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DECRETO n° 42, de 15  de maio de 2017. 
 

Define normas e rotinas  básicas a 
serem cumpridas pelos Condutores 
de Veículos de Transporte de 
Enfermos e define outras 
providências correlatas. 

 
                                                                          
Fls. 1 / 04. 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, 
TIAGO MARCONNE CASTRO DA ROCHA, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Orgânica do Município e,  tendo por referência legal ainda o 
art. 45 da Lei n° 317 / 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipal,  

 
DECRETA:  

 
 

Art.  1º   Ficam definidas normas e rotinas  a serem cumpridas pelos 
Condutores de Veículos de Transportes de Enfermos, conforme abaixo 
elencadas, objetivando  uma  maior organização, comunicação, coordenação, 
fiscalização e execução dos serviços pertinentes prestados à população:                       

    
            I - apresentar-se ao Plantão devidamente uniformizado; 

 
            II - repasse do plantão às 05 ( cinco ) da manhã, com  tolerância de 15 minutos 

na chegada e saída; 
 

           III - estar atento para saída imediata nas ocorrências; 
 
     IV – registro  de presença por meio do ponto eletrônico; 
 
     V - não será permitido escala maior de 24 horas. Salvo na falta do substituto, 
com anuência da coordenação; 
 

           VI - realizar um check list no veículo ( Ex.: giroflex, sirene, pneus, cabine, etc)  
antes da realização das viagens; 

 
          VII - ao final do plantão o condutor deverá passar as alterações da unidade com 
as devidas pendências e registros para o condutor rendeiro; 
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   VIII - receber e passar o plantão na unidade checando todos os aparelhos e a 

unidade como um todo; 
 

IX - checar toda a limpeza da unidade, tanto na parte externa com interna ( 
cabine ), e repor maca e prancha quando necessário; 

 
X - checar nível de óleo lubrificante ( motor ) hidráulico, freio e água, ao 

assumir o plantão; 
 

     XI – responsabilizar-se pela informação ao Chefe de Transporte toda a saída e 
chegada da unidade no local da ocorrência, no hospital, bem como no Centro de 
Saúde; 

 
    XII - checar todo sistema de iluminação da unidade ao assumir o plantão; 

 
    XIII – nos casos em que o condutor apresente Atestado Médico, por ocasião de 
permuta de plantão, a responsabilidade pela substituição será do condutor de 
origem na escala; 

 
           XIV -  fica proibido a saída do condutor em horário durante o plantão, a exceção   
dos horários de repouso para refeições que devem durar no máximo 30 minutos; 
 

XV  – não permitir que nos veículos do Centro de Saúde  e de uso público, que 
são exclusivos para transportar pacientes e acompanhantes, seja  usufruído  em 
benefício de  terceiros; 

 
XVI – estacionar o veículo  na Garagem do Centro de Saúde, no momento em 

que não estiver em ocorrência; 
 

           XVII –  manter o aparelho celular ligado e próximo a si para se comunicar com o 

Centro de Saúde e a Chefia dos Transportes; 
 

XVIII –  verificar a existência de macas e cadeiras de rodas desocupadas nos 
hospitais, para que possa ser  feita a ocupação do paciente e liberação dos 
equipamentos da unidade; 

 
   XIX – prestar atenção nas orientações do colega condutor em relação à 
unidade, na ausência da coordenação; 
 

XX – procurar conhecer e manusear todos os equipamentos  e acessórios da 
unidade de atendimento; 

 
XXI – respeitar os colegas no ambiente de trabalho; 

 

 
XXII - manter a ética profissional no atendimento aos vitimados, manter a 

integridade da vítima, evitando comentários da ocorrência, fotos ou filmagem; 
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XXIII -  participar das atualizações disponibilizadas pelo serviço e secretaria de 

saúde; 
 
XXIV – desligar o interruptor do ar – refrigerado, quando a Unidade de Plantão 

estiver sem ninguém; 
 
XXV – participar sempre que convocada das reuniões com a coordenação; 
 
 
XXVI – em caso de trauma, avaliar a cena, posicionar a unidade de maneira 

que dê proteção à equipe e, que não venha provocar outros acidentes; 
 

            XXVII - procurar usar todos os meios necessários para localizar o endereço 
independente de o solicitante aguardar no ponto de referência ou não; 

 
            XXVIII – prestar auxílio, se solicitado, pelo paciente, a exemplo de  
acompanhar o mesmo até a residência quando não for possível a unidade móvel 
chegar próximo, auxiliar na retirada da prancha e maca e levar até o paciente; 
 

XXIX -   revisar a maca e apertá-la se for necessário; 
 
XXX – respeitar as normas de trânsito; 
 
XXXI – em caso de incidência de multa de trânsito, o valor pertinente poderá 
ser descontado da remuneração do condutor responsável, caso a justificativa 
formal não tenha sido aceita pelo Diretor da Divisão de Transportes; 
 
XXXII – em caso de acidente, o valor do dano  ao veículo poderá ser 
descontado da remuneração do condutor responsável, caso a justificativa 
formal não tenha sido aceita pelo Diretor da Divisão de Transportes; 
 
XXXIII -  antes de chegar ao hospital desligar sirene; 

 
XXXIV - fazer o possível para não deixar o material do veículo nos hospitais, se 

assim for necessário, anotá-lo no livro protocolo e pedir ao supervisor do hospital 
assinar; 

 
            XXXV – efetuar a limpeza básica e / ou lavagem simples do veículo,  ou  
providenciar os referido (s) serviço (s )  junto ao estabelecimento comercial 
credenciado, se necessário for; 
 
           XXXVI – em caso de algum problema mecânico no veículo, o condutor deve, 
obrigatoriamente,  ficar  á disposição  no Centro de Saúde Ana Aires de Queiróz,  para 
o exercício de suas atribuições até o final do plantão;  
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           XXXVII - procurar não jogar lixo na garagem ou no pátio. 

 
 

Art. 2°  Fica o responsável pelo Departamento de Transportes Público, 
juntamente com o responsável  pela direção do Centro de Saúde Ana Aires de 
Queiroz, incumbidos  de exercerem a fiscalização das normas e rotinas elencadas 
neste instrumento. 
   
            Art. 3° O descumprimento de qualquer uma das normas e rotinas elencadas  

neste instrumento regulatório, sendo devidamente formalizado pelos responsáveis  
competentes, caberá encaminhamento para a Comissão de Inquérito Administrativo 
que poderá sugerir desde a advertência verbal, escrita, perda de plantão, suspensão e 
até a demissão do Condutor. 

 
Art. 4º  Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário.  
 

                                                 Cabaceiras, 15 de maio de 2017; 181 anos de 
Emancipação Política. 
 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se  e  cumpra – se. 

 


