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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP-003/2014 – Transporte de Pacientes 

VERSÃO 1.0 

Aprovação em: 30/09/2014 

Ato de Aprovação: 100/2014 

UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD 

 

I - FINALIDADE 

 

Garantir o transporte adequado aos pacientes, e em alguns casos, também ao acompanhante, 

encaminhados por ordem médica às unidades de saúde referenciada, quando esgotados todos os 

meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, cujo procedimento seja considerado 

de alta e / ou média complexidade, respeitando a organização dos fluxos de encaminhamentos de 

acordo com a proposta de regionalização do Município. 

 

II - ABRANGÊNCIA 

 

Abrange as unidades vinculadas à Secretaria de Saúde do Município de Jaguaré, bem como todas 

as unidades da Administração Pública Municipal que de alguma forma estão envolvidas no 

atendimento aos usuários do SUS em Jaguaré-ES. 

 

III - CONCEITOS 

 

Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I - Ambulância veículo destinado ao transporte de enfermos; 

II - Da Utilização: 

a) É utilizada para resgate de pacientes em acidentes no município, exames e transferência de 

pacientes em tratamento de saúde na unidade; 

b) É proibida a utilização de ambulância para transporte a casas de diversões, supermercados, 

estabelecimentos comerciais e de ensino, exceto em objeto de serviço; 

c) É vedada qualquer alteração no roteiro proposto, exceto por defeitos mecânicos/elétricos, 

sendo da responsabilidade do motorista tal alteração, o percurso da ambulância deverá sempre 

ser o mais curto possível, não sendo admitido desvio do trajeto para outras finalidades não 

relacionadas ao serviço. 

 

IV - BASE LEGAL 

 

A presente instrução tem como base legal os dispositivos contidos são: 
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1 - Código de Trânsito Brasileiro 

II - Lei n° 1.486 de 03-12-1976 (Código de Posturas do Município) 

 

CAPÍTULO I 

Das Responsabilidades 
 

Art. 1º. São responsabilidades dos Motoristas: 

I - Operar conscientemente a ambulância, obedecida as suas características técnicas, e 

observar rigorosamente as instruções sobre sua manutenção; 

II - Cuidar para que possa estar nos locais determinados com a necessária antecedência; 

III - Não estacionar em locais proibidos e que possam comprometer a imagem da 

Prefeitura; 

IV - Dirigir o veículo de acordo com as normas de trânsito, acatando as ordens dos policiais 

e dos agentes de trânsito; 

V - Obedecer rigorosamente à sinalização de trânsito. As ambulâncias e outros carros com 

características especiais não estão desobrigados a respeitar as normas de trânsito. 

VI - Dar ciência ao superior imediato, logo no início do trabalho, se estiver sob o efeito de 

sedativo ou estimulante que por ventura tenha ingerido durante as últimas 12 (doze) horas; 

VII - Não ingerir nenhuma espécie de bebida alcoólica, quando estiver em serviço; 

VIII - Não entregar a direção do veículo sobre sua responsabilidade a terceiros; 

IX - Não fumar no interior da ambulância, em obediência à legislação em vigor; 

X - É proibido conduzir pessoas estranhas dos relacionados à lista de enfermos e 

acompanhantes; 

XI - Manter a ambulância limpa interna e externamente; 

XII - Verificar constantemente e principalmente antes de qualquer viagem se a ambulância 

está em perfeitas condições técnica, com equipamento e acessórios obrigatórios e com a 

documentação em ordem; 

XIII - Revisar minuciosamente o interior da ambulância, ao término do serviço, verificando 

a existência de documentos e objetos esquecidos pelos usuários, encaminhando-os ao superior 

imediato; 

XIV - Cumprir o estabelecido na Solicitação de Transporte, fornecida pelo setor 

responsável, preencher devidamente os campos do formulário acima mencionados e devolver 

imediatamente ao responsável pelo Transporte; 

XV - O motorista incumbido de qualquer atribuição não poderá se ausentar da ambulância, 

a menos que encontre local adequado e seguro para estacioná-la; 

XVI - Entregar ao superior imediato a notificação, quando da aplicação de multas; 

XVII - Durante o horário de trabalho, os motoristas que não estiverem executando serviços 

externos deverão permanecer no local de trabalho; 
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XVIII - As ocorrências verificadas durante a utilização da ambulância deverão ser 

comunicadas à chefia imediata e anotadas no verso da Solicitação de Transporte; 

XIX - A verificação das condições mecânicas / elétricas e de conservação da ambulância, 

bem como de documentação e acessórios de segurança, é de responsabilidade do motorista. 

XX - Cabe ao motorista dizer se a ambulância tem ou não condições de trafegar em 

segurança. 

 

Art. 2º. São responsabilidades dos Usuários: 

I - Zelar pelo bom uso da ambulância; 

II - Cumprir os horários estabelecidos para o atendimento; 

II - Comunicar o setor de transporte, com antecedência, o cancelamento do serviço para o 

qual foi solicitada a ambulância; 

V - Respeitar o motorista, tratando-o cordialmente; 

V - Comunicar a chefia imediata qualquer irregularidade cometida pelo motorista; 

VI - Utilizar sempre cinto de segurança; 

VII - A utilização da ambulância em desacordo com esta Instrução Normativa implicará 

responsabilidade Civil e Administrativa. 

 

Art. 3º. Compete ao Responsável pelo Setor de Transporte: 

I - Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos e fazer inspeção 

geral nestes pelo menos uma vez por semana, verificando os itens de segurança e emergência; 

II - Manter atualizada a caderneta de manutenções e revisões periódicas de cada 

ambulância; 

II - Tomar providências em relação às notificações de trânsito, identificando o motorista 

infrator, orientando sobre a impetração de recurso e, quando for o caso, do pagamento da 

notificação; 

III - Apurar toda e qualquer irregularidade cometida pelos motoristas no exercício de suas 

funções; 

IV - Orientar sua equipe quanto à aplicação desta Instrução Normativa; 

V - Manter reuniões periódicas com os motoristas, a fim de reunir sugestões que possam 

contribuir para a melhoria e a qualidade do atendimento aos usuários e da manutenção das 

ambulâncias; 

 VI - Comunicar a chefia, de imediato, quaisquer ocorrências com o condutor; 

VII - Quando necessitar de manutenção nas ambulâncias, encaminhar uma solicitação a 

Gerência de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde. 
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CAPÍTULO II 

Dos Procedimentos 

1 - Transporte De Pacientes 

 

Art. 4º. Nos casos de alta médica ou transferência entre Unidades de Saúde, o setor 

responsável, da unidade de saúde, encaminhará à sala de condutores ou nos casos de condutor 

único por turno, o documento “autorização para saída de veículo”, descrevendo o motivo e o 

destino do deslocamento do paciente. 

 

Art. 5º. O setor de transportes ou nos casos de condutor único por turno recebe o 

documento “autorização para saída de veículo”, estabelecendo cronograma de deslocamento de 

pacientes, observando a preferência para os emergenciais. 

 

Art. 6º. O condutor com cronograma definido localiza o paciente, acomoda-o no veículo 

registrando no documento “autorização para saída de veículo”, a data, nome completo do 

motorista, a quilometragem e horário de saída. 

 

Art. 7º. Realiza o deslocamento e ao retornar à Unidade de Saúde de origem registra no 

documento “autorização para saída de veículo”, a quilometragem e horário de retorno. 

 

Art. 8º. O condutor atesta a autorização e encaminha à chefia imediata da unidade de 

saúde. 

 

Art. 9º. A Gerência de transporte da unidade de saúde, em posse da “autorização para 

saída de veículo”, faz o registro na planilha de controle de tráfego. 

 

2 - Do Transporte de Pacientes Graves 

 

Art. 10º. Antes de iniciar qualquer transporte de pacientes a unidade de origem deverá 

confirmar o agendamento com a unidade de destino, que deve estar preparada para receber o 

paciente. 

 

Art. 11º. Nos casos que necessitem de atendimento profissional durante a viagem é 

recomendado o numero mínimo de dois profissionais para o transporte. 

 

Art. 12º. A ambulância deverá estar equipada conforme regulamentação dos meios de 

transportes determinados pela ANVISA, com aparelhos essenciais para os primeiros socorros 
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quando no atendimento a vítimas de acidente (equipamento de manuseio de emergência das vias 

aéreas, suprimento de oxigênio, materiais e medicamentos de urgência e emergência). 

 

Art. 13º. Nos casos de translado de Suporte Avançado (U.T.I.) o serviço prestado deverá 

contar 01 (um) médico, 01 (um) enfermeiro e 01 (um) motorista. 

 

Art. 14º. Todo paciente grave devera contar com acompanhamento do familiar, sempre 

que possível. 

 

Art. 15º. O quadro de profissionais do transporte deverá contemplar motoristas 

qualificados profissionalmente com cursos específicos e devidamente habilitados para conduzir as 

ambulâncias; Médicos, Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem todos devem ter treinamento 

específico. 

 

3 - Abastecimentos De Veículo 

 

Art. 16º. No abastecimento de combustível dos veículos cada condutor possui o seu cartão 

de crédito que é liberado somente para abastecimento das ambulâncias e do veículo de apoio. 

 

Art. 17º. O condutor se desloca até o posto de combustível conveniado e realiza o 

abastecimento. 

 

Art. 18º. O Posto de Combustível emite Cupom Fiscal em 02 (duas) vias, encaminhando a 

1ª. (primeira) via para Gerência de transporte da unidade de saúde. 

 

Art. 19º. O Posto de Combustível, mensalmente, encaminha à Gerência de Transportes da 

Secretaria Municipal de Saúde relatório com histórico de todos os Cupons Fiscais emitidos. 

 

Art. 20º. A Gerência de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde realiza comparação 

entre o relatório apresentado e a planilha de controle de tráfego. 

I - Caso esteja de acordo, a Gerência de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde 

encaminha as notas fiscais para Coordenadoria Administrativa e Financeira da Secretaria 

Municipal de Saúde para Empenho e Liquidação. 

II - Caso não esteja de acordo, a Gerência de Transportes solicita providências para 

Coordenadoria Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. 
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4 - Manutenções De Veículo 

 

Art. 21º. Na manutenção dos veículos, o condutor dirige-se à Gerência de Transportes da 

Secretaria Municipal de Saúde e solicita “requisição de manutenção”. 

 

Art. 22º. A Gerência de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde emite uma 

“requisição para manutenção” constando data, quilometragem do veículo e horário, e 

disponibilizará ao condutor que se deslocará até a Oficina credenciada para realização da 

manutenção. 

 

Art. 23º. Após a manutenção, a Oficina emite Cupom Fiscal em 02 (duas) vias, 

encaminhando a 1ª. (primeira) via para Gerência de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 24º. A Gerência de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde verifica juntamente 

com o condutor a realização do serviço de manutenção, observando a nota fiscal e lança na 

planilha de controle de tráfego. 

I - Caso sim, as notas fiscais são encaminhadas à Coordenadoria Administrativa e Financeira 

da Secretaria Municipal de Saúde para Empenho e Liquidação. 

II - Caso não, encaminhar à Coordenadoria Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde 

para providências. 

 

5 - Da Segurança 

 

Art. 25º. As ambulâncias devem ser recolhidas em local apropriado e resguardadas de 

furtos e roubos, assim como de perigos mecânicos e de ameaças climáticas. 

 

Art. 26º. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só 

poderá ocorrer quando de efetiva prestação de serviço de urgência. 

 

Art. 27º. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá acontecer com 

velocidade reduzida e com os cuidados e segurança necessários. 

 

Art. 28º. A ambulância, quando se encontra em serviço de urgência e com os seus sinais de 

alarmes ligados, tem preferência de passagem, não se sujeitando às regras de trânsito. A liberdade 

de circulação conferida à ambulância deve ser exercitada com responsabilidade, não se admitindo 

excessos que ponham em risco a segurança de terceiros. 
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Art. 29º. No final do expediente de trabalho, todas as ambulâncias deverão permanecer no 

pátio da unidade de saúde. 

 

Art. 30º. A indenização por danos causados à ambulância será efetuada por quem a der 

causa, sempre que comprovada a responsabilidade. 

 

6 - Sinistros com a ambulância (Acidentes) 

 

Art. 31º. Abster-se de assinar qualquer declaração de culpa, acordo ou admissão da 

responsabilidade pelo ocorrido. 

 

Art. 32º. Remover o veículo do local do acidente, somente depois de liberado pela polícia. 

 

Art. 33º. Comunicar o fato imediatamente à chefia imediata. 

 

Art. 34º. Solicitar o comparecimento de autoridade policial para lavrar o Boletim de 

Ocorrência, sendo de competência de o policial acionar a perícia. 

 

Art. 35º. O comparecimento de autoridade policial para lavrar o Boletim de Ocorrência 

deverá ser solicitado independentemente de o condutor do outro veículo ter cobertura do Seguro 

de Responsabilidade Civil Facultativo, contra danos materiais, ou se declarar culpado. 

 

Art. 36º. Solicitar do policial, comprovante que possibilite a retirada de cópia do Boletim de 

Ocorrência, junto à Delegacia de Policia local. 

Parágrafo Único. Caso o policial declare não ser necessária a presença da perícia, este 

deverá relatar o fato no Boletim de Ocorrência, com a devida justificativa. 

 

Art. 37º. Em caso de fuga do condutor do outro veículo envolvido, o motorista da unidade 

de saúde deverá dirigir-se à Delegacia de Polícia mais próxima e relatar o ocorrido, fornecendo, se 

possível, a placa do veículo conduzido pelo infrator e nomes de testemunhas. 

 

Art. 38º. Na hipótese de o condutor do outro veículo admitir a culpa pelo acidente, isto 

deverá constar do Boletim de Ocorrência. 

Parágrafo Único. É recomendável anotar o nome, endereço, RG, CPF e depoimento de 

pessoas presentes ao ocorrido, pois esses dados serão importantes na conclusão do processo. 
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Art. 39º. Em caso de acidentes com vítimas, o motorista deverá proceder conforme 

treinamento recebido para primeiros socorros, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, e 

acionar o resgate imediatamente, se necessário. 

 

Art. 40º. Havendo necessidade de remoção de vítimas para hospital, outro veículo que não 

esteja envolvido no acidente deve ser usado dentro do possível, evitando-se assim, a retirada do 

veículo acidentado. 

 

Art. 41º. Na impossibilidade de comparecimento da Polícia Técnica ao local onde ocorreu o 

acidente, a ambulância deverá ser encaminhada para vistoria no mesmo dia, no caso de acidentes 

com vítimas. 

 

Art. 42º. Não havendo comparecimento da autoridade de trânsito ao local do acidente sem 

vítima, as partes deverão deslocar-se à Delegacia de Polícia mais próxima para que seja lavrado o 

Boletim de Ocorrência. 

Parágrafo Único. Nas situações de pane, acidente ou colisão, o condutor deverá evitar o 

abandono da ambulância, a menos que sua ausência seja imperiosa. 

 

7 - Roubo, Furto, Multa de Trânsito 

 

Art. 43º. No furto / roubo - Informar, imediatamente, via telefone ou diretamente a 

autoridade policial; 

 

Art. 44º. No furto / roubo - Comunicar, a seguir, à chefia imediata; 

 

Art. 45º. No furto / roubo - Dar queixa a policia; 

 

Art. 46º. No furto / roubo - Entregar o documento recebido pela polícia ao seu chefe 

imediato; 

 

Art. 47º. No caso de multas, registrar a multa recebida no verso da Solicitação de 

Transporte; 

 

Art. 48º. Assim que regressar para a garagem, comunicar o fato à sua chefia imediata, 

entregando lhe a notificação de multa de trânsito, a qual deverá tomar as providências cabíveis. 
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CAPÍTULO III 

Considerações finais 

 

Art. 49º. Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de 
pesquisas jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade Central de Controle 
Interno a quem compete orientar todas as Unidades Executoras.  
 

            CAPÍTULO IV 

Da Aprovação 

 

Art. 50º. E por estar de acordo, firmo a presente instrução normativa em 03 três vias de 

igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 

 
Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Jaguaré, 30 de Setembro de 2014. 

 

_________________________________ 

Rogério Feitani 

Prefeito Municipal 

 

_________________________________ 

Frank Corrêa 

Controlador Geral do Município 

Portaria 248/2013. 

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Jaguaré. 

 


