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LEI MUNICIPAL N° 719/2021, DE 11 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre a criação do Serviço Móvel de Urgência - 

SAMU (192), no município de Seabra-Ba e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sancionei e promulgo 

a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado nos termos desta Lei a implantar o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, regulamentado pela Portaria nº 

1864/GM, de 29 de setembro de 2003, do Ministério da Saúde, que institui o componente pré-

hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências. 

 

Parágrafo único. A atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, poderá 

ocorrer em parceria com o Governo Federal e com o Governo Estadual, bem como com 

Cooperação Técnica junto a outros órgãos. 

 

Art. 2º - São atribuições do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência: 

 

I - Ajuda médica de urgência que atenda 24 horas por dia; 

II - Acionamento fácil e gratuito pelo público, através do número 192; 

III - Otimização dos recursos de saúde pública em matéria de urgência promovendo a equidade 

dos cuidados; 

IV - Assegurar escuta médica permanente; 

V - Garantir auxílio médico hospitalar a todo o cidadão brasileiro; 

VI - Responder ao chamado de urgência com brevidade; 

VII - Garantir o transporte do paciente até o hospital mais próximo ou conforme indicado pelo 

médico regulador; 

VIII - Organizar o acolhimento do paciente e manter informada, desde o local da urgência, a 

equipe médica que irá receber no hospital; 
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IX - Participar da elaboração e do desenvolvimento dos planos de contingência, no atendimento 

a situações de catástrofe ou com múltiplas vítimas; 

X - Participar da formação de urgência dos profissionais de saúde; 

XI - Elaborar e desenvolver cursos de formação em primeiros socorros, para a população, com 

elo importante na cadeia de sobrevivência; 

XII - Estar integrado com outros SAMU - 192 de sua região, dando e recebendo apoio para o 

cumprimento das missões; 

XIII - Viabilizar o transporte hospitalar pelo meio mais adequado; 

XIV - Desenvolver planos de atenção médica para a cobertura de eventos de naturezas diversas 

(religiosos, esportivos e festivais locais). 

 

Art. 3º - Para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 

ficam criados os seguintes cargos constante no ANEXO I desta Lei: 01 (um) Coordenador-

Geral, 01 (um) Coordenador Médico, 01 (um) Coordenador de Enfermagem. 

 

§ 1º - Os profissionais que irão compor os cargos supramencionados no Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência - SAMU, deverão apresentar o seguinte perfil: 

 

I – Coordenador Geral: Profissional de ensino superior na área de saúde ou superior completo, 

com curso regular de Técnico de Enfermagem, titular do certificado ou diploma superior, 

cabendo a este exercer atividades de coordenação, habilitado para coordenação geral do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e organização do atendimento Pré-Hospitalar 

Móvel. 

 

II – Coordenador Médico: Profissional de Nível Superior titular do diploma de médico, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina de sua Região, sendo habilitado 

para o atendimento Pré-Hospitalar Móvel, cabendo-lhe: 

 

a)  prestar cuidados médicos de maior complexidade técnica a pacientes graves e com 

risco de vida que exijam conhecimentos científicos adequados e tomar decisões 

imediatas; 

b)  conhecer equipamentos e realizar manobras de extração de vítimas; 
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c)  participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em 

urgência, particularmente nos programas de educação continuada; 

d)  fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes a sua profissão; 

e)  obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética Médica. 

 

III - Coordenador de Enfermagem: Profissional de Nível Superior titular do diploma de 

enfermeiro, devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua Região, 

sendo habilitado para o atendimento Pré-Hospitalar Móvel, para coordenar, supervisionar 

e avaliar as ações de enfermagem da equipe no atendimento pré-hospitalar móvel e fixo, 

cabendo-lhe: 

 

a)  prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e 

com risco de vida que exijam conhecimentos científicos adequados e tomar decisões 

imediatas; 

b)  conhecer equipamentos e realizar manobras de extração de vítimas; 

c)  participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em 

urgência, particularmente nos programas de educação continuada; 

d)  fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes a sua profissão; 

e)  obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem. 

 

§ 2º - São atribuições dos cargos mencionados: 

 

I - Atribuições do(a) Coordenador(a) de Enfermagem:  

a) Caracterizar o serviço de enfermagem por meio de diagnóstico situacional e conseguinte 

plano de trabalho; 

b) Prever as necessidades qualitativas e quantitativas de profissionais de enfermagem, 

necessárias a prestação da Assistência de Enfermagem, de acordo com os critérios 

técnico-operacionais requeridos pelo serviço; 

c) Realizar, juntamente com o Coordenador Médico a avaliação técnica do atendimento 

prestado pelas equipes; 

d) Avaliar a qualidade dos materiais e propor substituições, supressões ou acréscimos de 

itens; 
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e) Zelar pelo cumprimento das leis e resoluções que regulamentam o exercício profissional 

de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; 

f) Organizar o serviço de enfermagem de acordo com as especificidades da instituição, 

elaborando e fazendo cumprir o Regimento do Serviço de Enfermagem; 

g) Promover educação continuada com a equipe NEP, por meio de capacitação, 

aperfeiçoamento e avaliação de desempenho periódica, com devidos registros e 

listagem; 

h) Realizar consulta de enfermagem por monitoramento das condições de saúde nos ciclos 

vitais, conforme planejamento e pactuação estabelecidos coletivamente pela equipe de 

saúde, contemplando o acolhimento, a integralidade e resolutividade; 

i) Organizar, orientar, treinar, supervisionar e distribuir tarefas para a equipe sob sua 

responsabilidade técnica; 

j) Realizar procedimentos técnicos de maior complexidade, que exigem conhecimentos 

científicos adequados; 

k) Participar na operacionalização do sistema de referência elaborando relatórios mensais 

de atendimentos realizados pelas equipes. 

l) Participar do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 

m) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliaras ações desenvolvidas pelas equipes; 

n) Elaborar escalas de plantão, informando o RH sobre alterações e pendências de 

pagamento. 

o) Coletar, compilar e atualizar dados, indicadores e estatísticas dos serviços realizados;  

p) Organizar Manual de Normas e Rotinas do Setor de Enfermagem, bem como zelar pelo 

cumprimento das mesmas; 

q) Participar dos processos de seleção de candidatos a eventuais vagas no quadro de 

enfermagem do serviço; 

r) Participar na elaboração de normas envolvendo a enfermagem e outros profissionais do 

serviço; 

s) Estabelecer e controlar o cronograma de manutenções preventivas dos equipamentos 

das ambulâncias; 

t) Receber e encaminhar os materiais para manutenção preventiva e corretiva; 

u) Realizar visitas periódicas as bases do SAMU e supervisionar a área física, 

armazenamento de materiais, rotinas de enfermagem; 

v) Orientar e apoiar as equipes de enfermagem; 
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w) Participar e controlar as avaliações de desempenho interno; 

x) Participar nas reuniões de comitê gestor; 

y) Participar e incentivar os demais no desenvolvimento de atividades técnico-científicas; 

z) Auxiliar na realização do parecer técnico dos materiais e equipamentos novos para as 

unidades do SAMU. 

 

II - Atribuições do (a) Coordenador(a) Médica: 

a) Ser responsável pelo gerenciamento da Central de regulação e da equipe médica em 

primeira instância, utilizando-se de um plano gerencial específico para o setor, 

articulando-os com toda a equipe envolvida; 

b) Planejar e executar ações que busquem a humanização do atendimento em urgência; 

c) Fomentar, coordenar e executar projetos de atendimento às necessidades em saúde, de 

caráter urgente e transitório; 

d) Responsabilizar-se pelo transporte de pacientes acometidos por agravos de urgência; 

e) Coordenar, controlar e acompanhar, através da Central de Regulação, o fluxo de 

atendimento a urgências, de forma hierarquizada dentro do sistema; 

f) Estabelecer mecanismos de acesso ao público em geral na Central de Regulação para 

receber pedidos de socorro e prestar, após avaliação e hierarquização, atendimento 

resolutivo aos pacientes acometidos por quadros agudos ou crônicos agudizados; 

g) Participar de reuniões para planejamento das atividades; e 

h) Executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior. 

i) Participar nas reuniões de comitê gestor; 

j) Propiciar o desenvolvimento profissional da equipe; 

k) Promover a integração dos servidores novos, bem como o conhecimento dos 

conhecimentos dos trabalhos desenvolvidos no serviço; 

l) Controlar os recursos humanos e materiais sob sua responsabilidade; 

m) Visitar as bases do SAMU e supervisionar a área física, armazenamento de materiais, 

vistoria às ambulâncias; 

n) Coordenar, supervisionar e avaliar as ações médicas da equipe no Atendimento Pré-

Hospitalar Móvel; 

o) Prescrever orientações médicas por telemedicina; 
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p) Prestar cuidados médicos de maior complexidade técnica a pacientes graves e com 

risco de vida, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 

decisões imediatas; 

q) Prestar a assistência médica à gestante, a parturiente e ao recém-nato; 

r) Realizar partos sem distocia; 

s) Participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em 

urgências, particularmente nos programas de educação continuada; 

t) Fazer o controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; 

u) Subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos médicos para as 

necessidades de educação continuada da equipe; 

v) Obedecer a Lei do Exercício Profissional e do Código de Ética Médico, conhecer os 

equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítimas. 

w) Gerenciamento de Recursos Humanos médicos; 

x) Educação permanente de equipes de médicos, protocolos assistenciais médicos, 

informação, Relatórios e Estatísticas, apresentação de relatório mensal de gastos. 

y) Mediante autorização do Secretário Municipal de Saúde e posteriormente mediante 

sua aprovação, desenvolver normatizações e rotinas, elaborar o Regimento Interno de 

Serviço, elaborar a escala para a troca de plantão das equipes médicas; 

z) Ferramentas de regulação, Elaboração de mapa de área de atuação, Grade de referência 

de serviço, Elaboração de mapa de risco do Município/Região, Protocolo de regulação 

médica; 

 

III - Atribuições do Coordenador Geral: 

a) Designar servidores comissionados do SAMU, respeitadas as peculiaridades dos 

respectivos cargos, com vistas ao cumprimento eficiente das finalidades da mesma; 

b) Designar e dispensar os ocupantes das funções gratificadas do SAMU, conforme 

disposições legais; 

c) Submeter ao Secretário Municipal de Saúde o expediente que depender de sua decisão; 

d) Expedir Instruções Normativas, Ordens de Serviço, Circulares, Convocações e demais 

normatizações e documentos com vistas ao desempenho das competências atribuídas; 

e) Participar ou designar membro para integrar as atividades de representatividade do 

SAMU em reuniões, comissões, conselhos, etc. 

f) Coletar, compilar e atualizar dados, indicadores e estatísticas dos serviços realizados; 
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g) Participar do comitê GESTOR da Rede de Urgência e Emergência; 

h) Elaborar e executar Plano de Ação gerencial com as atividades necessárias para o 

gerenciamento interno do serviço; 

i) Delegar funções e cobrar resultados dos planos gerenciais específicos desenvolvidos 

pelos coordenadores; 

j) Conferir folhas de frequência dos servidores; 

k) Identificar e providenciar a real necessidade de recursos humanos e materiais para o 

serviço; 

l) Acompanhar e orientar a equipe na realização de seu trabalho através de avaliações 

sistematizadas indiretas ou delegando aos coordenadores; 

m) Manter a equipe informada quanto aos direitos, benefícios e deveres dos servidores; 

bem como das mudanças e intercorrências administrativas do Sistema que envolvam 

direta ou indiretamente o serviço; 

n) Convocar os funcionários e presidir as reuniões periódicas com a equipe, procurando 

manter a equipe informada e integrada; 

o) Promover a integração dos servidores novos, bem como o conhecimento dos trabalhos 

desenvolvidos no serviço; 

p) Promover a educação continuada dos profissionais juntamente com o NEP, com 

treinamentos específicos ao exercício de atividades de enfermagem no atendimento 

pré-hospitalar; 

q) Organizar as rotinas estabelecidas dentro de cada tipo de memorando e ofícios, 

encaminhando-os para onde for necessário, respeitando os prazos estabelecidos; 

r) Organizar correspondências ofícios, informes entregues ao serviço, separando-os 

arquivando-os por ordem, natureza, e observando a urgência de cada necessidade; 

s) Acompanhar o registro diário da frequência dos funcionários, elaborando a realização 

das folhas de frequência; 

t) Encaminhar convocatórias de reuniões; 

u) Coordenação na confecção das escalas e cadastros dos médicos plantonistas; 

v) Organizar agenda do serviço, marcando reuniões e entrando em contato telefônico para 

convocação de plantonistas, ou solicitações aos diversos departamentos e/ou hospitais 

envolvidos no sistema, assim como outros serviços; 

w) Preparar pautas e relatórios de reuniões de equipe e acompanhar quando solicitado; 
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x) Produção de relatórios técnicos e administrativos e dados estatísticos quando 

necessário; 

y) Coordenação da organização dos processos de trabalho (organização de impressos, 

memorandos, fichas funcionais, etc.) quando solicitado; 

z) Controle de requisições e recebimentos de materiais de escritório e de limpeza, 

providenciando formulários de solicitação e acompanhando a entrega dos mesmos; 

   

Art. 4º - A denominação, a quantidade, a composição salarial, e a carga horária dos 

profissionais que formam as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência são as 

constantes dos anexos que integram esta Lei, modificando e integrando a Tabela 06, que trata 

sobre a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, da Lei Municipal nº 43, de 

08 de junho de 1995, e suas posteriores modificações. 

 

Art. 5º - As despesas para a execução dos objetivos da presente lei, correrão à conta das 

dotações orçamentárias próprias, especialmente mediante repasses dos Governos Estadual e 

Federal. 

 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de março de 2020. 

 

 

FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I  

 

QUANT. DENOMINAÇÃO E ASSESSORAMENTO SIMB. 

01 COORDENADOR GERAL NEB 

01 COORDENADOR MÉDICO NEB 

01 COORDENADOR DE ENFERMAGEM NEA-I 
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