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ESTADODO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIÀ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. JK - Centro N"3343

CEP - 68540-000 - Conceição do Araguaia-PA
If

A Prefeitura Municipal de Conceiçâo do Araguaia-PA, não poss-r
prédios próprios para abrigar os seÍviços que devem ser ofertados pela Secretar a
Municipal de Saúde, portanto, tem-se a necessidade de locação de imóveis para
instalação dos serviços.

O SAMU do Município de Conceição do Araguaia-PA possui trals
bases de Atendimento: Central de Alacilândia, Central da Bradesco, além J:
Central de Regulaçâo das Urgências. No entanto em Alacilândia a Prefeirui-a
Municipal de Conceiçáo do Araguaia nâo possui prédio próprio para sediar a Base
Descentralizada do SAMU.

Dêste modo, a Portaria 1.010 de 21 de Maio de20'12 considera que:
As Bases Descentralizadas devem possuir uma infraestrutura que garante teÍnpo
resposta de qualidade e racionalidade na utilizaçâo dos recursos do componer,ie
SAMU 192 regional ou sediado em Município de grande extensão territorial e/cr-i
baixa densidade demográfica, conforme deÍinido no Plano de Ação Regional, com a
configuração mínima necÉssária para abrigo, alimentação, conforto das equipes e
estacionamento da(s) ambulância(s).

O que justiÍica a necessidade de uma estrutura física para abrigar as
ambulâncias utilizadas no Atendimento Móvel e toda a equipe técnica que atua ,'ro

serviço de urgência.
O componente móvel da Rede de Atenção às Urgências tem com!

objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à saúde i:=
natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre
outras) que possa levar a sofrimento, à sequelas ou mesmo à morte, mediante o
envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número "192 e
associado pela Central de Regulaçáo das Urgências.

A força de trabalho dos serviços da Base Descentralizada do SAIúU -

Distrito de Alacilândia é composta por 10 (dez) servidores, com o cargo le
Coordenadora de Serviço, Técnico Socorrista, Condutor Socorrista e Auxiliar oe,

Serviços Gerais.
Dessa forma, a locação de imóvel torna-se imprescindível para qüe

estas atividades possam continuar o atendimento as urgências e o desenvolvimenrr
de suas atividadês finalísticas.

Conceiçâo do Araguaia - PA, 5 de Dezembro de 2019

Cbi[wwsdrta dzQauk
SecÍetária Municipal de Saúde

0150i 2019

CL E SILVA DE PAULA

I

JUSTIFICATIVA

Secretária Municipal de Saúde
Portaria 015012019


		2021-11-17T10:32:34-0300
	HELOISA MENDES SOUSA FRANCISCO:01160199132




