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Jacareí, 11 de abril de 2018.

Excelentissima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 32/03/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 28 de março de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 29 de março de

2018, referente ao Pedido de Informações n.? 46/18, de autoria do Vereador Juarez

Araújo, venho prestar as seguintes informações:

1. O atendimento realizado pelo SAMU segue protocolo de prioridade

considerando a gravidade do caso, passando todos os chamados por triagem de

médico regulador.

2. Atualmente contamos com 1 viatura de atendimento avançado ( UTI

MOVEL) e 3 viaturas de atendimento básico.

3. O número de ambulância por Município é determinado através do

número populacional do mesmo, sendo previsto a cada 5 anos a troca das mesmas e

a readequação conforme crescimento populacional.

4. A fiscalização do serviço é realizada através do tempo de resposta de

atendimento e qualidade do mesmo. Cabe lembrar que todos os atendimentos são

triados por médico regulador conforme gravidade.

5. O tempo médio de atendimentos é de 12 minutos conforme

prestações de contas apresentadas. O monitoramento é realizado por estatísticas

realizadas.

6. O número de atendimentos realizados pelo SAMU é crescente sendo

no último ano foram atendidos 1229 ocorrências pela unidade avançada e 11147

ocorrências pelas unidades básicas.

Praça dos Três Podere s, 73 ·2 Q andar- Centro- Jacarel-s >
Telefone: (12) 3955·9111 · Fax: (12) 3961·1092· gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura deJacareí
Gabinete do Prefeito

No ano de 2017 ainda tivemos 159315 atendimentos telefônicos pelo

número 192 sendo destes 48704 ligações de trotes, 23571 com queda de ligações e

17241 chamados por engano que tomam tempo precioso durante a triagem.

Atenciosamente I
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~
IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

Secretário de Governo

A Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí - SP
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