
Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício n.° 326/2018-GP

Excelentíssima Senhora Presidente:

NÚY3       TIPo:PROTOcol.

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

Jacareí, 26 de junho de 2018.

Em  atendimento ao Ofício n.  066/6/2018-CMP,  dessa  Casa  Legislativa,

datado de 21  de junho de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 22 de junho de 2018,

referente  ao  Pedido  de  lnformações  n.°  115/18,  de  autoria  do  Vereador  Luis  Flávio

(Flavinho), venho prestar as seguintes informações:

1. Atualmente existem 4 (quatro) bases do SAMU,  podendo ser esta de

suporte básico (USB) ou avançado (USA), a saber:

Município Tipo deViatura Endereço da Base

Jacarei

USB Av. Maria A. F. Gomes,1055, Santa Cruz dos Lázaros

USB Rua cruzeiro, 365, Cidade Salvador

USB Rua da lmprensa, 394, Parque Meia Lua

USA Av.  Eng.  Davi Monteiro  Lino

2. Sim. Todas as bases encontram-se em pleno funcionamento.

3. Conforme já  respondido  anteriormente  no  Pedido  de  lnformação  n°

46/2018 de autoria do Vereador Juarez Araújo,  o Município conta com  1  (uma) viatura

de atendimento avançado (UTI MÓVEL)  e 3 (três) viaturas de atendimento básico.

4. 0  número  de  bases  do  SAMU  é  determinado  em  face  ao  número

populacional e de acordo com as normas do Ministério da Saúde

5. Conforme já  respondido  anteriormente  no  Pedido  de  lnformação  n°

46/2018 de autoria do Vereador Juarez Araújo, o número de ambulância por Município
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é determinado por meio do número populacional do mesmo,  sendo previsto a cada 5

(cinco) anos a troca das mesmas e a readequação conforme crescimento populacional,
de acordo com a Portaria n° 1.010, de 21  de maio de 2012, do Ministério da Saúde.

6. 0  valor  mensal  desembolsado  pelo  Município  é  de  R$  399.819,63

(trezentos  e  noventa  e  nove  mil,  oitocentos  e  dezenove  reais  e  sessenta  e  três
centavos),   sendo  dividido  da  seguinte  maneira:   R$   15.985,27  de  manutenção  do

Consavap    -    Consórcio    lntermunicipal    de    Saúde    do    Alto    Vale    do    Paraíba;

R$ 269.855,76 (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e

setenta  e  seis  centavos)  de  recurso  próprio  e  R$   113.978,00  (cento  e  treze  mil,

novecentos e setenta e oito reais) de repasse federal.

Atenciosamente,

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