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PORTARIA PIÇI 234/2017 

"Dispõe sobre o uso racional das ambulâncias 
municipais e dá outras providências." 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MALHADA, ESTADO DA BANIA, Valdemar 

Lacerda Silva Filho, no uso de uma das atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município e o Secretário de Saúde do Município de 

Malhada, Ginaldo Gomes da Silva, no uso das atribuições conferidas pela 

Lei 332/2017, e 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos serviços prestados no 
Hospital Municipal São Geraldo em função das atividades desenvolvidas; 

CONSIDERANDO o dever de eficiência da Administração - realização de 
atribuições com presteza, eficiência e rendimento funcional na obtenção 
de resultados positivos para o serviço público; 

CONSIDERANDO que ambulância é uma viatura devidamente adaptada 
para o serviço de saúde, com capacidade de transportar guarnição e 
equipamentos necessários para o atendimento a ocorrências de 
atendimento Hospitalar, pré-hospitalar e pós-hospitalar, tais como 
transporte de pessoa enfermas, parturientes e outros traumas, do, ou para 
o local de tratamento; 

RESOLVE: 

Art. 12. DETERMINAR que as ambulâncias são de uso exclusivo em 

serviço; 

Art. 22. DETERMINAR que as mesmas permaneçam nas dependências da 

Unidade de Saúde quando não utilizadas durante os plantões corriqueiros; 

Art. 39. DETERMINAR que as chaves das mesmas fiquem sobre 

responsabilidade do enfermeiro chefe plantonista e que a saída das 

mesmas sejam sempre autorizadas por este profissional. 
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Art. 42. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo 
determinado seu cumprimento imediato, devendo também ser afixada em 
local visível a todos no Hospital Municipal São Geraldo . 

Gabinete do Prefeito em 01 de novembro de 2017 
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