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COMUNICADO INTERNO N.º 070/2021

Autor: Controladoria Interna Municipal

Destinatário:
Benito Brand
Secretário Municipal de Saúde

Assunto:

Motoristas alocados no Transporte de Emergência (
ambulância), sem a habilitação exigida e definida pelo
Código de Trânsito Brasileiro, objeto de Denúnica
formulada através de Pedido de Acesso a Informação
cadastradas sob número 31 e 32, e através do Sistema de
Ouvidoria n.º 01614.2021.000005-29.

 

Presidente Nereu, 07/05/2021

Cumprimentando-o cordialmente, e na execução das atribuições
de Agente de Controle Interno Municipal estabelecidas nos artigos
31 e 74 da Constituição Federal, Lei Estadual Complementar
202/2000 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Santa Catarina e
na Lei Municipal Complementar 04/2003, alterada pela Lei
Complementar 66/2018 e demais normas que regulam as atribuições do
Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle
prévio e concomitante dos atos de gestão, venho por meio deste
informar o que segue:

Em decorrência de  denúnica formulada através de Pedido de Acesso
a Informação cadastradas sob número 31 e 32, e através do Sistema de

Ouvidoria n.º 01614.2021.000005-29, foram solicitadas à Vossa Senhoria,

em 22/04/2021, através Comunicado Interno 64/2021, relaçao dos motoristas

lotados no Transporte de Emergência /Risco (ambulância), bem como cópia

das respectivas Carteiras de Habilitação - CNH. 

De posse da relação, a Controladia Interna solicitou ao

Destacamento da Polícia Militar no Município, através do Ofício CI

01/2021, que verificasse se os motoristas ora relacionados possuíam

habilitação exiigida para o transporte de Emergência / Risco.

Em resposta enviado pelo Destacamento da PM, verificou-se que os

motoristas FLÁVIO FERREIRA e EDSON LINDNER não possuem o CURSO DE

CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA / RISCO.

Da análise da legislação de Trânsito vigente, destacamos:

Além da CNH da Categoria referente ao veículo em questão, é
necessário ainda que o motorista da ambulância realize curso
especializado em transporte de veículos de emergência.

Essa obrigação foi criada pela Resolução CONTRAN 168/04, que exige
que sejam realizados cursos especializados e de atualização para
tipos específicos de atividades de condução e, entre estas, a
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norma lista o “transporte de veículos de emergência”.

A aprovação nestes cursos será registrada em campo específico da
Carteira Nacional de Habilitação do condutor, nos termos da
Resolução CONTRAN 168/04.

VII – DA CERTIFICAÇÃO

– Os condutores aprovados no curso especializado e os que
realizarem a atualização exigida terão os dados correspondentes
registrados em seu cadastro pelo órgão ou entidade executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, informando-os no campo
‘observações’ da CNH;

– Os certificados deverão conter no mínimo os seguintes dados:

– Nome completo do condutor,

– Número do registro RENACH e categoria de habilitação do
condutor;

– Validade e data de conclusão do curso;

– Assinatura do diretor da entidade ou instituição, e validação do
DETRAN quando for o caso;

– No verso deverão constar as disciplinas, a carga horária, o
instrutor e o aproveitamento do condutor. – O modelo dos
certificados será elaborado e divulgado em portaria pelo órgão
máximo executivo de trânsito da União.

Portanto, além de constar na própria CNH, também é emitido
um Certificado ao condutor, após a realização dos cursos.

Logo, este também é um documento que evidencia a realização do
curso, mas registre-se, conforme determina esta resolução, a
informação no campo da CNH é obrigatória a todos os condutores que
o realizarem.

A mesma norma do CONTRAN determina ainda que:

1º Os cursos especializados serão ministrados:

a) pelos órgãos ou entidade executivo de trânsito do Estados e do Distrito1.
Federal;

b) por instituições vinculadas ao Sistema Nacional de Formação de Mão-de-2.
Obra.

Portanto, não se trata do mesmo curso realizado para obter a CNH
(Carteira Nacional de Habilitação).

Isso porque esses “cursos especializados” regulamentados por esta
norma do CONTRAN não podem ser ministrados pelo CFC (Centro de
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Formação de Condutores), mas sim pelo próprio DETRAN ou por SESI,
SENAI e entidades similares, conforme artigo supracitado.

Ainda, de acordo com o item 6, do Anexo II, da Resolução CONTRAN
168/04, os cursos especializados têm validade de 05 anos.

Após 5 anos, os condutores deverão realizar a atualização dos
respectivos cursos, devendo os mesmos coincidirem com a validade
do exame de sanidade física e mental do condutor constantes de sua
CNH.

Portanto, deve-se verificar qual é a espécie de veículo a que
corresponde a ambulância, para que se identifique a Categoria da
CNH.

Ademais, deve-se também verificar se na CNH do condutor está
registrada a realização do curso especializado em transporte de
veículos de emergência.

 

SOBRE A TRIPULAÇÃO OBRIGTÓRIA DE AMBULÂNCIAS:

Considerando-se que as urgências não se constituem em
especialidade médica ou de enfermagem e que nos cursos de
graduação a atenção dada à área ainda é bastante insuficiente,
entende-se que os profissionais que venham a atuar
como tripulantes dos Serviços de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel
devam ser habilitados pelos Núcleos de Educação em Urgências.

A criação delas é indicada pelo presente Regulamento e cumpram o
conteúdo curricular mínimo nele proposto – Capítulo VII.

5.2 – Ambulância do Tipo B: 2 profissionais, sendo um o motorista
e um técnico ou auxiliar de enfermagem.

(…)

TIPO B – Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado ao
transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida
conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco
de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar
de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o
serviço de destino.

Conforme inciso legal acima grifado, esta ambulância deverá
possuir, no mínimo 2 profissionais, quais sejam: um motorista e um
auxiliar ou técnico em enfermagem.
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Diante do exposto, indico ao PREFEITO MUNICIPAL, bem como ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, que procedam a adequação do serviço
de transporte de urgência no Muncípio, solicitando:

1 - Que os motoristas que forem alocados no Serviço de Transporte
de Emergência efetuem o CURSOS ESPECIALIZADO DE CONDUÇÃO DE
EMERGÊNCIA / RISCO especificado na Resolução CONTRAN 168/04;

2 - Que verifique no Quadro de Pessoal do Município, os motoristas
que pssuem habilitação para condução do Transporte de Emergência e
que os mesmos sejam alocados no referido serviço;

3 - Que seja verificado a composição mínima da Tripulaçao
Obrigatória  indicada na legislação Brasileira de Trânsito para o
serviço de transporte de Urgência;

4 - Que os motoristas Flávio Ferreira e Edson Lindner sejam
informados da respectiva necessidade da efetuação do curso de
condução de Emergência para alocação em tal serviço municipal.

 

Informo que cópia do referido expediente será enviado ao autor da

Solicitação de Informações / Denúncia, Sr. Maycon Sebastian Bunn, para

conhecimento.

 

Certo da atenção que será dispensada, apresento-lhe meus protestos de

consideração e apreço.

Respeitosamente,

 

Documento Assinado Eletronicamente por:
Jean Tillmann
868.***.***-**
07/05/2021 14:58:30hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Jean Tillmann
Agente de Controle Interno
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