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1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 01/06/2015 a 19/06/2015 sobre a 

aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) / 8761 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192 no município de 

Rio de Janeiro/RJ. 

 

A ação fiscalizada destina-se a Aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão 

e adequação do SAMU 192, articulando-a com as outras redes de atenção. 

O presente trabalho de fiscalização foi realizado nos departamentos administrativos 

vinculados ao Gabinete Geral do Corpo de Bombeiros Militar, na Central de Regulação do 

SAMU 192 e em 18 unidades descentralizadas de apoio logístico ao Programa. 

O trabalho teve como escopo a verificação da estrutura física e operacional destinada à 

execução do Programa, das práticas gerenciais e logísticas observadas pela Secretaria de 

Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro e das condições da frota atual de ambulâncias 

vinculadas ao Programa SAMU.  

Cabe registrar que até a conclusão deste relatório, ocorrida em 01 de setembro de 2015, 

não foram recebidas respostas relativas aos itens 1 a 4 da Solicitação de Fiscalização n.º 

201408598/004, de 17/06/2015, bem como dos itens reiterados por meio da Solicitação de 

Fiscalização n.º 201408598/005, de 25 de agosto de 2015. Não houve, também, retorno ao 

pedido de reunião com o Sr. Subsecretário Executivo do Fundo Estadual de Saúde (FES) 

RJ, para detalhamento de aspectos inerentes aos repasses de recursos do Fundo Nacional 

de Saúde (FNS) ao Programa SAMU 192. 



 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Inexistência de seguro contra sinistros de veículos da frota do SAMU 192 
 

Fato 
 

Em relação à existência de contrato vigente de seguro contra sinistros dos veículos que 

compõem a frota do SAMU 192, foi pedida a cópia do contrato de seguro vigente, por 

meio da Solicitação de Fiscalização 201408598/001, de 01/06/2015.  

O pedido foi reiterado nas Solicitações de Fiscalização 201408598/002 e 201408598/003, 

respectivamente de 08/06/2015 e 16/06/2015, sem que houvesse a disponibilização do 

contrato ou resposta formal da Instituição que justificasse sua inexistência. 

Desta forma, foram consideradas apenas as informações obtidas junto ao comandante do 

CSM, que, em reunião realizada em 15/06/2015, informou não haver contrato de seguro 

vigente para as ambulâncias do SAMU.  

Registre-se que a ausência de seguro para os veículos vai de encontro a alínea “a” do inciso 

II do art. 27 da Portaria 1.010, de 21 de maio de 2012 que dispõe: 

 

“Art. 27. A demonstração do efetivo funcionamento se dará pelo encaminhamento de documentação para a 

CGUE/DAE/SAS/MS, da seguinte forma: 

[...] 

II - para as Unidades Móveis, o gestor de saúde deverá demonstrar o funcionamento efetivo da unidade 

mediante a apresentação da seguinte documentação: 

a) cópia do Seguro contra Sinistro das Unidades de Suporte Básico (USB) e/ou Unidades de Suporte Avançado 

(USA), das Ambulanchas, das Motolâncias, das Aeronaves e dos Veículos de Intervenção Rápida, ou 

documento do gestor contendo termo de compromisso de existência do Seguro contra Sinistro;” 

 

Cabe registrar, ainda, o conteúdo do artigo 34 da referida Portaria: 



 

“Art. 34. O Ministério da Saúde suspenderá o repasse do incentivo de custeio destinado às Unidades Móveis 

do Componente SAMU 192 e/ou à respectiva Central de Regulação das Urgências nas seguintes hipóteses: 

I - descumprimento dos requisitos de habilitação definidos na Subseção IV do Capítulo V desta Portaria; 

II - descumprimento dos requisitos de qualificação definidos na Subseção V do Capítulo V desta Portaria; 

[...]”. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação formal da Unidade. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a situação da frota do SAMU, a norma vigente não está sendo cumprida, haja 

vista a ausência de comprovação de vigência de contrato de seguro para os veículos do 

SAMU.  

A informação obtida na mencionada reunião apontou para o fato de que a frota já se 

apresenta bastante desgastada e envelhecida, em grande parte pelo fato de percorrer 

distâncias significativas, em regiões muitas vezes de difícil acesso e em condições de 

salvamento, fazendo com que a contratação de seguro fosse custoso e praticamente 

inviável, do ponto de vista financeiro. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie os seguros contra sinistros 

dos veículos descobertos sob pena de suspensão do repasse do incentivo de custeio 

destinado às unidades móveis irregulares.    

 

 

2.1.2. Seleção da empresa prestadora de serviços de manutenção e reparo em 

ambulâncias 
 

Fato 
 

Quanto ao processo de seleção da empresa prestadora de serviços de manutenção e reparo 

em ambulâncias do SAMU 192, tem-se que o processo licitatório foi formalizado no final 

de 2011 (Processo E-27/040/10132/2011 - Pregão Eletrônico 02/2012), conduzido sob o 

tipo maior desconto.  



Observou-se que os atos e decisões inseridas nos processos foram formalmente registrados 

e submetidos, oportunamente, ao Tribunal de Contas do Estado (TCE RJ) e à área jurídica 

competente, para as análises cabíveis.  

Em relação à execução do contrato de manutenção (n.º 07/2012 e aditivos), verificou-se da 

visita ao Centro de Suprimento de Materiais (CSM) e da reunião com seu comandante,  

também fiscal do contrato, que os serviços de manutenção às ambulâncias do SAMU 192 

são considerados satisfatórios.  

Quanto aos valores executados até junho de 2015, o fiscal do contrato informou o que 

segue: 

 Quadro 001 - valores executados até junho de 2015 com manutenção de ambulâncias 

SAMU 

Valor total do contrato Executado em 2015 até o dia 10/06 Percentual de execução 

R$ 4.125.359,69 R$ 1.349.572,60 32,7% 

Fonte: informação prestada pelo fiscal do contrato  

 

  
##/Fato## 

2.1.3. Central de Regulação SAMU 192 - Estrutura e Funcionamento 
 

Fato 
 

A Central de Regulação das Urgências destinada ao atendimento do programa SAMU está 

localizada no recém-inaugurado Centro Integrado de Comando e Controle no Estado do RJ 

- CICC que faz parte da estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Defesa Civil 

do Rio de Janeiro. 

Sobre a estrutura física disponível, observamos que a Central de Regulação apresenta 

condições estruturais adequadas ao desenvolvimento da atividade, com equipamentos 

novos e de tecnologia apropriada, contemplando as diversas funcionalidades obrigatórias 

da central telefônica. Central esta que dispõe de ambientes adequados à operacionalização 

do atendimento, com sala de regulação, de equipamentos e área administrativa. O padrão 

visual da central de regulação permite sua identificação como componente do SAMU.  

Registre-se, ainda, que a partir dos registros históricos da demanda por atendimento 

disponíveis na Central são proferidas decisões referentes à logística do socorro móvel, que 

tomam por base os protocolos médicos que graduam a urgência do atendimento e na força 

de socorro disponível nas proximidades da demanda. 

 

  
##/Fato## 

2.1.4. Quantitativo de pessoal disponível na Central de Regulação em acordo com a 

legislação viegente. 
 

Fato 
 



A execução do programa SAMU na cidade do Rio de Janeiro encontra-se sob a gestão da 

Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro. Desta forma, a operação do 

programa fica a cargo, principalmente, de servidores militares bombeiros, com algumas 

funções destinadas a profissionais civis terceirizados.  

Quanto ao efetivo de pessoal disponível na Central de Regulação, verificou-se que a 

relação de profissionais em exercício abrange servidores públicos militares e profissionais 

terceirizados, sendo que esses últimos ocupam, principalmente, a função de Técnicos 

Auxiliares de Regulação Médica – TARM. 

Cabe dizer que, a partir de visita realizada à Central de Regulação do SAMU no dia 

02/06/2015, foi verificado que atuam na execução do programa tanto profissionais médicos 

terceirizados como médicos bombeiros militares, havendo uma separação de função entre 

os médicos contratados, cabendo registrar que o quantitativo de profissionais observado na 

Central de Regulação se adequa ao normativo vigente. Enquanto os médicos terceirizados 

detêm a função de Médico Regulador Primário, sendo responsáveis pelo primeiro contato 

médico e a estratificação de risco do atendimento, os médicos militares ocupam a função 

de Médico Regulador Secundário e fazem o acompanhamento e auxílio ao atendimento 

realizado pelas equipes de campo.  

Nesse sentido, foi observado que o processo de capacitação é desenvolvido de acordo com 

esse cenário particular de alocação funcional do programa SAMU na cidade. Sendo que a 

capacitação dos profissionais terceirizados é realizada pela empresa contratada, enquanto 

que dos militares bombeiros segue o processo de capacitação promovido pela Secretaria de 

Defesa Civil, conforme informado pelo oficial responsável pela gestão de recursos 

humanos. 

No que concerne à carga horária, com base na informação prestada pela Secretaria de 

Defesa Civil, os médicos cumprem jornada de oito horas diárias, em período diurno ou 

noturno, enquanto que os TARMs atuam em regime de 24 horas. 

Verificou-se que a Central de Regulação das Urgências do SAMU opera com a presença de 

médicos militares bombeiros e de pessoal civil contratado (médicos reguladores e técnicos 

auxiliares de regulação médica), prestando os serviços de atendimento às demandas da 

população que são realizadas pelo número 192.  

O quadro 002, seguir, registra o quantitativo de profissionais contratados e de servidores 

militares envolvidos com o atendimento na Central, conforme informação prestada pela 

Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro. 

Quadro 002 - Quantitativo de profissionais por cargo na Central de Regulação das 

Urgências do SAMU para a cidade do Rio de Janeiro: 

Cargo Quantitativo 

Médicos diurnos 19 

Médicos noturnos 15 

Enfermeiros 01 



 

 

 
 

Fonte: Ofício COGS n.º 400/2015 de 10/06/2015.  

 

 

No dia 02/06/2015, em visita à Central de Regulação das Urgências, no período diurno, foi 

atestada a conformidade com o quantitativo de postos de trabalho informados. 

. 

  
##/Fato## 

2.1.5. Atividades da Central de Regulação 
 

Fato 
 

A Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro forneceu os seguintes dados a 

respeito dos atendimentos do Centro de Operações GSE/SAMU, no mês de maio de 2015: 

 

- Total de eventos mês de maio de 2015: 22.434 eventos 

- Média de Atendimento por dia: 748 atendimentos 

- Tempo Médio de Resposta: 

a) Tempo médio da recepção da ligação até o despacho da ambulância pelo Despacho de 

Frota: 5 min 

b) Tempo médio da recepção da ligação até o despacho da ambulância pelo Despacho de 

Urgência: 3 min 

- Total de ligações atendidas: 119.208 ligações 

- Média de ligações atendidas: 3.845 ligações/dia. 

 

Com base no relatório obtido e na escala dos profissionais em exercício na Central de 

Regulação das Urgências do SAMU 192, observou-se que a Central funcionou de maneira 

ininterrupta no período analisado, ou seja, no mês de maio de 2015. 

Auxiliar de Enfermagem 01 

Militar Supervisor de Frota 01 

Técnicos de Enfermagem 15 

Telefonistas Auxiliares de Regulação Médica - TARM 30 

Auxiliares de Regulação Médica 20 

Supervisores de TARM 03 



No tocante às ferramentas disponíveis, foi apurado que a Central utiliza o software Sisgraf 

no auxílio às atividades de regulação. 

Em resposta à Solicitação de Fiscalização n.º 201408598/002 de 08/06/2015, a Secretaria 

de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro apresentou algumas informações sobre o 

funcionamento e de alguns procedimentos adotados pela Central de Regulação das 

Urgências do SAMU. 

No que se refere às informações sobre a disponibilidade de leitos das Unidades de Saúde 

da grade de referência, a Secretaria expôs o seguinte: 

 

“A Central de Regulação obtém acesso às informações sobre a disponibilidade de leitos 

das Unidades de Saúde da grade de referências através de dois informes diários (diurno e 

noturno) passados ao Oficial Médico Superior de Dia pelas unidades para o email 

192cogs@gmail.com, via fax ou via telefone. Esses dados também são obtidos através de 

busca ativa telefônica feita pelos Médicos Reguladores, pelo Oficial médico Superior de 

Dia e pelo Oficial Enfermeiro de Dia na falta de repasse das informações por alguma 

Unidade de Saúde.” 

 

Quanto à existência de protocolos de atuação integrados entre os agentes públicos 

responsáveis pelo atendimento em situação de urgência e emergência, foi informado o 

seguinte: 

 

“Quanto aos protocolos de atuação para situações de urgência e emergência, esta Central 

se alinha com as regulamentações descritas na Portaria GM/MS n.º 2048, de 5 de 

novembro de 2002. Existem também duas publicações Publicadas em Boletins Internos do 

CBMERJ regulamentando os Procedimentos Operacionais: a Nota CBA X/GAB-CMDO 

012/2010, de 23 de outubro de 2010 (remetida em anexo) e a Nota CHEMG 269/2013, de 

30 de abril de 2013 (remetida em anexo).” 

 

No que concerne ao processo de comunicação entre a Central de Regulação, as unidades 

móveis e suas bases descentralizadas a Secretaria prestou os seguintes esclarecimentos:  

 

“No empenho de viaturas para os Atendimentos Pré-hospitalares, são obedecidos alguns 

critérios, de acordo com o evento, tais como: a estratificação de risco definida pelo 

Médico Regulador Primário, o tipo e a quantidade de viaturas solicitadas, a área 

específica de atuação das Unidades de Saúde, de acordo com a localização do evento; 

Ressalto que quando o recurso requerido não está disponível na sua área de atuação, há o 

mailto:192cogs@gmail.com


envio do mesmo nas áreas adjacentes mais próximas, sempre após análise prévia do 

Supervisor Médico de Dia.” 

 

Tendo em vista as repostas apresentadas e as informações passadas em entrevista com o 

coordenador da Central de Regulação, verifica-se que os procedimentos adotados na 

Central de Regulação das Urgências do SAMU 192 para a realização de regulação médica 

dos chamados demonstram adequação às necessidades voltadas para o desenvolvimento do 

programa SAMU. 

. 

  
##/Fato## 

2.1.6. Ausência de comprovação de que o quantitativo de profissionais em exercício 

nas unidades móveis do SAMU 192 é adequado às diretrizes do Programa e à 

legislação vigente.  
 

Fato 
 

No que se refere ao quantitativo e à carga horária dos profissionais atuantes em unidades 

móveis, nas Bases Descentralizadas, foi pedido, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 

201408598/004 de 17/06/2015, que a Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de 

Janeiro apresentasse as seguintes informações: 

“No que compete ao efetivo de pessoal atuante nas Unidades Móveis de Saúde básicas e 

avançadas, informar o seguinte: 

 

.Quantitativo de Médicos com respectiva carga horária semanal; 

.Quantitativo de Enfermeiros com respectiva carga horária semanal; 

.Quantitativo de Técnicos/auxiliar de enfermagem com respectiva carga horária semanal; 

.Quantitativo de Condutor de veículo de urgência com respectiva carga horária semanal.” 

 

Foi dado prazo para resposta até o dia 19/06/2015, sem que houvesse um posicionamento 

formal acerca das informações solicitadas. O pedido foi reiterado por meio da Solicitação 

de Fiscalização n.º 201408598/05, de 26 de agosto de 2015. No entanto, até o momento do 

fechamento desse Relatório não foi apresentada resposta. 

Desta forma, não houve comprovação de que os parâmetros quantitativos definidos na 

legislação vigente (Portaria MS n.º 1.010/2012) estejam sendo atendidos. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Até o momento do fechamento desse Relatório não foi apresentada resposta. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



Análise do Controle Interno 
 

Haja vista a ausência de demonstração quanto à compatibilidade do quantitativo de 

profissionais às diretrizes do programa SAMU 192, existe a necessidade de se aprimorar os 

instrumentos de prestação de contas de forma que fique evidenciada à efetiva 

disponibilização de profissionais de saúde no âmbito do Programa. 

 

Cabe ressaltar que a comprovação da adequação da força de trabalho é requisito para a 

habilitação do serviço junto ao Ministério da Saúde, conforme alínea b, inciso I do art. 27 

da Portaria GM/MS nº 1.010/2012. De acordo com o art. 34 da mesma Portaria, o 

descumprimento dos requisitos de habilitação é motivo para a suspensão dos repasses do 

incentivo de custeio do SAMU 192. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Notificar o gestor local para que comprove a adequação da força de 

trabalho das equipes de atendimento, sob pena de suspensão das transferências vinculadas 

ao Programa SAMU 192  

 

 

2.1.7. Ausência de comprovação de aplicação da contrapartida inerente ao 

Programa SAMU 192. 
 

Fato 
 

Segundo o disposto no Art.40 da Portaria MS n.º 1.010/2012, as despesas de custeio 

mensal do componente SAMU 192 são de responsabilidade compartilhada, de forma 

tripartite, entre a União, os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios, na seguinte 

proporção: 

I – União: 50% (cinquenta por cento) da despesa; 

II – Estado: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa; 

III –Município: no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa. 

 

O Programa de Saúde de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) no município do 

Rio de Janeiro é gerido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado que compõe a 

Secretaria de Estado de Defesa Civil/RJ (SEDEC).  

 

No que tange à execução orçamentária dos recursos advindos do Fundo Nacional de Saúde 

(FNS) para o SAMU 192, verificou-se, com base no Ofício CPEO N. 097-2014, de 14 de 

abril de 2014, encaminhado pela SEDEC/RJ à Secretaria de Estado de Saúde – SES/RJ, 

que no exercício de 2013 a prestação de contas apontou despesas próximas a R$ 32 

milhões. 

 



Quadro 004 -– Execução orçamentária 

Fonte: Ofício CPEO N. 097-2014, de 14 de abril de 2014, encaminhado pela SEDEC/RJ à Secretaria de 

Estado de Saúde – SES/RJ. 

 
Foi observado que, em 2013, o valor total repassado pelo Fundo Nacional de Saude (FNS) 

Ao Fundo Estadual de Saúde (FES) como incentivo de custeio do SAMU totalizou R$ 

22.047.375,00 (vinte e dois milhões, quarenta e sete mil e trezentos e setenta e cinco reais), 

o que representa aproximadamente 70% da execução orçamentária informada, excluídas as 

despesas com pessoal e estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. 

 

Entretanto, o gestor do programa SAMU 192 no município do Rio de Janeiro não 

apresentou comprovação de que aplica adequadamente, nos itens e na forma pactuada, a 

contrapartida exigida no programa. 

 

Cabe ressaltar, ainda, que por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201408598/004 de 

17/06/2015, foi solicitado à Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro que 

apresentasse o detalhamento dos gastos referentes à despesa envolvendo a Central de 

Regulação no exercício de 2013, que somou o total de R$ 26.926.218,41 (vinte e seis 

milhões, novecentos e vinte e seis mil, duzentos e dezoito reis e quarenta e um centavos), 

conforme informado no Relatório de Execução Físico-Financeiro constante do Ofício n.º 

097/2014 da Coordenação de Planejamento e Execução Orçamentária da Secretaria de 

Defesa Civil. Diante do montante informado, foi solicitado que houvesse a discriminação 

do valor gasto com pagamento de pessoal, especificando o custo correspondente aos 

médicos e aos TARMs, e das demais despesas atinentes ao contrato com a empresa que 

fornece a mão de obra terceirizada envolvida com a execução do programa SAMU na 

cidade do Rio de Janeiro. Foi dado prazo para resposta até o dia 19/06/2015. A solicitação 

foi reiterada por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201408598/005, de 25 de agosto 

de 2015, sem que fosse apresentado posicionamento formal por aquela Secretaria de 

Estado (SEDEC/RJ).  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Ausência de pronunciamentos e de respostas da SEDEC/RJ. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

Serviços SAMU 192 

 

 

Orçado 2013 

 

Executado 2013 

Serviços de call center SAMU 192 26.926.218,39 26.926.218,41 

Serviços de manutenção e Reparos em 

ambulâncias 

3.858.431,38 3.856.210,10 

Serviços de limpeza e desinfecção de 

ambulâncias 

995.660,88 997.792,06 

Total 31.780.310,65 

 

31.780.220,57 

 



 

As ausências relatadas implicaram em restrição de informações e justificativas inerentes às 

necessárias comprovações quanto à adequada aplicação da contrapartida pelo gestor. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Exigir a comprovação da aplicação da contrapartida, sob pena de 

suspensão das transferências.  

 

 

2.1.8. Quantitativo de unidades móveis do SAMU 192 em efetivo funcionamento 

inferior ao quantitativo custeado pelo Ministério da Saúde.  
 

Fato 
 

Em resposta ao item 1.2 da S.A 201408598/001, a Secretaria de Estado de Defesa Civil 

informou, por meio do Ofício COGS 398/2015, de 10 de junho de 2015, que a frota de 

veículos do SAMU é composta por 75 veículos (ambulâncias), sendo que 10 operando 

como viaturas de suporte avançado, 20 como viaturas de suporte intermediário e 45 

viaturas de suporte básico. 

Entretanto, cabe registrar que a Portaria GM/MS n.º 945 de 21 de junho de 2005 habilitou 

74 veículos, sendo 59 básicos e 15 avançados. Dessa forma, o quantitativo de unidades de 

suporte avançado do SAMU em efetivo funcionamento no município do Rio de Janeiro, 

conforme informado pela Secretaria de Defesa Civil, está abaixo do quantitativo de 

unidades habilitadas pelo Ministério da Saúde. 

Com relação ao atendimento avançado, observou-se, ainda, nas visitas em campo e nas 

indagações orais realizadas, que, na prática, as ambulâncias do SAMU atuam quase que 

exclusivamente como ambulâncias Básicas, com a presença de técnicos de enfermagem e 

já dão mostras de grande desgaste. O atendimento avançado, com a presença de médico no 

local, é, de fato, na prática, realizado na grande maioria das vezes por ambulâncias 

pertencentes ao Corpo de Bombeiros ou em caminhonetes (também dos bombeiros), 

utilizadas para agilizar o deslocamento e retorno dos médicos para potenciais novas 

demandas.  

Cabe, ainda, reforçar que, dando suporte ao atendimento móvel de urgência no município 

do Rio de Janeiro, o Estado disponibiliza 25 viaturas dos bombeiros (que são as 

ambulâncias mais novas e equipadas para casos mais complexos) e veículos tipo 

caminhonete com médico embarcado para a prestação de socorro com maior agilidade. 

Portanto, percebe-se que o SAMU no município do Rio de Janeiro comumente se confunde 

com o serviço de resgate prestado pelo corpo de bombeiros, dado que os dois serviços, que 

deveriam ser distintos, são prestados pela mesma entidade.  

Nesse sentido, o déficit no quantitativo de unidades de suporte avançado em 

funcionamento é compensado pela utilização de recursos originalmente destinados às 

atividades dos bombeiros. Tal situação contraria as diretrizes da política estabelecida pelo 



Ministério da Saúde, uma vez que o campo de atuação do SAMU é essencialmente na área 

da saúde e não se deve se confundir com a atuação do corpo de bombeiros militar. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Questionada, por meio da Solicitação de Fiscalização 201408598/05, de 26 de agosto de 

2015, acerca do quantitativo de viaturas avançadas em número inferior ao constante na 

Portaria GM/MS n.º 945 de 21 de junho de 2005, a SEDEC/RJ informou o que segue: 

 

“ [...] este Centro de Operações GSE/SAMU possui atualmente habilitadas 80 

(viaturas) conforme anexo 1, sendo que a maior parte (80%) das ambulâncias já 

deveriam ser substituídas por estarem com mais de 5 anos de uso, conforme 

abaixo:  

 

Ano QNTDE 

2007 10 

2010 54 

2012 14 

2013 2 

 

Informo ainda que se encontram em nosso Centro de Suprimento e Manutenção 

(CSM), outras 5 (cinco) viaturas do ano de 2014 aguardando processo de inclusão 

no contrato, sendo as mesmas transformadas em Unidades de Suporte Avançado. ” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese o fato de o atendimento avançado ser realizado por meio de viaturas do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o quantitativo de viaturas avançadas do 

SAMU informado pelo gestor (e em operação efetiva) está, de fato, aquém do quantitativo 

habilitado pelo Ministério da Saúde. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Notificar ao gestor quanto à necessidade de se adequar o quantitativo de 

veículos SAMU 192, nos moldes pactuados, uma vez que o quantitativo de Unidades 

Avançadas em efetivo funcionamento está abaixo do quantitativo custeado pelo Ministério. 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 

de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 

pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 

providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 



2.2.1. Ausência de informações sobre o SAMU no Relatório Anual de Gestão (RAG) 

do Estado do Rio de Janeiro. 
 

Fato 
 

Em relação aos mecanismos de prestação de contas dos recursos destinados ao SAMU 192, 

observou-se, por meio dos RAGs de 2012 e 2013, que não houve registro de informações 

acerca da aplicação de recursos advindos do Fundo nacional de Saúde (FNS), nem de 

recursos próprios.  

Outra informação relevante, inerente ao tema, refere-se ao fato de que, em consulta ao sítio 

eletrônico http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus, foi observado que os RAGs de 2012 e de 

2013 foram encaminhados para apreciação do Conselho de Saúde fora do prazo definido 

na legislação própria, conforme exposto a seguir.  

Em relação ao RAG de 2012, a informação contida no mencionado sítio eletrônico é de 

que o relatório de 2012 foi encaminhado ao Conselho de Saúde para apreciação em 

12/07/2013, e que o de 2013 foi encaminhado em 06/06/2014, ambos descumprindo os 

prazos definidos no art. 3º da Portaria nº 575, de 29/03/2012, conforme segue: 

“Art. 3º O SARGSUS será atualizado pelos gestores federal, estaduais, distrital e 

municipais de saúde até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução 

financeira. 

§ 1º Compreende-se como atualização do SARGSUS o preenchimento da totalidade 

das telas do sistema e o envio eletrônico do RAG para apreciação pelo respectivo 

Conselho de Saúde. 

§ 2º No ano de 2012, o prazo de que trata o "caput" deste artigo poderá ser 

excepcionalmente estendido até 31 de maio.” 

  
##/Fato## 

 

2.2.2. Condições de funcionamento inadequadas de unidades móveis do SAMU 192. 
 

Fato 
 

Observou-se, no período de campo, que, no município do Rio de janeiro, os veículos do 

SAMU 192 são, em regra, desgastados e utilizados predominantemente no atendimento 

básico, ou intermediário quando a viatura é composta por enfermeiro. Foi observado, 

ainda, que os atendimentos mais complexos que demandam a presença de médicos são 

realizados, em regra, por meio de ambulâncias dos bombeiros que são mais novas e mais 

bem equipadas (também utilizadas na função de SAMU) ou com o auxílio de veículos mais 

ágeis (caminhonetes) para suporte do atendimento básico. Cabe registrar que, segundo 

informações colhidas nas unidades descentralizadas, cada viatura conta com uma 

guarnição de militares que atua por turno de 24 horas. Esse modelo adotado no SAMU do 

município do Rio de Janeiro vai de encontro ao disposto no art. 6º da Portaria GM/MS nº 

1.010/2012, que não prevê a existência de equipes de atendimento intermediário. 

http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus


Quanto ao estado físico das 75 viaturas cadastradas no CNES, relativas ao SAMU 192, 

observou-se que a frota possui praticamente 80% dos veículos (equivalentes a 60 

ambulâncias) com mais de 5 anos de uso e a grande maioria já apresenta significativo 

desgaste, conforme verificação visual realizada nas bases descentralizadas.  

Como exemplo, das visitas realizadas em campo e das viaturas efetivamente localizadas, 

foi verificado maior desgaste nas seguintes ambulâncias:  

SB135, SB139, SB145, SB160, SB165, SB175, SB179, SB194    

Cabe registrar que, dentre os problemas identificados estão: ausência de ar condicionado, 

danos na lataria e nos assentos da equipe, danos no assoalho e até infestação por insetos.  

O quadro a seguir demonstra a distribuição de viaturas por tempo de fabricação: 

Quadro 003- veículos do SAMU 192 em uso no município do Rio de Janeiro  

Fonte: Ofício COGS 398/2015, de 10 de junho de 2015 

Desta forma, observa-se que a frota de veículos do SAMU é composta de viaturas mais 

antigas, com mais de 75% das viaturas acima de 5 anos de uso, cabendo registrar, ainda, 

que seu uso é normalmente realizado em condições de urgência, muitas vezes em 

localidades de difícil acesso. Assim, além do tempo de uso, observou-se, nas atividades 

realizadas em campo, que a frota apresenta sinais aparentes de desgaste.  

Outro dado relevante refere-se ao quantitativo da frota em manutenção. Em função do uso 

constante e extremo, elas passam recorrentemente por manutenção. No dia 15 de junho 

estivemos no CSM e obtivemos a informação de que havia 18 viaturas em manutenção, 

correspondendo a aproximadamente 25% do total de ambulâncias SAMU (excluídas as 25 

dos bombeiros que prestam também auxilio ao SAMU). 

Das indagações orais realizadas na data mencionada, foi informado que, pelo tempo de uso 

e pelo desgaste constante, cerca de 10 a 15% dos veículos ficam período mais longo em 

manutenção. O impacto deste problema é minimizado pelas viaturas dos bombeiros e pela 

maior utilização dos veículos que possuem melhores condições. 

 

Por fim, cabe o registro de que, segundo informação constante do Ofício COGS n.º 

398/2015, de 10 de junho de 2015, existem 33 bases, nas diversas regiões da cidade, que 

prestam apoio logístico no atendimento das demandas do SAMU 192. Essas bases estão 

distribuídas por todas as regiões do município, levando em conta a dimensão geográfica, as 

demandas históricas e a complexidade dos deslocamentos existentes entre a base 

disponível mais próxima até o efetivo encaminhamento do paciente à Unidade de Saúde. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Fabricação Quantidade Percentual 

2007 3 4% 

2010 55 73,3% 

Após 2012 17 22,7% 



Em resposta à Solicitação de Fiscalização 201408598/05, de 26 de agosto de 2015, acerca 

do quantitativo de viaturas avançadas em número inferior ao constante na Portaria GM/MS 

n.º 945 de 21 de junho de 2005, a SEDEC/RJ deixou clara a situação de desgaste dos atuais 

80 veículos vinculados ao SAMU no município do Rio de Janeiro, conforme segue: 

 

“ [...] este Centro de Operações GSE/SAMU possui atualmente habilitadas 80 

(viaturas) [...], sendo que a maior parte (80%) das ambulâncias já deveriam ser 

substituídas por estarem com mais de 5 anos de uso, conforme abaixo:  

 

Ano QNTDE 

2007 10 

2010 54 

2012 14 

2013 2 

 

Informo ainda que encontram-se em nosso Centro de Suprimento e Manutenção 

(CSM), outras 5 (cinco) viaturas do ano de 2014 aguardando processo de inclusão 

no contrato, sendo as mesmas transformadas em Unidades de Suporte Avançado.” 

. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A informação exarada pela SEDEC/RJ revela acréscimo do quantitativo atual de veículos 

do SAMU 192, no município do Rio de Janeiro, para 80 viaturas e reforça que as 

condições estruturais das ambulâncias localizadas nas bases descentralizadas, de fato, estão 

condizentes com o tempo de uso e com a utilização intensiva dos veículos. As ambulâncias 

são, em regra, antigas e com sinais aparentes de desgaste. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 

adequada, haja vista o exposto nos  itens 2.1.1, 2.1.6, 2.1.7 e 2.1.8, cabendo providências 

voltadas a sua regularização, tanto por parte dos gestores federais quanto por parte dos 

executores.  

 

Cabe registrar que, até a conclusão deste trabalho, a Secretaria de Estado de Defesa Civil 

do Rio de Janeiro não apresentou manifestações acerca do relatório preliminar. 
 

 

__________________________________ 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro 

 


