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PORTARIA N° 010 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020
Dispõe sobre a designação de
servidor para o Serviço Móvel de
Urgência (SAMU), e dá outras
providências.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ARACI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, e,
CONSIDERANDO, que a área de urgência e emergência constitui um importante componente da
assistência à saúde no Município de Araci;
CONSIDERANDO, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, é geridos pelas
Secretarias Municipais de Saúde de Município de Araci e tem como objetivo chegar precocemente
à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência de natureza clínica,
cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar a
sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte;
CONSIDERANDO, que a Central de Regulação do SAMU permite que se estabeleça uma porta
aberta de comunicação do público com o Sistema de Saúde, que deve ter o pedido de socorro
acolhido, priorizado e atendido no menor intervalo de tempo possível, no local mais adequado à
resolução do problema de saúde;
CONSIDERANDO, que o Município de Araci foi escolhido pelo Ministério da Saúde como uma
das cidades para implantação e estruturação do SAMU através do Serviços Móvel de Urgência;
RESOLVE:
Art. 1o - Designa a servidora RAILENE RIBEIRO DOS SANTOS, matrícula funcional nº 3605002, ocupante do cargo de Coordenador de Enfermagem Hospital, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde para ser responsável Técnica do Serviços Móvel de Urgência (SAMU), no município de
Araci.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Araci-Ba, em 01 de Outubro de 2020.

ANA OFÉLIA MATOS MARQUES
Secretária Municipal de Saúde
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