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Samu de Teresina 
contará com uma nova 
frota de veículos 
As novas ambulâncias foram adquiridas através de recursos do 
Ministério da Saúde e da Prefeitura de Teresina. 
JOSEFA GEOVANA 
17/11/2017  07h51 - atualizado 07h52 

  

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Teresina (Samu) 

está tendo sua frota de veículos renovada. O Ministério da Saúde 

enviou à cidade cinco novas ambulâncias nesta semana, e outros 

cinco novos veículos adquiridos com recursos da Prefeitura de 

Teresina estão sendo aguados. 

Os veículos comprados pelo município, que devem chegar na próxima 

semana, são furgões da marca Renault, modelo L3H2, que custaram 

ao todo R$ 895.000,00. Já os automóveis doados pelo Ministério 

público estão avaliados em R$ 176.286,00 cada, com valor total de R$ 

881.430,00 todos da marca Mercedes-Benz, modelo 415 Sprinter, 

adaptados para ambulância. 

Para que as novas ambulâncias, que já estão emplacadas, comecem 

a atuar no atendimento móvel e circular pelas ruas de Teresina, ainda 

está sendo aguardado a documentação do seguro, pois o Samu é 
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proibido de prestar atendimento sem licenciamento e seguro 

obrigatório do veículo. 

O Samu que atua a 13 anos em Teresina realizando serviço gratuito 

através do telefone 192 possui 11 ambulâncias e 2 motolâncias. No 

ano passado foram realizados 719.951 atendimentos na capital. 
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Fundação Municipal de Saúde renova f
rota doSAMU na capital 
Frota do SAMU Teresina é renovada para otimizar atendimento de urg
ência na cidade 
Fonte: Prefeitura de Teresina | Editor: Redação16/11/2017 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMUFoto:Reprodução 

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) renovou a frota de ambulâncias do Ser
viço de AtendimentoMóvel de Urgência (SAMU) de Teresina. Já estão na cidad
e cinco veículos novos encaminhados peloMinistério da Saúde e próxima sema
na chegam à capital mais cinco veículos adquiridos comrecursos próprios do m
unicípio. 

Os veículos automotores doados pelo Ministério da Saúde são Furgões marca 
Mercedes-
Benz,modelo 415 Sprinter, cor branca, ano 2017/2018, adaptado para ambulân
cia. O valor unitário decada veículo é de R$ 176.286,00 e o valor total fica em 
R$ 881.430,00. Já os veículos adquiridos comrecursos próprios da Prefeitura d
e Teresina são da marca Renault, modelo L3H2, furgão teto alto,cujo valor total
 soma R$ 895.000, adquiridos através de pregão eletrônico. 

As novas ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde já estão no pátio do S
AMU,emplacadas,aguardando a documentação do seguro para poder circular. 
De acordo com a portarianúmero 1.864,de 29 de setembro de 2003 do Ministéri
o da Saúde os veículos do SAMU só podemrealizar atendimentos com seus lic
enciamentos e seguros obrigatórios em dia. 

O SAMU Teresina tem 13 anos e somente no último foram realizados 719.951 
atendimentos. Oserviço é gratuito, funciona 24 horas e pode ser solicitado atrav
és do telefone 192. "As novasambulâncias vão ajudar na melhoria dos atendim
entos do SAMU Teresina”, afirma Sílvio Mendes,presidente da Fundação Munic
ipal de Saúde. Hoje o SAMU Teresina trabalha com 11 ambulâncias eduas mot
olâncias. “Nosso esforço enquanto gestor é trabalhar para que a população pos
sa ter umasaúde pública ágil e de qualidade”, diz Sílvio Mendes. 
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Cinco ambulâncias doadas à 
prefeitura em outubro ainda estão 
guardadas 

Os veículos já foram emplacados e ainda não estão a 

serviço do Samu devido a falta de seguro. 

Por Lucas Pereira 

 
Samu de Teresina dispõe atualmente de sete veículos / fotos: reprodução 

Das cinco ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde ao município de Teresina no início do mês 

de outubro deste ano, nenhuma está em circulação atendendo à população que pede socorro pelo 

telefone 192. 

Denúncia feita pelo Sindicato dos Servidores Municipais (Sindserm) à reportagem do Portal 

Teresina Diário aponta que as ambulâncias estão guardadas e devido a processos burocráticos da 

prefeitura de Teresina, ainda não podem sair às ruas. 

Anselmo Pinheiro, presidente do Sindserm, afirma que os carros que o Samu usa para atender à 

população da capital é insuficiente e precário, segundo ele, o incremento na frota ajudaria a reduzir 

esse déficit. 

“A gente sabe que mesmo com essas novas ambulâncias que estão guardadas ainda teremos uma 

frota insuficiente. Mas não entendemos o motivo desses veículos ainda não estarem disponíveis 

devido a burocracias bobas, coisa de papelada de seguro”, afirma. 
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Ainda segundo o presidente do Sindserm, atualmente a Central do Samu de Teresina conta com 

apenas sete ambulâncias para atendimento à população. 

Os novos veículos doados à prefeitura são do tipo furgões marca Mercedes-Benz, modelo 415 

Sprinter, cor branca, ano 2017/2018, adaptados para ambulância. O valor de cada veículo é R$ 

176.286 e o valor total fica em R$ 881.430. 

O outro lado 

Em nota, a prefeitura de Teresina informou os veículos já foram emplacados e ainda não estão a 

serviço do Samu devido a liberação do Seguro. 

Veja a nota da prefeitura na íntegra: 

As novas ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde já estão no pátio do SAMU, emplacadas, 

aguardando a documentação do seguro para poder circular. De acordo com a  portaria número 

1.864, de 29 de setembro de 2003, do Ministério da Saúde, os veículos  do SAMU só podem realizar 

atendimentos com seus licenciamentos e seguros obrigatórios em dia. 
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