
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA 

S e c r e t a r i a    M u n i c i p a l    de   S a ú d e 

_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Av. Alfried Krupp, 776 – Centro – Campo Limpo Paulista-SP / CEP: 13.230-060 

Fone: (11) 4039-8700  ●  www.campolimpopaulista.sp.gov.br 

 

 

Campo Limpo Paulista, 19 de março de 2020 

 

De: Coordenadoria de Transporte Ambulatorial 

Para: sr. Dr. Sebastião Batista Bueno, Secretário Municipal de Saúde 

C/C: sra. Marli Roledo Maioral, Diretora de Gestão em Saúde, 

C/C: srta. Isabel Cristina Bonatte, Diretora de Atenção Básica em Saúde, 

C/C: Diretoria de Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista, 

C/C: Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, 

C/C: Gerentes de unidades básicas de saúde do município de Campo Limpo Paulista, 

C/C: Comunicação - Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista 

Assunto: Sobre alteração de rotina de agendamento. 

 

 Prezados,  

Alinhados com as decisões tomadas pela gestão para prevenção acerca do COVID 19 e seguindo 

orientações decididas em reunião com diretores e com o Secretário de Saúde deste município, comunicamos a 

alteração na rotina de agendamento desta coordenadoria, conforme segue abaixo. 

- Agendamentos presenciais estão suspensos. 

- Todos os agendamentos serão feitos através dos canais disponibilizados por esta coordenadoria que 

são: 

e-mail: agendamento.transporte@campolimpopaulista.sp.gov.br 

telefone: 11 4039-8716 

whatsapp: 11 4039-8716 

 - A documentação necessária para o agendamento se mantém a mesma que é a guia de procedimento, 

o cartão do SUS e o comprovante de endereço atualizado, podendo esses dados serem informados por telefone 

através de fotos enviadas para o e-mail e/ou whatsapp. 

 - O tempo de antecedência para agendamento se mantém o mesmo, que são 05 (cinco) dias úteis 

antecedentes ao procedimento, para que possamos garantir a vaga nos veículos designados. 
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- No ato do agendamento, informar a necessidade de acompanhante. Caso não seja informado, não será 

possível o embarque de acompanhante presente no momento. 

 - Retornos ambulatoriais, agendamentos de retirada de medicação de alto custo ou em outros 

municípios deverão ser solicitados por e-mail ou whatsapp, com antecedência. 

 - O horário de atendimento para agendamento será de Segunda a Sexta, das 08h00 as 12h00. Qualquer 

pedido de agendamento feito fora deste horário será tratado no dia útil seguinte. 

 - O horário de atendimento para assuntos administrativos e retornos ambulatoriais será de Segunda a 

Sexta, das 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00. 

- Cancelamentos e reagendamentos deverão ser comunicados imediatamente através dos canais 

disponíveis. 

 Ressaltamos que estas informações serão amplamente divulgadas através dos canais de mídia da 

Prefeitura, para que reforcemos as orientações de que se evite a circulação de pessoas e a propagação do vírus 

em nosso município. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

______________________________________ 

Gislei Emidio 

Coordenador 

Coordenadoria de Transporte Ambulatorial 


