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MOÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS SOBRE AS AÇÕES CONTRA A DENGUE 

 
O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, reunido em 23 de Abril de 2014, CONSIDERANDO que o 
Município de Campinas já notificou mais de 14.000 casos de dengue e há pelo menos duas mortes causadas 
pela doença confirmadas; 
CONSIDERANDO que a epidemia está instalada e o número de casos da doença continua a crescer; 
CONSIDERANDO que estamos ingressando no período em que tendem a aumentar as síndromes 
respiratórias, e que isso poderá se dar de forma concomitante à epidemia de dengue; 
CONSIDERANDO que há uma grave defasagem no quadro de profissionais nas equipes dos Centros de 
Saúde e dos Prontos Atendimentos do Município; 
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde deliberou em 28/03/2012, através da Resolução nº 
04/2012, e em 11/09/2013, sobre as condições de funcionamento das diversas áreas da Vigilância em 
Saúde no Município; 
CONSIDERANDO que este mesmo Conselho aprovou Resolução, em face do Termo de Ajustamento de 
Conduta referente ao encerramento do Convênio do Programa de Saúde da Família com o Serviço de Saúde 
Dr. Cândido Ferreira, exigindo que a Prefeitura Municipal de Campinas garantisse a contratação de 
trabalhadores concursados para repor as vagas de todos os trabalhadores demitidos, mas a administração 
municipal não honrou integralmente esta deliberação, havendo até este momento um grande número de 
vagas não repostas; 
CONSIDERANDO que mesmo diante dos alertas de trabalhadores da rede municipal de saúde, no sentido de 
que as condições de trabalho - número defasado de servidores, falta de equipamentos e outros insumos - 
comprometiam seriamente a capacidade da Municipalidade de enfrentar o avanço desta doença, o 
Secretário Municipal de Saúde e o Prefeito Municipal de Campinas não adotaram as medidas necessárias 
para evitar que um quadro tão grave se confirmasse; 
CONSIDERANDO que isso caracteriza a responsabilidade política e administrativa, e eventualmente 
criminal, destas duas autoridades do Município; 
 
APROVA a seguinte MOÇÃO: 
 
01. O Conselho Municipal de Saúde exige:  
  
 01.01. Que o Prefeito Municipal de Campinas e o Secretário Municipal de Saúde decretem 
imediatamente o ESTADO DE EMERGÊNCIA para que a Municipalidade possa realizar as contratações 
emergenciais de servidores públicos, bem como as aquisições emergenciais de insumos e equipamentos 
necessários ao enfrentamento desta epidemia de dengue; 
  
 01.02. Que no prazo máximo de 15 (quinze) dias sejam iniciados os processos de contratações 
emergenciais de servidores públicos, dentre médicos, agentes de controle ambientais, agentes 
comunitários de saúde, dentre outras funções, em número adequado para garantir o preenchimento das 
vagas não repostas e em conformidade com as normas do Ministério da Saúde; 
  
 01.03. Que neste mesmo prazo máximo de 15 (quinze) dias sejam convocados todos os técnicos de 
enfermagem aprovados no último concurso público, para reforço em todas as unidades de saúde; 
  
 01.04. Que sejam garantidos todos os recursos necessários para o funcionamento da Vigilância em 
Saúde e a assistência no Município de Campinas, através de aquisições de insumos e equipamentos em 
caráter emergencial, iniciando-se tais processos no prazo máximo de 15 (quinze) dias; 
  
 01.05. Que sejam realizados mutirões emergenciais nas linhas férreas - ativas e inativas, inclusive 
do VLT - que cortam o Município; 



 01.06. Que a Prefeitura Municipal de Campinas solicite, inclusive formalmente, ajuda ao Ministério 
da Saúde para combater a epidemia; 
  
 01.07. Que sejam tomadas todas as medidas preventivas para se evitar nova epidemia de dengue 
em 2015. 
 
02. O Conselho Municipal de Saúde constitui uma Comissão Especial Sobre a Dengue, composta por 2 (dois) 
Conselheiros Usuários, 1 (um) Conselheiro Trabalhador, e 1 (um) Conselheiro Gestor, com o objetivo de 
trabalhar junto à Executiva deste Conselho nos temas referentes à epidemia da dengue. 
 
03. O Conselho Municipal de Saúde legitima todas as iniciativas de sua Executiva junto a todas as instâncias 
legais, inclusive o Ministério Público do Estado de SP e o Ministério Público Federal, para garantir que estas 
deliberações sejam efetivadas pela Prefeitura Municipal de Campinas, bem como o encaminhamento a 
estes órgãos de representação para a apuração das responsabilidades por parte do Secretário Municipal de 
Saúde e do Prefeito Municipal de Campinas, na eclosão desta epidemia de dengue. 
 
04. O Conselho Municipal de Saúde de Campinas divulgará à população da cidade uma Carta Aberta 
esclarecendo as medidas que estão sendo adotadas. 
 
05. Fica desde já convocada Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde para o dia 
14/05/2014, às 18h30, para avaliar o andamento destas deliberações. 
 
PAULO TAVARES MARIANTE  
Presidente  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS  
 


