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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 14 de Maio de 2014,  

CONSIDERANDO que o Município de Campinas já notificou mais de 21.000 casos de dengue e há pelo 

menos duas mortes causadas pela doença confirmadas, num quadro em que a epidemia se instalou e não 

há certeza de que venha a declinar nos próximos meses; 

CONSIDERANDO que estamos ingressando no período em que tendem a aumentar as síndromes 

respiratórias, que isso poderá se dar de forma concomitante à epidemia de dengue, e já havia antes dessa 

crise 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 diferentes oportunidades sobre as 

condições de funcionamento das diversas áreas da Vigilância em Saúde no Município, bem como sobre 

contratação de trabalhadores concursados para repor as vagas de todos os trabalhadores demitidos em 

virtude do encerramento do Convênio do Programa de Saúde da Família com o Serviço de Saúde Dr. 

Cândido Ferreira, o que não foi integralmente cumprido pela Prefeitura Municipal de Campinas; 

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, caracterizando a responsabilidade política e 

administrativa, e eventualmente criminal, destas duas autoridades do Município; 

CONSIDERANDO que em 23 de Abril p.p., em vista da gravidade da epidemia da dengue que já assolava o 

Município e da inação da administração municipal, este Conselho aprovou uma moção EXIGINDO que: 

- O Prefeito Municipal de Campinas e o Secretário Municipal de Saúde decretassem imediatamente o 

ESTADO DE EMERGÊNCIA para que a Municipalidade pudesse realizar as contratações emergenciais de 

servidores públicos, bem como as aquisições emergenciais de insumos e equipamentos necessários ao 

enfrentamento desta epidemia de dengue; 

- No prazo máximo de 15 (quinze) dias fossem iniciados os processos de contratações emergenciais de 

servidores públicos, dentre médicos, agentes de controle ambiental, 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, bem como neste mesmo prazo máximo de 15 

(quinze) dias fossem convocados todos os técnicos de enfermagem aprovados no último concurso público, 

para reforço em todas as unidades de saúde; 

- Fossem 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; 

- Fossem realizados mutirões emergenciais nas linhas férreas - ativas e inativas, inclusive do VLT - que 

cortam o Município; 

- A Prefeitura Municipal de Campinas solicitasse, inclusive formalmente, ajuda ao Ministério da Saúde para 

combater a epidemia; 

- A adoção de todas as medidas preventivas para se evitar nova epidemia de dengue em 2015; 

CONSIDERANDO que através desta mesma MOÇÃO o Conselho Municipal de Saúde legitimou 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 fossem 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; 

CONSIDERANDO que na reunião de hoje as apresentações de representantes do Governo Municipal, seja 

em relação à Vigilância Sanitária ou do Departamento de Saúde em relação à Assistência à Saúde, 

evidenciaram que praticamente nenhuma das deliberações deste Conselho foi respeitada pelo Prefeito 

Municipal de Campinas, Jonas Donizette Ferreira e pelo Secretário Municipal de Saúde, Carmino Antonio de 

Souza, mantendo-se a gravíssima condição da rede municipal de saúde de Campinas, com grande 

defasagem no quadro de funcionários, falta ou insuficiência de insumos, medicamentos e equipamentos; 

CONSIDERANDO que o Governo Municipal não deu qualquer explicação formal a este Conselho para a não 

decretação do estado de emergência, caracterizando esta omissão como mera vontade política do Prefeito 

Municipal de Campinas; 

 

APROVA a seguinte MOÇÃO: 

 

01. O Conselho Municipal de Saúde REITERA as deliberações da Reunião de 23/04/2014, exigindo:  

 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. 

 

02. Que no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura 

Municipal de Campinas apresentem a este Conselho um Plano de Enfrentamento à Dengue com vistas a 

2015, para evitar que as omissões e irresponsabilidades da atual gestão do Município ocorram mais uma 

vez e tragam, novamente, sobre a população de Campinas as graves consequências de uma epidemia de 

dengue, bem como de outras enfermidades. 

 

03. Que neste mesmo prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias a Secretaria Municipal de Saúde e a 

Prefeitura Municipal de Campinas apresentem a este Conselho o quadro detalhado de contratações de 

servidores municipais da área da Saúde, indicando-se quais as funções e profissões contratadas, os locais 

de prestação de serviços e as datas de posse efetiva e lotação de tais servidores, bem como de aquisições 

de insumos, medicamentos e equipamentos, com a mesma discriminação. 

 



04. Que o Conselho Municipal de Saúde comunique ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ao 

Ministério Público Federal e ao Ministério da Saúde, sobre a atitude do Prefeito Municipal de Campinas, 

Jonas Donizette Ferreira e do Secretário Municipal de Saúde, Carmino Antonio de Souza, de absoluto 

desrespeito às deliberações deste Conselho, buscando não apenas o apoio institucional à efetivação destas 

propostas pela Prefeitura Municipal de Campinas, bem como a apuração das responsabilidades por parte 

do Secretário Municipal de Saúde e do Prefeito Municipal de Campinas, na eclosão desta epidemia de 

dengue. 
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