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MOÇÃO DE APOIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17 

DE 2014, QUE “ALTERA A LEI N. 12.985, DE 28 DE JUNHO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, 

CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, CRIANDO 

CARGOS DE AUTORIDADE SANITÁRIA. 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, reunido em 25 de Junho de 2014, CONSIDERANDO que são de 

conhecimento público e em especial deste Conselho as prementes necessidades de nomeações de servidores da 

Vigilância Sanitária para atuarem como Autoridade Sanitária; 

CONSIDERANDO que a IX Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2011, aprovou expressamente essa medida, 

em suas deliberações 8.2 e 8.5 referentes à Vigilância Sanitária, quais sejam, 

“8.2 - Considerando a complexidade crescente das tarefas da Vigilância e considerando a absoluta necessidade de que 

seus técnicos tenham condições estáveis de trabalho e considerando que os investimentos necessários para a 

formação em serviço desses técnicos é de grande importância, a Prefeitura Municipal de Campinas deve desencadear 

concurso público para suprir a necessidade de novos profissionais para a área”, e 

“8.5 - Os vários níveis de gestão do sistema de vigilância em saúde devem discutir amplamente a questão do 

financiamento do sistema e seus limites, no sentido de garantir o fortalecimento das equipes de Vigilância 

(contratação, capacitações e atualizações, condições de trabalho, fixação dos profissionais)”. 

CONSIDERANDO que a Administração Municipal de Campinas, através dos Protocolos de nºs 12/10/30814 e 

13/10/3382, admitiu expressamente tal necessidade, colocando que seria necessária a ampliação do quadro de 

servidores com Autoridade Sanitária nos seguintes termos: 

Autoridade Sanitária I: de 60 (sessenta) para 82 (oitenta e dois); 

Autoridade Sanitária II: de 90 (noventa) para 390 (trezentos e noventa); 

Autoridade Sanitária III: de 18 (dezoito) para 38 (trinta e oito); 

Total de ampliação: 342 servidores. 

CONSIDERANDO que o Projeto de Lei Complementar nº 17 de 2014 amplia os cargos de Autoridade Sanitária II para 

até 170 (cento e setenta) e de Autoridade Sanitária III para até 30 (trinta), o que é bastante inferior ao preconizado 

pela própria Administração Municipal; 

CONSIDERANDO que os (as) trabalhadores (as) da Vigilância Sanitária, em diálogo com este Conselho, mesmo com tais 

limitações na ampliação proposta, consideram que sua aprovação já seria um passo à frente na situação bastante 

precária na qual se encontram atualmente, chegando ao absurdo de 10 (dez) servidores estarem lotados no DEVISA 

sem poder exercer suas prerrogativas em virtude da ausência de nomeação da Autoridade Sanitária; 

CONSIDERANDO ainda que este Conselho apoia as lutas dos trabalhadores do serviço público municipal pela melhoria 

de suas condições de trabalho e vencimentos, como premissa para um serviço público de qualidade, ressalvando, 

porém que a medida contida no PLC nº 17 de 2014 não é uma questão de demanda trabalhista ou funcional, mas de 

necessidade do Sistema Único de Saúde em Campinas, para que a Vigilância Sanitária possa atuar de maneira mais 

eficaz; 

MANIFESTA através da presente MOÇÃO: 

SOLIDARIEDADE aos (às) trabalhadores (as) da Vigilância Sanitária de Campinas, que têm cumprido um papel 

determinante para evitar um quadro ainda pior em situações como a grave epidemia de dengue que atingiu o coração 

de nosso Município, e que lutam hoje muito mais por condições de trabalho e exercício de suas prerrogativas, do que 

por interesses salariais; 



APOIO à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 17 de 2014, mesmo com as limitações nele contidas, 

exortando ao Sr. Prefeito Municipal de Campinas, Jonas Donizette Ferreira, para que apresente ainda neste ano de 

2014 uma nova proposição legislativa que garanta a ampliação do quadro de servidores com Autoridade Sanitária nos 

seguintes termos: 

Autoridade Sanitária I: de 60 (sessenta) para 82 (oitenta e dois); 

Autoridade Sanitária II: de 90 (noventa) para 390 (trezentos e noventa); 

Autoridade Sanitária III: de 18 (dezoito) para 38 (trinta e oito); 

Total de ampliação: 342 servidores. 
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