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Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dezenove horas no Espaço
Pedagógico de Jaú, situado na Rua Quintino Bocaiúva nº. 532 foi realizada a Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Jahu. O Presidente senhor
Moacir Conte, deu início a reunião. Apresentou a Sra Leila Aparecida R. Garcia, gerente
da Vigilância Epidemiológica do município e deu as boas vindas a todos os presentes.
Feita leitura da Ata do mês anterior pela Sra. Camila Beltrame Benedicto. APROVADA. A
seguir  o  Sr.  Moacir  Conte  solicitou  a  Sra.  Maria  Alice  Morato  para  apresentar  a
Pactuação dos Indicadores do SISPACTO 2020 do município de Jaú e Relatório de
Gestão – RAG 2019. O Sispacto foi criado no ano de 1999, pelo Governo Federal, por
meio do Ministério de Saúde, como uma estratégia para avaliação dos indicadores de
saúde em todo o Brasil. É um instrumento virtual que visa o preenchimento e registro de
uma pactuação quanto às prioridades, metas, objetivos e indicadores do pacto pela saúde
(conjunto de reformas institucionais do SUS, que redefine as responsabilidades de cada
esfera do governo,  objetivando  inovações  na  gestão  do  SUS,  com maior  eficiência e
qualidade  nos  atendimentos).  As  metas  ou  parâmetros  nacionais  dos  indicadores  do
pacto  pela saúde  devem servir  de referência  para a  definição das  metas  municipais,
estaduais e do Distrito Federal, observadas as metas ou parâmetros estabelecidos para
cada unidade da federação.  O  RAG – SARGSUS é o instrumento da gestão do SUS,
regulamentado  pelo  item IV,  do  art.  4º  da  Lei  8.142/1990  e  pela  Lei  Complementar
141/2012, que é utilizado para comprovação de recursos financeiros investidos na área de
saúde,  sendo  a  principal  ferramenta  para  subsidiar  o  processo  de  monitoramento  e
avaliação do SUS no âmbito Municipal e nas demais esferas de governo. Considerando a
Lei  Complementar  141,  foi  apresentado  aos  Conselheiros  os  Indicadores  de  Saúde,
comparativos dos anos 2017 a 2019 e os indicadores pactuados em 2020. Informado os
indicadores  que  precisam  ser  melhorados  como  vacinas  selecionadas  do  calendário
nacional de vacinação para crianças menores de dois anos de idade, casos de Sifilis
Congênita em menores de um ano de idade, Sífilis em Gestantes, Exames citopatológicos
do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos, exames de mamografias, cobertura de
acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família, cobertura
populacional  da Atenção Básica e Odontológica,  proporção de Parto Normal  no  SUS,
Ações de matriciamento do CAPS. Explicou as ações que o município desenvolveu como
mutirões do Programa Bolsa Família, Campanha de Vacinação, Campanha de Prevenção
das Doenças Sexualmente Transmissíveis e citou o aumento considerável de casos de
Sifilis não especificadas e a difícil adesão ao tratamento. Citou os Indicadores de Saúde
que apresentaram resultados satisfatórios como Taxa de Mortalidade Infantil, Gravidez na
Adolescência  e  outros  Indicadores.  Ao  término  da  explanação  abriu  para  perguntas
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respondendo  os  questionamentos  dos  Conselheiros.  Sugerido  pelos  conselheiros
presentes monitoramento dos Programas de Prevenção relacionados aos Indicadores que
não atingiram as Pactuações Programadas como Programa de Imunização, Exodontia,
Bolsa Família, SISPRENATAL.  RAG/SISPACTO – APROVADO. A seguir a Sra Márcia
Aparecida Nassif, Secretaria de Saúde do município comentou sobre os casos de Dengue
e os mutirões de limpeza que estão sendo realizados, Destacou a falta de compreensão
por parte da população. Informou que dois dias da semana realiza visita em bairros do
município. Sr Antonio Sprigigo perguntou sobre a sala do Conselho lotado na Secretaria
de Saúde. Sr Moacir Conte explicou sobre a situação da mesma. Nada mais havendo,
encerrou-se a reunião as vinte e uma horas.
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