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Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e 

trinta minutos no Espaço Pedagógico de Jaú, situado na Rua Quintino Bocaiúva nº. 532, 

teve início a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Jaú. A reunião iniciou com a 

leitura da Ata anterior, Aprovada. A seguir Dr.Paulo Mattar informou sobre a Campanha 

de Vacinação e as etapas da Campanha, as alterações do cronograma , quantidades de 

vacinas liberadas pela Secretaria do Estado, comentou que a distribuição a nível Estadual 

segue normativa do ministério da Saúde e que o município só é guardião das 

vacinas.Edna perguntou se a população será orientada, Dr Paulo informou que 

comunicou a imprensa .Melina perguntou se as sobras de vacinas será aberta para a 

população em geral, Dr. Paulo informou que vai depender da Secretaria do Estado, a 

seguir fez uma breve explanação sobre a gripe H1N1.Dr.Samir perguntou se no dia da 

vacinação do Idoso será realizada campanha de Prevenção de Saúde Bucal e que há 

dois anos a Campanha não acontece, comentou a importância da Prevenção, e que na 

Campanha anterior a demanda de atendimento foi grande sendo atendidos quatro casos 

suspeitos. Gilson esclareceu que o Ministério da Saúde deixou em aberto essa proposta e 

ficou de verificar junto a DRS-6 Bauru. Dr. Paulo informou que a Campanha de Vacinação 

H1N1 terá inicio 09/05 e seria interessante realizar Prevenção de Saúde Bucal. Silvia 

comentou que na Campanha de Prevenção de Saúde Bucal anterior a procura foi grande. 

Gilson ligou para Iara, diretora da Saúde Bucal, para providências e solicitar informações 

junto a DRS - Bauru. Gilson fez uma breve retrospectiva sobre a Unidade de Pronto 

Atendimento Porte II- UPA desde o inicio do Projeto em 2009, até a finalização da 

construção em 2015.Explicou sobre os recursos recebidos do MS, Projetos de acordo 

com a RDC 50,  Planilhas Orçamentárias, recursos de contra partida do município e custo 

final da obra. Dr. Grizzo perguntou sobre a implantação do serviço, se o serviço conta 

com laboratório para realização de exames, Gilson informou que a compra dos 
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equipamentos e mobiliários o recurso a ser investido é municipal, o laboratório para a 

realização de exames vai ser terceirizado. Dr.Samir perguntou se a equipe médica que 

prestará serviço na UPA é especialista em urgência/emergência. Dr. Paulo informou que 

os médicos são capacitados em urgência/emergência para prestar atendimento na UPA. 

Gilson informou que no Sistema de Monitoramento de Obras – SISMOB contém todos os 

termos de compromisso entre o Gestor Municipal e o Ministério da Saúde. Dr. Jayme 

perguntou se o Projeto da UPA vem pronto do MS, Gilson comentou que o município não 

adotou o Projeto do MS, e que a equipe da Secretaria de Projetos diminuiu o tamanho do 

projeto original de 2009, seguidos as Portarias do MS e RDC 50. A seguir explicou sobre 

o funcionamento da UPA, contratação de recursos humanos, criação de cargos, 

realização de concursos, compra de equipamentos e mobiliários, e serviços de diagnose. 

Explicou que está sendo realizado estudo sobre a possibilidade de uma O.S.S assumir a 

gestão da UPA, os trabalhos estão sendo realizados sobre a constitucionalidade da Lei 

9.637 de 15 de maio de 1998 e nº. 9.637/1998 que disciplina as Organizações Sociais, e 

que será dado ampla divulgação para as O.S.S que demonstrarem interesse possam 

participar do Processo Licitatório. Edna e Samir perguntaram sobre os vínculos 

empregatícios desses profissionais. Gilson explicou que nenhuma O.S. S  realiza 

concurso publico e sim processo seletivo CLT, sendo os funcionários 100% de 

responsabilidade da O.S.S. e que O.S.S vencedora tem que possuir sede no município. 

Ligia perguntou sobre o tipo de contrato com a O.S.S, Gilson explicou que o contrato é 

por 12 meses e prorrogado por mais de 60 meses. Informou que o objetivo da sua 

explanação sobre a UPA é que conste em ATA a CONCORDÂNCIA/APROVAÇÂO do 

CMS para dar continuidade ao processo, APROVADA pelos membros presentes do CMS. 

 A reunião foi, às vinte horas e trinta minutos, com a assinatura de todos os presentes.  
 

 


