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ATA Reunião Ordinária 

Conselho Municipal da Saúde de Jahu 
21 de julho 2020 

Via Vídeo-Conferência 
 
Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas na Secretaria 

de Saúde do Município de Jahu, situado na Av. das  Nações, 855 foi realizada a Reunião 

Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Jahu via vídeo-conferência 

sob as recomendações do Ministério da Saúde devido medidas de afastamento social 

para enfrentamento da epidemia do coronavírus (covid19). O Presidente Sr. Moacir 

Conte, deu início à reunião e agradeceu a todos. A Sra. Flavia Aparecida Paterno Martins 

da Costa leu a pauta da reunião e explicitou que enviou as ATAs anteriores, previamente 

a todos os membros do Conselho Municipal de Saúde para lerem antecipadamente.  Sr. 

Moacir Conte deu continuidade a reunião de acordo com a sequência da pauta. A 

Secretária de Saúde Sra. Márcia Aparecida Nassif que fez as boas vindas, agradeceu a 

presença de todos, agradeceu a Senhora Edna Alves e o Sindicato de Saúde pela doação 

das máscaras para distribuição das mesmas junto às atividades educativas do município 

nos bairros, explicou que o tema da pauta sobre “Esclarecimento do credenciamento dos 

leitos da UTI de covid-19 na Santa Casa de Jaú” será abordada pelo Sr. Gilson Augusto 

Scatimburgo; o tema da “Situação de Transmissão e enfrentamento do covid-19 no 

município” será abordado pela gerente da vigilância Epidemiológica, Sra. Leila Aparecida 

Garcia Rossi; e o tema “Medicamentos de Ordem Judicial e outros insumos” será 

conduzido pela Sra. Luciane Massola, Diretora Executiva, representando a Farmácia 

Judicial. Dando inicio o Sr. Gilson Augusto Scatimburgo explicou sobre os convênios da 

Santa Casa de Jaú para o enfrentamento do covid-19: o credenciamento das UTIs é do 

Ministério da Saúde, o Estado de São Paulo é apenas o mediador de tramitação do 

processo; O Ministério da Saúde habilitou por noventa dias o total de dez leitos de UTI 
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somente em junho; repassou o recurso financeiro destinado a esse período de três meses 

ao município que já transferiu para Santa Casa de Jaú o valor de R$1.440.000,00 (um 

milhão quatrocentos e quarenta mil reais). Terminado este prazo, será realizado um novo 

pedido de habilitação. Tem-se também O convênio nº10138/2020 entre município (com 

recursos próprios) e Santa Casa de Jaú referente aos dez leitos de UTI e vinte leitos 

clínicos aos residentes de Jaú com suspeita ou confirmação de covid19; Já foi repassado 

o recurso a Santa Casa. Sendo assim, tem-se hoje: dez leitos de UTI SUS conveniados 

com a Santa Casa de Jaú que atende a microregião de Saúde, município de Jaú e 

população da região (trezentos e cinquenta mil habitantes aproximadamente) e dez leitos 

de UTI exclusivos aos residentes do município de Jaú de acordo com convênio entre 

Prefeitura de Jaú e Santa de Casa de Jaú como citado. Sr. Paulo Fernando Correa Pinto 

questionou sobre o prazo do convênio das UTIs com o Ministério da Saúde. Sr. Gilson 

Augusto  Scatimburgo  explicou que o prazo vai até setembro. Estão aguardando 

orientações para realizarem prorrogação do prazo do convênio caso os indicadores de 

saúde do município demonstrem a necessidade de continuidade da habilitação. 

Acrescentou o pedido de deliberação de dois convênios da Santa Casa de Jaú para 

prorrogação de prazos com recursos próprios.  São eles: o Convênio Nº10138/2020 - 

LEITOS SRAG/COVID 19 /Termo Aditivo – vigêcia 24/04/2020 a 23/08/2020 entre o 

município de Jahu - Secretaria de Saúde e a Irmandade de Misericórdia do Jahu - Santa 

Casa com o município de Jahu relacionado aos leitos Covid19 (dez UTIS e vinte clínicos) 

que vencerá dia vinte e quatro de agosto período referente a previsão de solução da 

epidemia. No entanto, pelos dados de indicadores de saúde no país como um todo, 

verifica-se que será necessária a prorrogação do convênio. Para tanto, seria necessário a 

realização de um Termo Aditivo, porém talvez não dê tempo suficiente para tramitação do 

processo. Sendo assim, sugere-se uma nova deliberação do Conselho Municipal de 

Saúde (CMS) para renovação do convênio de dez leitos de UTI e vinte leitos clínicos de 

internação covid19 aos residentes do município de Jahu por mais quatro meses, 
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prorrogando até vinte e quatro de dezembro. O custo será de até R$ 2.640.000,00 (dois 

milhões seiscentos e quarenta mil reais) ressaltando que os leitos serão pagos conforme 

a utilização dos mesmos. A deliberação da prorrogação de quatro meses do convênio 

pelo CMS facilitará a tramitação na Procuradoria geral do município. Convênio Nº. 

10021/2019- Cirurgias Eletivas – vigência 09/09/2019 a 08/09/2020  entre o Município de 

Jahu - Secretaria de Saúde e a Irmandade de Misericórdia do Jahu - Santa Casa relativo 

a Prorrogação de prazo e alteração de procedimentos/quantidades de Cirurgias Eletivas. 

Previsto realizar 935 cirurgias,  realizados 422 procedimentos. O convênio será 

prorrogado até setembro de 2021, com a alteração  para 945 cirurgias e realizar 523 

procedimentos, no valor de R$ 1.218.000,00 (um milhão duzentos e dezoito mil reais). 

Devido a pandemia houve paralização das cirurgias eletivas a partir de março. Sendo 

assim, foram realizadas até o mês de março 422 (quatrocentas e vinte e duas) cirurgias 

eletivas. Será realizada a prorrogação do convênio para realização dos demais 

procedimentos cirúrgicos conveniados faltantes. Trata-se de um Termo Aditivo, porém 

sem tempo hábil para tramitação. Portanto, urge a Deliberação do CMS antecipada  caso 

seja necessário tramitar como Convênio e não Termo Aditivo. Sr. Carlos Martinello 

questionou sobre o número de cirurgias  eletivas. Sr. Gilson Augusto Scatimburgo afirmou 

que o convênio a ser prorrogado é o mesmo, para a realização das cirurgias conveniadas 

faltantes, dando continuidade ao convênio. Não tem a previsão de acréscimo de 

quantidade de cirurgias eletivas. Somente as faltantes já conveniadas. APROVADOS OS 
DOIS CONVÊNIOS: Convênio Nº 10138/2020 e Convênio Nº. 10021/2019.  Sra. Márcia 

Aparecida Nassif compartilhou os dados dos leitos covid19.                                                                   

Leitos da Prefeitura credenciados: dez leitos de UTI, sete ocupados; Enfermaria vinte 

leitos, doze ocupados. Leitos do SUS habilitados pelo Ministério da Saúde: dez leitos UTI, 

nove ocupados; Enfermaria oito leitos, todos ocupados. Leitos particulares: oito leitos UTI, 

três ocupados; Enfermaria cinco leitos, todos ocupados. Informações atualizadas no 

momento pela Dra. Paula Yukiko Urakawa Tokunaga.   Ressaltou  que  o número de 
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casos confirmados de covid19 e de óbitos têm aumentado. Falta colaboração e 

conscientização da população com as regras de prevenção. Dra. Paula Yukiko Urakawa 

Tokunaga ressaltou que  aumentaram a testagem de suspeitos e consequentemente 

aumentaram os casos novos, não havendo a queda esperada nos números de casos se a 

população respeitasse o distanciamento, isolamento e regras de prevenção. Os casos 

novos podem ter quadro evoluído pra grave e necessitar de leitos de enfermaria e de UTI, 

preocupando a disponibilidade de leitos. O Hospital Amaral Carvalho atende os próprios 

usuários e eventuais funcionários, não estendendo a                                                                          

disponibilidade para pacientes externos. Todos são direcionados para Santa Casa de Jaú 

que é referenciada. Sra Márcia frisou que foram distribuídos testagem rápida para todas 

as Unidades de Saúde., hospitais,  APAE, asilos e casas de repouso, moradores de rua,  

SUS em tempo integral,  testagem em massa os funcionários municipais, da Secretaria de 

Saúde. Iniciará a testagem  no setor de Segurança Pública e Agências de Correio.  O 

Ministério da Saúde preconiza a testagem em grupos restritos. A Prefeitura do Município 

de Jahu, porém, comprou testes rápidos para testagem da população não comtemplada: 

de zero a cinquenta e nove anos. A Vigilância Epidemiológica e Sanitária estão realizando 

um trabalho acirrado e vale ressaltar o fechamento temporário do Supermercado Panelão 

que precisou se enquadrar nas normas exigidas pelos órgãos. Os casos positivos estão 

sendo monitorados diariamente que possam estar centralizados em determinados 

estabelecimentos. Sra. Leila Aparecida Garcia Rossi respondeu que houveram 4 casos 

positivos confirmados de covid19 em asilos.  Para todos frequentadores de abrigos com 

síndrome gripal e respiratória é colhido o swab para realização do exame PCR. Sra. 

Márcia Aparecida Nassif agradeceu a ajuda do Sindicato de Saúde com relação às 

máscaras e que a visita da Sra. Edna foi oportuna para explicar o funcionamento dos 

testes rápidos. Os demais membros  podem auxiliar também na colaboração de entrega 

de máscaras. A Secretaria de Saúde está aberta a todo tipo de auxílio. Sra. Leila 

Aparecida Garcia Rossi expôs os casos de covid19 confirmados durante  as semanas do 
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mês, demonstrando o aumento dos casos positivos no município notificados no sistema 

do Ministério da Saúde e em acompanhamento pela Vigilância Epidemiológica. Sra. 

Márcia  Aparecida Nassif argumentou que todos os exames rápidos têm ficha de 

notificação com os dados dos pacientes com justificativa da testagem. Seguindo a 

sequência da pauta, Sr. Moacir Conte passou a palavra para Sra. Luciane Massola, 

Diretora Executiva. Sobre os insumos (fraldas, equipos, frascos, seringas, tiras de 

glicemia, ) têm-se licitações urgentes com recebimento semanal. Alguns problemas com 

as entregas já estão sendo normalizados. Não está atualmente com falta de insumos. 

Com relação aos medicamentos de ordem judicial, alguns atrasos são pontuais devido a 

falta de princípio ativo, matéria-prima. Diariamente a equipe da Farmácia entra em contato 

com os laboratórios. Tem-se vinte e uma licitações  vigentes em andamento disponível no 

Portal  da Transparência, e constantemente é realizado um parecer ao Ministério da 

Saúde, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por se tratar de medicamentos de 

ordem judicial. Muitos são comprados e entregues parcialmente devido a falta de 

distribuição dos laboratórios de acordo com a quantidade que a Farmácia está 

acostumada solicitar mensalmente, devido a pandemia. Todas as licitações têm que ser 

cobradas do fornecedor que garantiu a entrega do medicamento e a quantidade 

estabelecida anual. O número de medicamentos de ordem judicial é de 3600. Atualmente 

há falta de três medicamentos. O restante chegam diariamente. Sr. Paulo Fernando 

Correa Pinto questionou a falta de medicamentos na Farmácia Central (óleo mineral, 

sinvastatina, daflon, omeprazol, losartana). Sra. Luciane Massola explicou que tem-se 

uma licitação  vigente por um ano. A entrega de Daflon está prevista dia para vinte e 

quatro de julho. Sinvastatina o fornecedor da licitação não tem matéria-prima, chegou 

mercadoria parcial, previsão para agosto. A quantidade fornecida  está disponível no 

Pronto-Socorro Municipal. Óleo mineral tem previsão de entrega até dez de agosto. Os 

demais, omeprazol e losartana já estão disponíveis. Sr. Gilson acrescentou que a falta de 

medicamentos está relacionada com a importação da matéria-prima para produção dos 
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mesmos em âmbito nacional resultando em dificuldades de entrega pelos fornecedores 

principalmente no setor público. Sr. Carlos Martinello questionou a falta de omeprazol no 

Distrito de Potunduva. Sra. Luciane Massola explicou que está disponível e 

semanalmente abastecido na Farmácia Municipal, Vila Ribeiro, Olaria, Potunduva, Pouso 

Alegre de Baixo e Pront-Socorro Municipal. Sr. Paulo Fernando Correa questionou se há 

possibilidade de acompanhar os processos de licitação de medicamentos para maiores 

esclarecimentos ao CMS, sugestões e entendimento, conforme reunião com o Prefeito Sr. 

Rafael Agostini que se mostrou sempre receptivo em buscar informações. Sra. Luciane 

Massola respondeu que todos processos licitatórios encontram-se no site da Prefeitura 

Municipal de Jahu: edital, quantidade anual de medicamentos, fornecedor contemplado da 

licitação, e acompanhamento e atualização conforme pedidos necessá                                                           

rios de consumo médio. São vinte e uma licitações relacionadas a medicamentos, judicial 

e insumos que estão no Portal do município na área de licitações.  Sr. Carlos Martinello 

disse que informações atualizadas confirmaram que não tem o omeprazol no PAS do 

Distrito de Potunduva. Sra. Luciane Massola explicou que há o medicamento em estoque 

e o problema pode ser devido transporte que envia semanalmente, mas que será 

solucionado. Sra. Márcia Aparecida Nassif afirmou que há um cuidado e desempenho da 

Secretaria de Saúde para abastecer todas as Unidades de Saúde, preocupando-se em 

abastecer a totalidade da população. Sr. Paulo Fernando Correa Pinto questionou sobre o 

número reduzido e insuficiente de profissionais farmacêuticos na Farmácia Central. Sra. 

Luciane Massola explicou que a Farmácia Central é diferenciada e exige que os 

farmacêuticos saibam ler e interpretar as receitas, visto que atende 80% (oitenta 

porcento) de medicamentos controlados, psicotrópicos. Esses medicamentos exigem 

supervisão do sistema de controle de distribuição no registro de cada paciente que consta 

datas de retirada do medicamento,  atualização de receitas e os profissionais 

farmacêuticos têm que ser qualificados e treinados, bem como ter conhecimento 

específico de cada medicamento, não podendo ser qualquer profissional, por isto que há 
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inclusive toda infraestrutura montada para os usuários: senhas e cadeiras de espera. O 

número de profissionais são preconizados pela Vigilância Sanitária e CRF que 

estabelecem a quantidade de profissionais e os qualifica. Sra Edna Alves e Sr. Paulo 

Fernando Correa Pinto comentou de forma positiva sobre a infra-estrutura para 

enfrentamento do covid19 da Secretaria de Saúde e hospitais com relação aos benefício 

do tratamento aos  pacientes, comparado com outros municípios da região, bem como 

aos profissionais de saúde que estão trabalhando com dedicação em favor da população. 

E confirmou que os Sindicatos Nacionais estão entrando com ação contra o Presidente da 

República em nível internacional pelo descaso com a saúde neste período. Sra. Márcia 

Aparecida Nassif afirmou que  Jaú está numa situação privilegiada, parcerias com os 

hospitais. Sra. Luciane frisou que o município está privilegiado com relação aos 

medicamentos para tratamento de covid19. O paciente ao receber diagnóstico é receitado 

com uma média de cinco a seis medicamentos. Um dos medicamentos, inclusive, é a 

injeção heparina, sendo Jaú o único município que fornece a toda população. Sr. Carlos 

Martinello questionou a data de inauguração do PAS Pedro Julian da Olaria. Sra. Márcia 

Aparecida Nassif respondeu que a Policlínica Residencial Bernardi será em breve 

inaugurada com atendimento de UBS das sete horas às dezessete horas todos os dias de 

segunda a sexta e Pronto Atendimento das dezessete às vinte horas. Em seguida serão 

inaugurados os PAS da Vila Maria, São José e Olaria.  Acrescentou  que já se iniciou a 

Informatização dos Serviços de Saúde Público do município de Jaú. As Unidades de 

Saúde já estão sendo informadas e treinadas. Na sequência será a informatização das 

farmácias. Inclui que o município, com auxilio de Emendas Parlamentares e recursos 

próprios, fez aquisição de um microônibus de vinte e quatro lugares, que está em 

processo  de finalização de documentação e emplacamento. Sra. Edna Alves propôs aos 

conselheiros que visitem a Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde para se informarem 

sobre o funcionamento do setor de saúde, para sanar dúvidas, conhecer  o sistema de 

trabalho de todos os profissionais no dia-a-dia. Acrescentou que é período eleitoral e  a 
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população pode manipular os conselheiros para contestar o funcionamento da Secretaria 

de Saúde. Sra. Márcia Aparecida Nassif agradeceu a reunião. Sr. Moacir Conte 

agradeceu a presença de todos os convidados e todo esclarecimento. Nada mais 

havendo, a reunião deu-se por encerrada às quinze horas e vinte e dois minutos.   

 


