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ATA Reunião Ordinária 

Conselho Municipal da Saúde de Jahu 
07 de maio 2020 

Via Vídeo-Conferência 
 

 Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze 
horas e sete minutos na Secretaria da 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 frente a epidemia 

do coronavírus (covid19). O Presidente senhor Moacir Conte, 

deu início a reunião e agradeceu a todos. Sra. Márcia 

Aparecida Nassif, Secretária da Saúde, fez as boas vindas, 

agradeceu a presença de todos, dos convidados Leila Aparecida  

Garcia Rossi, Maria Alice Rodrigues Morato, Doutora Paula 

Yukiko Urakawa Tokunaga, explicou a necessidade da reunião 

diferenciada por vídeo-conferência e leu a pauta da reunião. 

Na sequência, foi feita a leitura das ATAs anteriores, 

referentes aos meses de março e abril de dois mil e vinte, 

pela Sra. Flavia Aparecida Paterno Martins da Costa. 

APROVADAS. O Sr. Moacir Conte passou a palavra para o Sr. 

Gilson Augusto Scatimburgo, assessor da Secretaria da Saúde,  

para realização da apresentação do REFERENTE AO DEMONSTRATIVO 

DE AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS DO 3° QUADRIMESTRE DE 

2019, QUE CORRESPONDE AOS MESES DE, SETEMBRO, OUTUBRO , 

NOVEMBRO E DEZEMBRO, EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAHU, E, EM OBEDIÊNCIA À LEI 
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COMPLEMENTAR N° 101/2000, DE 04 DE MAIO DE 2000, ATENDENDO 

AINDA, AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2° DO ART. 167 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL,. Iniciando-se os trabalhos o Sr. Gilson 

Augusto Scatimburgo cumprimentou a todos os presentes, 

declarou aberta a sessão e relembrou que o Sr Presidente 

Moacir Conte já Deliberou AD Referendum a Prestação de Contas 

da Secretaria de Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2019 

(setembro a dezembro), conforme dispõe a Lei Municipal nº. 

3616 de 08 de fevereiro de 2002 em cumprimento a Lei 8080/90 

e 8689/93,art.12, no mês de março de 2020 devido a pandemia 

do COVID19 e cancelamento da reunião ordinária de março de 

dois mil e vinte. Porém, por exigência do Tribunal de Contas, 

será realizada por videoconferência. Iniciou para tornar 

público, Prestação de Contas do 3º quadrimestre de 2019 e 

conforme Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, 

Artigo 34. A Prestação de contas prevista no art. 37 conterá 

demonstrativo das despesas com saúde integrante do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária a fim de subsidiar a 

emissão do parecer prévio que trata o art. 56 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Art. 35. As 

receitas correntes e as despesas com ações e serviços 

públicos de saúde serão apuradas e publicadas nos balanços do 

Poder Executivo, assim como em demonstrativo próprio que 

acompanhará o relatório de que trata o § 3º do art.165 da 

Constituição Federal. Art. 36. O gestor do SUS em cada ente 

da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao 

quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as 

seguintes informações: 
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I - montante e fonte dos recursos aplicados no período; 

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e 

suas recomendações e determinações; 

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial 

própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os 

indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. 

... § 5o O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de 

maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa 

Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que 

trata o caput. Iniciou da apresentação da Prestação de Contas 

invocando a Lei 8080 de 19/09/90, que dispõe sobre as condições 

para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências, e Lei n° 8.142, de 28/12/90, que dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências. o art. 48 

da Lei de Responsabilidade fiscal, a Lei Complementar n° 141/2012, 

Seção III, Da Prestação de Contas, Art. 34. “A prestação de contas 

previstas no art. 37 conterá demonstrativo das despesas com saúde 

integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, a fim 

de subsidiar a emissão do parecer prévio de que trata o art. 56 da 

Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. Art. 35. As 

receitas correntes e as despesas com ações e serviços públicos de 

saúde serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Executivo, 

assim como em demonstrativo próprio que acompanhará o relato de 

que trata o § 3° do art. 165 da Constituição Federal. Na área da 

saúde, a transparência está prevista pelo Relatório de Gestão que 
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deverá ser apresentado (Lei 8.689/93. Dec. 1.232/94. Lei 1.651 

art. 6). A prestação de Contas é obrigatória para qualquer pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos 

ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 

obrigações de natureza pecuniária, conforme disposto § único, art. 

70 da CF/88, art. 93 Dec-Lei 200/67 .Sr   Gilson Augusto 

Scatimburgo, Assessor da Secretaria de Saúde apresentou as 

quantidades de Processos Judiciais para Medicamentos e Materiais 

de Enfermagem do terceiro quadrimestre de 2019 totalizando 63 

processos judiciais. Em 2019 cento e noventa novos processos, 

totalizando 2.653 processos Ativos .Esses processos são referentes 

a  aquisição de medicamentos, insumos para diabetes, dietas e 

alimentação especiais, fraldas descartáveis, materiais de 

enfermagem entre outros. Setor de Transporte foram transportados 

5.728 pacientes no terceiro quadrimestre para cidades de, Bauru, 

São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Lençóis Paulista , Botucatu, 

Barra Bonita entre outras. Totalizando 16.350 transportes de 

pacientes no ano de 2019.Passagens Intermunicipais – Ônibus, 

terceiro quadrimestre, 723   passagens para Bauru, Botucatu, São 

Paulo e outros totalizando 2.746 passagens no ano de 2019. Passes 

Municipais _Circular para pacientes portadores de HIV, Oncologia e 

Hemodiálise, total de 382 passes distribuídos no terceiro 

quadrimestre totalizando no ano 2.006 passes. SAMU 192 foram 

realizados no terceiro quadrimestre, Regulação-Telefonista, 

Operador de Frota e Orientação Médica, 9.632 totalizando no ano 

29.382 , Regulação- Médica, com envio de Unidade de Suporte Básico 

ou Avançado, 4.264 totalizando no ano 12.971 , Regulação- 517 
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totalizando no ano 1.601, atendimentos realizados com a USA 

(Unidade de Suporte )547 totalizando no ano 1.855, Atendimentos 

com a USB (Unidade de Suporte Básico),3.751,totalizando no ano 

11.255 transferências inter hospitalares com a USA  40 totalizando 

no ano 132, Atendimento de maior complexidade 16 totalizando no 

ano 37, transferências inter hospitalares com a USB 12 totalizando 

no ano 45 ,atendimentos realizados com Ambulância Tipo A 1.444 

atendimentos totalizando no ano 3.819, Atividades Coletivas – 

Visitas Técnicas/Simulados etc 4 totalizando no ano 39 .Vigilância 

Sanitária: Aplicações de Multas 01  no quadrimestre totalizando no 

ano 5 , Instauração de Processos Sanitários (auto de infração), 

Conclusão de Processos Sanitários 3 infrações no quadrimestre 
totalizando no ano 44, Cadastro de Estabelecimentos sujeitos à 

Vigilância Sanitária 263 cadastros realizados no quadrimestre 
totalizando no ano 263, Cancelamento de Licença de Funcionamento 

46 licenças canceladas no quadrimestre totalizando no ano 155 , 

Conclusão de Processo Administrativo Sanitário 11,  totalizando no 

ano 31, Licenciamento de Estabelecimentos Sujeitos as inspeções da 

Vigilância Sanitária Municipal (VISA) no quadrimestre 62 
totalizando no ano 216 , Inspeções Sanitárias 667 inspeções no 

quadrimestre totalizando no ano 2.328, Recebimento de Denúncias / 
Reclamações 80 reclamações no quadrimestre totalizando no ano 215. 
Análise/Aprovação de Projetos Básicas de Arquitetura – LTA - Saúde 

7 Projetos totalizando no ano 18 , Coleta de Amostras para Analise 
Fiscal ( Programa Paulista de Alimentos)zero  totalizando no ano 3 
.  No terceiro Quadrimestre – SINAN - Sistema de Informações de 

Agravos de Notificação-, Preenchimento de fichas de notificação 

compulsória no Sistema Nacional de Agravos de Notificação – 
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES, Acidente por animais peçonhentos 

notificados 140 casos notificados e 140 casos confirmados no 

quadrimestre totalizando no ano 358 casos, Atendimento anti – 

rábico 142 notificações e 142 casos confirmados no quadrimestre, 
totalizando no ano 388 casos; Coqueluche 03 casos notificado e 

nenhum caso confirmado no quadrimestre, totalizando no ano 0 casos, 
Dengue 122 casos notificados, 21 casos confirmados , totalizando no 
ano 1.892 casos ;Febre Amarela 1 caso notificado , nenhum  

confirmado,  no quadrimestre, totalizando no ano 0 casos; 

Gestantes com HIV 01 caso notificado e 01 caso confirmado no 

quadrimestre, totalizando no ano 2 casos;  Hantavirose  1 caso 

notificado e nenhum caso confirmado, totalizando no ano 0 

casos; Hepatites Virais 9 caso notificado e 9 caso confirmado, 

totalizando no ano 33 casos; Leptospirose  6 casos notificados e 

nenhum caso confirmado, totalizando no ano 1 caso; Meningite 8 

casos notificados e 5 caso confirmado, totalizando no ano 12 

casos ; Sífilis Congênita 4 notificados e 4 confirmado, 11 casos 

confirmados,Sífilis em Gestante 10 casos notificados e 10 casos 

confirmados, totalizando no ano 33 casos; Sífilis não especificada 
60 casos notificados e 60 casos confirmados, totalizando no ano 

226 casos; Violência interpessoal auto provocada 78 notificados e 

78 confirmado, totalizando no ano 202  casos; Febre do Chicungunya 
01 caso notificado e nenhum caso confirmado , totalizando no ano 0 
casos; Influenza 0 casos notificados e nenhum caso confirmado, 
totalizando no ano 9 casos; Crianças expostas ao HIV nenhum caso 

notificado Rubéola 0 casos notificados e nenhum caso confirmado, 

totalizando no ano zero casos, Zica Vírus,  zero  casos; Febre 

Maculosa 1 casos notificados e nenhum caso confirmado ,totalizando 
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no ano zero casos, Sarampo 109 casos notificados e 15 casos 

confirmados ,totalizando no ano 16 casos PROGRAMA DST/AIDS - CTA – 

Centro de Testagem e Aconselhamento, Palestras e divulgação no 

Centro de Ressocialização e em Pontos Estratégicos com as 

profissionais do, Número de exames coletados 1.622 no 

quadrimestre; totalizando no ano 4.641; Numero de Palestras 68 no 

quadrimestre; totalizando no ano 203; Número de Aconselhamento 986  

no quadrimestre.,  totalizando no ano2.562; PROGRAMA – TUBERCULOSE, 
Ambulatório de Tuberculose, Em Tratamento 19; pacientes; Casos 

Novos 11 pacientes; Em Tratamento  da Quimioprofilaxia - 21 

pacientes. PROGRAMA – HANSENIASE Em Tratamento 2 ; pacientes; 

Casos Novos zero pacientes;  PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, 3° 

quadrimestre , BCG 304 doses aplicadas, totalizando no ano 957 

doses; Hepatite B 3.162 doses aplicadas , totalizando no ano 7.064 
doses;  Rotavírus  711 doses aplicadas, totalizando no ano 2.020  

doses;  PNM 10 V 1.029 doses aplicadas, totalizando no ano 2.891 
doses;  Meningo C 1.386 doses aplicadas, totalizando no ano 3.713 

doses; VIP 982  doses aplicadas , totalizando no ano 2.919 doses;  
Pentavalente 840 doses aplicadas , totalizando no ano 2.703 

doses;SCR 7.009 doses aplicadas, totalizando no ano 9.450 doses; 

VOP 658 doses doses aplicadas , totalizando no ano 1.662 doses 

Tetra Viral zero doses aplicadas, totalizando no ano 324 doses; 

Hepatite A 322 doses aplicadas, totalizando no ano 843 doses; DTP 

459 doses aplicadas, totalizando no ano 995 doses; dT 2.468  doses 

aplicadas, totalizando no ano 4.743 doses; dt/dTpa ( gestante) 349 

doses aplicadas, totalizando no ano 683 doses; Febre Amarela 1.012 

doses aplicadas , totalizando no ano 1.792 doses; HPV Fem/Masc 913 

doses aplicadas, totalizando no ano 1.610 doses; VERO 145 doses 
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aplicadas, totalizando no ano 377 doses; P23 39 doses aplicadas, 

totalizando no ano 163 doses; Varicela 709 doses aplicadas. 

totalizando no ano 1.410 doses. Total geral de vacinas aplicadas 

no quadrimestre 22.497 doses, totalizando 46.319 doses no ano de 

2019.  Vacinas de Gripe e Prioritários com população-alvo de 

35.050 e doses aplicadas 30.930 de Gripe atingindo a cobertura de 

88,24%, Gripe Comorbidades com população-alvo de 11.735 e doses 

aplicadas 7.520 de Gripe atingindo a cobertura de 64,08% . 

Campanha de  vacinação Sarampo 470 doses aplicadas em crianças de 

6 meses a < de 5 anos , 251 doses aplicadas de 20 a 29 anos. 

Campanha de Vacinação Anti-rábica Canina e Felina : Cães população 

estimada 17.177, doses aplicadas 13.599 cobertura 79,16%, Gatos 

população estimada 3,226 doses aplicadas 3.098 cobertura  

96,03%,totalizando a cobertura de 81,84% entre ca~es e gatos.  

Controle de Endemias As atividades realizadas pela equipe de 

Controle de Vetores/ Combate ao AEDS, no 3° Quadrimestre  foram as 

seguintes: Visitas do domicílio, terrenos e afins (Agentes de 

Controle de Vetores), visita casa a casa total quadrimestre 71.750  

visitas; totalizando no ano 178.017 visitas Bloqueio e Controle de 

Criadouros total de 10.745 bloqueios no quadrimestre, totalizando 

no ano 33.552 bloqueios;  Serviços de Pontos Estratégicos 148 

pontos visitados no quadrimestre, totalizando no ano 428 

bloqueios; Bloqueio e Nebulização zero,  totalizando no ano 12.100 

bloqueios; Arrastão/Mutirão 59.927 no quadrimestre , totalizando 

no ano  161.583 Arrastão/Mutirão; totalizando Geral visitas 

domiciliares de Agentes de Controle de Vetores no ano 385.680. 

Avaliação de Densidade Larvária – ADL 3.947 no 3° quadrimestre, 

totalizando 11.652 no ano. Os Atendimentos de Notificações do 
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Centro de Controle de Zoonoses foram no 3° quadrimestre: 

escorpiões 123,totalizando 275 no ano; reclamações de artrópodes, 

pernilongos 2 reclamações do inseto, totalizando 8 no ano; ratos  

2 reclamações, totalizando 7 no ano pulgas, Baratas, etc. nenhuma 

reclamação,  serpentes 8 reclamações, totalizando 19 no ano; total 

geral de reclamações 137 reclamações no quadrimestre, totalizando 

315 no ano Sr Gilson Augusto Scatimburgo apresentou os 

PROCEDIMENTOS DO 3° QUADRIMESTRE – Piso da Atenção Básica/PAC/e 

Média e Alta Complexidade/MAC. Procedimentos Ambulatoriais das 

Unidades de Saúde da Rede Publica Municipal e Entidades 

Conveniadas da Santa Casa de Jaú e APAE de Jaú. Esses 

procedimentos estão divididos em grupos e subgrupo e a totalização 

desses Procedimentos pode ser feita através do SITE do DATASUS  

Produção Ambulatorial da Rede Básica Municipal no quadrimestre por 

Subgrupos de Procedimentos Ações coletivas/individuais em saúde  

74.351 procedimentos,totalizando  no ano 210.550 ações. Coleta de 

material 6.008 procedimentos, totalizando no ano 17.953 

procedimentos, Diagnóstico em laboratório clínico  269 

procedimentos totalizando no ano 21.792 procedimentos , 

Diagnóstico por radiologia  3.842 procedimentos,totalizando no ano 

11.845 procedimentos, Diagnóstico por ultrasonografia 719  

procedimentos, totalizando no ano 4.172 procedimentos,  Métodos 

diagnósticos em especialidades 1.971 procedimentos, totalizando no 

ano 6.730 procedimentos, Diagnóstico por teste rápido 30.186  

procedimentos, totalizando no ano 78.406 procedimentos Consultas / 

Atendimentos / Acompanhamentos 313.577 procedimentos, totalizando 

no ano 971.430 consultas,  Fisioterapia 5.412 procedimentos, 

totalizando no ano 19.117 procedimentos Tratamentos clínicos 
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(outras especialidades) zero, totalizando no ano 11 procedimentos 

procedimentos,  Tratamentos odontológicos 14.452 procedimentos, 

totalizando no ano 41.067 procedimentos, Terapias especializadas 8 

procedimentos, totalizando no ano 22 procedimentos, Pequenas 

cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 3.389  

procedimentos, totalizando no ano 11.030 procedimentos,  Cirurgia 

do aparelho circulatório 25  procedimentos,totalizando no ano 135 

procedimento, Bucomaxilofacial 1.842  procedimentos, totalizando 

no ano 5.947 procedimentos, Órteses, próteses e materiais 

especiais não relacionados ao ato cirúrgico 3.555  procedimentos. 

totalizando no ano 11.541 procedimentos. Ações relacionadas ao 

estabelecimento 42 ações no quadrimestre, totalizando no ano 42 

ações. Total da Produção Ambulatorial da Rede Básica Municipal no 

quadrimestre 460.828  procedimentos , totalizando no ano 1.415.700 

procedimentos.  Produção Ambulatorial da Rede Básica Municipal por 

recursos financeiros. Esses Procedimentos são financiados pelo 

Ministério da   Em questão de recursos financeiros  um total de R$ 

R$ 375.392,00,totalizando no ano R$ 1.388.660,63.  Produção 

Ambulatorial APAE – Consulta de profissionais de nivel superior na 

atenção especializada (exceto médico) 4.176 

procedimentos,totalizando no ano 13.463 procedimentos; 

atendimento / acompanhamento de paciente em reabilitacao do 

desenvolvimento neuropsicomotor  17.651 procedimentos, totalizando 

no ano 46.561 procedimentos; atendimento fisioterapêutico em 

pacientes no pré e pós-operatório nas disfunções músculo 

esquelética  225 procedimentos, totalizando no ano 954 

procedimentos; atendimento fisioterapêutico nas alterações motoras  

555 procedimentos, totalizando no ano 1.642 procedimentos, 
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atendimento fisioterapêutico em pacientes com distúrbios neuro-

cinético-funcionais sem complicações 163 procedimentos, 

totalizando no ano 536 procedimentos;atendimento fisioterapêutico 

em pacientes com distúrbios neuro-cinético-funcionais com 

complicações 555 procedimentos, totalizando no ano 1.579 

procedimentos ;atendimento fisioterapêutico nas desordens do 

desenvolvimento neuro motor 100 procedimentos,totalizando no ano 

204 procedimentos atendimento fisioterapêutico em paciente no 

pré/pós-operatório de neurocirurgia  72 procedimentos,totalizando 

no ano 227 procedimentos Total de Procedimentos Ambulatoriais no 

quadrimestre  23.497 procedimentos totalizando no ano 65.166 

procedimentos . Em questão de recursos financeiros  um total de R$ 

347.432,23 no quadrimestre, totalizando no ano de 2019 R$ 

936.199,71. 

SANTA CASA –  Produção Ambulatorial Santa Casa, Subgrupos de 

Procedimentos  Ações coletivas/individuais em saúde 248, 

totalizando no ano 843;  Diagnóstico em laboratório clínico 

124.683 procedimentos, totalizando no ano 362.155; Diagnóstico por 

anatomia patológica e citopatologia 185  procedimentos, 

totalizando no ano 517; Diagnóstico por radiologia 17.571  

procedimentos, totalizando no ano 55.055; Diagnóstico por ultra-

sonografia 1.710 procedimentos, totalizando no ano 5.232;  

Diagnóstico por tomografia 2.175  procedimentos, totalizando no 

ano 6.918 Diagnóstico por endoscopia 117  procedimentos, 

totalizando no ano 327; Diagnóstico por radiologia 

intervencionista 7 procedimentos ,totalizando no ano 29; Métodos 

diagnósticos em especialidades 11.980 procedimentos, totalizando 

no ano 34.929; Diagnóstico e procedimentos especiais em 
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hemoterapia 140 procedimentos, totalizando no ano 391; Diagnóstico 

em teste rápido 2, totalizando no ano 401;  Consultas / 

Atendimentos / Acompanhamentos 83.649  procedimentos,totalizando 

no ano 273.821; Fisioterapia 5.234 procedimentos,totalizando no 

ano 15.845; Tratamentos clínicos (outras especialidades) 949 

procedimentos, totalizando no ano 2.801; Tratamento em nefrologia 

7.986 procedimentos, totalizando no ano23.049;  Hemoterapia  7 

procedimentos, totalizando no ano 10; Terapias especializadas 542 

procedimentos,totalizando no ano 1.835; Pequenas cirurgias e 

cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 23 procedimentos, 

totalizando no ano 303; Cirurgia das vias aéreas superiores, da 

face, da cabeça e do pescoço zero,totalizando no ano 2;  Cirurgia 

do aparelho da visão 769  procedimentos, totalizando no ano 2.099; 

Cirurgia do sistema osteomuscular 45 procedimentos, totalizando no 

ano 121; Cirurgia do aparelho geniturinário 87  procedimentos, 

totalizando no ano 103; Anestesiologia 11  procedimentos, 

totalizando no ano35;  Cirurgia em nefrologia 92  procedimentos, 

totalizando no ano 245; Órteses, próteses e materiais especiais 

relacionados ao ato cirúrgico 158  procedimentos, totalizando no 

ano 377; Total  de Procedimentos 258.299, totalizando no ano 

787.445 procedimentos . Em questão de recursos financeiros  um 

total de R$ 3.729.179,45, totalizando no ano R$ 

11.012.861,71.Total de Internações na Santa Casa de Jaú ano 2019 

de janeiro a dezembro 11.329 internações.  Em relação a valores R$ 

14.826.455,92 de janeiro a dezembro de 2019. Internações  

distribuídas pelos municípios de nossa região  Bariri 157, total 

no ano 453, pactuado 183 internações. Barra Bonita  133, total no 

ano 447, pactuado 275 internações. Bocaina 111,total no ano 346, 
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pactuado 198 internações., Boraceia  18 ,total no ano 67, pactuado 

40 internações. Brotas  109, total no ano 372, pactuado 102 

internações.  Dois Córregos 104,total no ano 278, pactuado 142 

internações. Igaraçu do Tietê 135,total no ano 436, pactuado 163 

internações. Itajú 17,total no ano 60, pactuado 24 internações. 

Itapuí 94 total no ano 335, pactuado 339   internações. Jaú 2.406, 

total no ano 7.681, pactuado 7879 internações. Mineiros do Tietê 

137,total no ano 449, pactuado 384 internações. Torrinha 91,total 

no ano 271, pactuado 125 internações. Outras 33,total no ano 134, 

pactuado 433  internações. Totalizando 11.329 internações, 

pactuado 10.287 internações.  .Sr Gilson Scatimburgo informou dos 

acordos firmados entre a administração pública municipal e 

entidades particulares sem fins lucrativos, para a realização de 

objetivos de interesse comum entre os participantes. Entidade 

Irmandade de Misericórdia do Jahu- Santa Casa- 9676/2018, 3°Termo 

Aditivo nº 9860 - Objeto Assistência à Saúde- Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Internação, Vigência 01/01/2019 a 

31/12/219, Valor mensal 3.015.672,08, Valor anual 36.188.064,96. 

Irmandade de Misericórdia do Jahu- Santa Casa-  Termo Aditivo 

9744/2018, Objeto Assistência à Saúde- Cirurgia de Catarata - 

Facoemulsificação(258), Vigência 01/07/2018 a 31/12/2018, 

Prorrogado, Valor anual 197.512,80, realizadas 13 cirurgias , 

lente Intra -ocular rígida no valor de R$ 651,60 e 245 cirurgias  

lente Intra -ocular flexívelno valor de R$ 771,60. Irmandade de 

Misericórdia do Jahu- Santa Casa- 4º Termo Aditivo 9970/2019, 

Objeto Assistência à Saúde- Cirurgia de Catarata - 

Facoemulsificação(180), Vigência 01/01/2019 a 31/12/2019, Valor 

anual 138.168,00, realizadas 6 cirurgias , lente Intra -ocular 
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rígida no valor de R$ 651,60 e 174 cirurgias  lente Intra -ocular 

flexível valor de R$ 771,60. Irmandade de Misericórdia do Jahu- 

Santa Casa- 9727/2018, Objeto Realização de Cirurgias 

Eletivas(630), Vigência 05/06/2018 a 04/06/2019, Valor  Valor 

anual 1.000.0002,18. Conveniadas 280 cirurgias de Colicistectomia 

no valor de R$ 2.087,31,Realizadas 242 cirurgias; Conveniadas 78 

cirurgias de Hemorroidectomia no valor de R$ 947,82, Realizadas 7 

cirurgias; Conveniadas 30 cirurgias de  Adenoidectomia no valor de 

R$ 1.044.57 Realizadas 02 cirurgias; Conveniadas 1 cirurgia de 

Amigdalectomia no valor de R$ 919,71,Realizadas 05 cirurgias ; 

Conveniadas 64 cirurgias de Adenoamigdalectomia no valor de R$ 

1.044.57 Realizadas 12 cirurgias; Conveniadas 34 cirurgias de 

Hernioplastia Incisional no valor de R$ 1,619,76, Realizadas 15 

cirurgias ; Conveniadas 08 de Hernioplastia Inguinal  no valor de 

R$ 1.278,06 Realizadas 14 cirurgias ; Conveniadas 100 cirurgias de 

Hernioplastia Inguinal Unilateral no valor de R$ 

1.336,53.Realizadas 45 cirurgias; Conveniadas 35 cirurgias  de 

Hernioplastia Umbilical no valor de R$ 1.304,97 realizadas 37 

cirurgias. Sendo o valor inicial do Convênio R$ 1.000,002,18 – 

Vigência 05/06/2018 a 04/06/2019, Valor executado R$ 681.208,35 e 

Saldo Remanescente de R$ 318.793,83. Irmandade de Misericórdia do 

Jahu- Santa Casa- 10021/2019, Objeto Realização de Cirurgias 

Eletivas(935), Vigência 09/09/2019 a 08/09/2020, Valor  Valor 

anual 1.218.599,67. A seguir Sr. Gilson Augusto Scatimburgo 

apresentou dados numéricos sobre o Convênio Cirurgias Eletivas : 

desistências/óbitos, não localizados, encaminhados para 

atendimentos, cirurgias realizadas, chamado, fila de espera de 

31/12/2018 a 31/12/2019 . Fonte : Serviço Social da Secretaria de 
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Saúde e Faturamento Hospitalar SCJ. Demonstrou tabela de Cirurgias 

Eletivas SUS Hospitalar/Internação e Cirurgias Eletivas SUS  

Ambulatorial dos anos 2013 a 2019 realizadas na Santa Casa de 

Jahu. Informou que a Secretária de Saúde enviou oficio em agosto 

de 2019 a Provedoria da Santa Casa solicitando informações para 

fformalização de possível convênioa para realização de cirurgias 

eletivas na área de ortopedia, sendo o pagamento até três vezes a 

tabela SUS, conforme Legislação Municipal. Irmandade de 

Misericórdia do Jahu- Santa Casa- 9736/2018, Objeto Atendimento de 

Urgência e Emergência no Pronto Socorro Adulto e Infantil, 

Vigência 01/07/2018 a 30/06/2019, Valor mensal 1.600.000.00, Valor 

anual 19.200.000.00. Irmandade de Misericórdia do Jahu- Santa 

Casa- 9736/2018- Termo Aditivo nº 9971/2019- Objeto Atendimento de 

Urgência e Emergência no Pronto Socorro Adulto e Infantil, 

Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020, Valor mensal 1.750.000,00, Valor 

anual 21.000.000.00 Irmandade de Misericórdia do Jahu- Santa Casa- 

9883/2019, Objeto Aquisição de Medicamentos – Emenda Parlamentar, 

Vigência 13/03/2019 a 12/06/2019,  Valor total R$ 200.000,00. 

Fundação Doutor Amaral Carvalho 9842/2018, Objeto Registro de 

Câncer de Base populacional – RCBP – Coleta de Informações, 

Vigência 10/11/2018 a 09/11/2019, Valor mensal 4.500,00, Valor 

anual 54.000.00. Fundação Doutor Amaral Carvalho 9807/2018, Objeto 

Programa de Prevenção do Câncer Ginecológico – Coleta de Exames, 

Vigência 09/10/2018 a 08/10/2019, Valor mensal 6.000,00, Valor 

anual 72.000.00. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE 

Jaú- 9675/2018- 2º Termo Aditivo nº 9883 –  Objeto Atendimento 

/Acompanhamento Multiprofissional em Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial Vigência 07/02/2018 a 06/02/2020, Valor mensal 
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77.674,71, Valor anual 932.096,52. Irmandade de Misericórdia do 

Jahu- Santa Casa- 10010/2019, Objeto Aquisição de Medicamentos – 

Emenda Parlamentar, Vigência 22/08/2019 a 21/02/2020,  Valor total 

R$ 850.000,00. Irmandade de Misericórdia do Jahu- Santa Casa- 

10011/2019, Objeto Aquisição de Medicamentos – Emenda Parlamentar, 

Vigência 22/08/2019 a 21/02/2020,  Valor total R$ 400.000,00. Os 

valores consulta de domínio publico e pode ser consultado ou pelo 

site www.fns.gov.br , a consulta pode ser detalhada ou separada por 
ano, municípios  ou estados. Repasses efetuados  ou seja receitas 

da área da saúde relativas aos repasses do governo federal FNS 

demonstrou os valores. Consulta de domínio púbico pelo 

www.fns.saude.gov.br, essa consulta pode ser feita por município, 

estado, Recursos  de 2019 – Custeio –  Assistência Farmacêutica 

valor total bruto 838.669,67, valor liquido 838.669,67- (1,58% dos 

recursos), Atenção Básica  valor total bruto 7.024.355,42, valor 

liquido 7.024.355,42 – (13,22% dos recursos), Alta e media 

complexidade Hospitalar e Ambulatorial valor total bruto 

43.642.458,64, desconto 1.570.450,87,  valor liquido 

42.072.0007,77- ( 82,12% dos recursos), Gestão do SUS valor total 

bruto 32.000,00, valor liquido 32.000,00 – (0,06 % dos recursos) 

,Vigilância em Saúde valor total bruto 1.605.478.09, valor liquido  

1.605.478,09 – (3,02 % dos recursos) . Total valor bruto 

53.145.961,82, desconto  1.570.450,87, valor liquido 51.572.510,95 

totalizando 100% dos recursos. Investimento Atenção Básica valor 

total bruto 317.890,00, valor liquido 317.890,00 - ( 40,55 % dos 

recursos),Atenção Especializada valor total bruto 170.000,00, 

valor liquido  170.000,00 - ( 21,69% dos recursos) . Vigilância em 

Saúde valor total bruto 296.000,00, valor liquido  296.000,00 – 
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(37,76 %dos recursos) Total Custeio ( 98,55% )valor bruto 

53.142.961,82, desconto  1.570.450,87, valor liquido 

51.572.510,95, sendo os descontos Empréstimo a Santa Casa de Jaú 

R$ 1.570.450,87, Total Investimento (1,45%)  valor bruto 

783,890,00, valor liquido 783.890,00 totalizando 100% dos 

recursos.A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo transferiu 

para o município de Jaú no ano de 2019 através de convênio de 

Glicemia/Custeio/Prpgrama o valor de  R$ 72.414,00, foi pago R$ 

54.312,00, restos a pagar R$ 18.102,00 relativo a Teste de 

Glicemia, Programa Dose Certa Custeio R$ 20.575,00,pago R$ 

20.575,00, Atenção Básica Custeio R$ 440.000,00),  foi pago R$ 

80.000,00, restos a pagar R$ 360.000,00,Impositivas Investimentos 

R$ 150.000,00 pago R$ 150.000,00, Impositivas Investimentos R$ 

100.000,00 pago R$ 100.000,00,.Essas foram as receitas da Saúde do 

município de Jaú. Sr Gilson Scatimburgo explicou sobre a  

Quantificação de Recursos Humanos por esfera de governo anos 2018 

e 2019 sendo Esfera de Governo Municipal em 2018 contava com 830 

servidores e 799 servidores em 2019 , sendo Esfera de Governo 

Estadual em 2018 contava com 79 servidores e 57 servidores em 

2019, sendo Esfera de Governo Federal em 2018 contava com 9 

servidores e 4 servidores em 2019 . Total de servidores ano 2018 = 

918 e ano 2019 860 servidores. Em seguida apresentou a Prestação 

de Contas de Indicadores Financeiros, das despesas liquidadas do 

3º quadrimestre, dados fornecidos pelo setor de contabilidade da 

prefeitura. Despesas liquidadas – Pessoal ativo R$ 11.580.472,31 

no quadrimestre, Obrigações Patronais R$ 3.369,521,99 no 

quadrimestre, demais despesas variáveis R$ 1.329,561,86 no 

quadrimestre, Indenizações e restituições trabalhistas R$ 
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134.589,93 no quadrimestre , auxilio financeiro a estudante R$ 

42.498,27 no quadrimestre,  material de consumo R$ 3.512.955,61 no 

quadrimestre, outros serviços de terceiros – P.F. R$ 278.311,89 no 

quadrimestre, outros serviços de terceiros – P.J. R$ 25.885.362,52 

no quadrimestre, auxilio alimentação R$ 2.850.867,57 no 

quadrimestre, auxilio transporte R$ 120.200,00 no quadrimestre 

,Obras e instalações R$ 104.326,93 no quadrimestre , Equipamentos 

e materiais permanentes R$ 104.918,50 no quadrimestre , sentenças 

judiciais R$ 1.079.580,51 no quadrimestre. Total de despesas 

liquidadas no quadrimestre R$ 50.393.167,97 Total de despesas 

liquidadas no ano DE 2019 R$ 133.880.737,21.  Após o término da 

explanação foi aberto para perguntas e questionamentos dos 

presentes pelo Sr Gilson Augusto Scatimburgo. Nada a questionar. A 

Sra. Márcia Aparecida Nassif iniciou o próximo item da pauta, 

sobre a situação da transmissão do coronavírus (covid19) no 

município de Jahu e medidas de prevenção da Secretaria de Saúde. 

Apresentou a Sra. Dra. Paula Yukiko Urakawa Tokunaga, médica 

infectologista e Sra. Leila Aparecida Garcia Rossi, gerente da 

Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde. Dando 

continuidade, comentou a dificuldade de adesão e colaboração da 

população às medidas de prevenção do covid19; sobre a Comissão da 

Secretaria da Saúde durante período de enfrentamento ao covid19 e 

a campanha da mesma para arrecadação de insumos em empresas; a 

criação do Disk Saúde, meio telecomunicação para esclarecimento de 

dúvidas e acompanhamento de pacientes em quarentena por psicológos 

e enfermeiras. Ressaltou que muitos pacientes em quarentena não 

estão respeitando as medidas de isolamento social. Enfatizou o 

papel de auxílio e colaboração da Polícia Militar no policiamento 
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e aconselhamento dos pacientes em quarentena. Esclareceu que a 

Secretaria Municipal de Saúde comprou todos os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) necessários para todos os funcionários, 

macacões de segurança para a equipe do SAMU, aquisição do exame 

Swab e dois mil testes rápidos, no entanto há demora de entrega 

pela logística. Enfatizou a criação do sistema de máscaras 

cirúrgicas próprias em contato com fábrica a preço acessível, 

confecção de aventais descartáveis em tnt gramatura 40 gramas 

exigidos, equipe da Central de Esterilização atuando na montagem 

de kits de materiais de EPis para encaminhar às Unidades de Saúde 

com medidas de biossegurança para os funcionários conforme 

instruções da Vigilância Epidemiológica. Destacou a criação da 

TeleMedicina na Secretaria De Saúde, sistema de consulta virtual 

aos usuários SUS, evitando exposição desnecessária. Acrescentou 

que o sistema TeleMedicina  oferecerá atendimento virtual à ESF 

(Estratégia de Saúde da Família) permitindo acesso médico a 

pacientes com doenças crônicas e gestantes. Realçou que o 

Ministério da Saúde implantará este sistema nas USFs (Unidades de 

Saúde da Família). Explicitou a sequência do funcionamento do 

sistema: usuário deverá estar em posse do CPF e CNS (Cartão 

Nacional da Saúde), discar no número telefônico 0800-222-9222 para  

cadastramento dos dados numa plataforma do Ministério da Saúde com  

aprovação da CREMESP (Conselho Regional de Medicina), encaminhado 

par enfermagem para levantamento da situação sintomatológica do 

paciente, e posteriormente, mensagem do link enviada ao celular do 

usuário com horário da consulta e forma de procedimento. Durante a 

consulta online por vídeo, o médico, se necessário, encaminhará o 

paciente a Unidade de Saúde mais próxima para emissão de receita.  
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Para pacientes debilitados a Secretaria da Saúde se encarregará de 

levar a receita em domicílio. A Secretaria da Saúde disponibilizou 

dois médicos, dois enfermeiros e um atendente administrativo para 

o funcionamento deste sistema de TeleMedicina nos horários das 

sete horas às dezessete horas dos dias úteis. Outra providência da 

Secretaria da Saúde foi alteração do horário de funcionamento da 

Unidade de Saúde do Pedro Ometto – Policlínica-  diariamente até 

as vinte e uma horas nos dias úteis e nos finais de semana e 

feriados das sete horas às dezenove horas evitando aglomeração de 

pacientes em Pronto Socorro da Santa Casa e Pronto Atendimento do 

São Judas, ampliando a oferta de atendimento ao usuário. Salientou 

que houve contratação de recursos humanos, no setor médico, 

enfermagem, administrativo, serviços gerais e limpeza, Programa 

Mais Médicos no Brasil com três profissionais no momento, sendo um 

médico cubano e está no aguardo de mais duas inscrições de médicos 

para incorporar aos serviços de saúde. Ressaltou a abertura do 

prédio da UPA que será usado como Pronto Atendimento. Também houve 

a inscrição no Programa Brasil Conta Comigo com interesse em 

adquirir os estudantes de medicina para auxílio nos serviços de 

saúde no município. Destacou que ontem a Secretaria da Saúde 

recebeu testes rápidos do Ministério da Saúde como a Norma Técnica 

de 04/2020 número 06 que será melhor explicada pela Sra. Leila. 

Refrisou a importância da participação e colaboração da população 

no combate a esta epidemia do Covid19 juntamente com a equipe 

técnica da Secretaria da Saúde da qual agradeceu a competência de 

todos. Lamentou a falta de compreensão da minoria da população que 

não colabora com o isolamento social e uso de máscara. Evidenciou 

que a Secretaria da Saúde está seguindo todos os protocolos do 
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Ministério da Saúde, da Medicina e Vigilância Epidemiológica, e da 

infectologista Dra. Paula. Apresentou os gastos da Secretaria da 

Saúde entre manutenção de equipamentos, testes rápidos, insumos e 

outros R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) para o enfrentamento 

da epidemia do Covid19 com responsabilidade. Agradeceu a presença 

de todos e deixou em aberto para questionamentos dos membros. 

Passou a palavra para a Sra. Leila, diretora da Vigilância 

Epidemiológica. A Sra. Leila confirmou que o município de Jaú tem 

57 casos confirmados de covid19 até o dia, aguardadno liberação de 

resultados de exames suspeitos. Salientou que a Vigilância 

Epidemiológica está seguindo todas as recomendações do Ministério 

da Saúde. Todas as ações são embasadas em seus protocolos. 

Destacou que até o momento não há nenhum óbito por covid19 no 

município. Colocou-se à disposição de todos e da população, bem 

como os funcionários da Vigilância Epidemiológica, para 

informações e sanar dúvidas. A Sra. Marcia Aparecida Nassif passou 

a palavra para a Dra. Paula Yukiko Urakawa Tokunaga que destacou o 

número de casos confirmados de covid19 sendo cinquenta e sete e 

nenhum óbito. Destacou que este resultado se deve ao esforço da 

Secretaria da Saúde, profissionais da Saúde e agradeceu a ajuda da  

população no enfrentamento. Mas destacou também a diminuição da 

colaboração no isolamento social o que pode resultar num aumento 

significativo de casos de covid19, associado ao período crítico de 

maior ocorrência de síndromes gripais. Portanto, é importante que 

a população adote a prática de todos os cuidados de prevenção de 

disseminação do covid19. Agradeceu o convite e realçou que está a 

disposição de toda a população. O Sr. Moacir Conte agradeceu a 

presença e explanações da Sra. Leila Aparecida Garcia Rossi e da 
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Dra. Paula Yukiko Urakawa Tokunaga, bem como da Sra. Márcia 

Aparecida Nassif, Secretária da Saúde. O Sr. Gilson Scatimburgo 

destacou que a Prefeito do município e Secretaria de Saúde têm 

preocupação com o aumento do número de casos confirmados de 

covid19 e a necessidade de internação hospitalar em leitos 

clínicos e de UTI. A Santa Casa de Jaú ofertou dez novos leitos 

para o Ministério da Saúde para enfrentamento do covid19. Frisou 

que são os únicos destinados para esse objetivo, sendo os demais 

leitos de UTI são para uso de outras enfermidades e patologias 

(AVC, cardíacos, acidentes automobilísticos, pós-cirúrgicos) que 

inclusive estão ocupados. O prefeito municipal Sr. Rafael Agostini 

e a Secretaria da Saúde considerou o número de leitos 

insuficientes, visto que os mesmos são destinados para a população 

jauense e de outros municípios que compõem a região de saúde de 

Jaú, totalizando aproximadamente um número de 350.000 (trezentos e 

cinquenta mil) pessoas. Em reunião entre Santa Casa de Jaú, 

Hospital Amaral Carvalho e Prefeito, foi analisada a possibilidade 

de ofertar leitos para o tratamento do covid19. Para o Hospital 

Amaral Carvalho é inviável destinar leitos devido a patologia que 

se concentra no ambiente hospitalar. A Santa Casa ofereceu mais 

dez leitos de UTI para o tratamento de covid19. Salientou que até 

o presente momento o Ministério da Saúde ainda não habilitou os 

dez leitos anteriormente existentes. Portanto estes leitos não 

estão disponibilizados pra uso, devido repasse financeiro. O 

limite de leitos conveniados são dez, sendo quatro de recursos 

financeiros do município. Se extrapolar este limite, a Santa Casa 

de jaú disponibilizará os leitos para tratamento de covid19. Dessa 

forma, foi acordado entre Santa Casa de Jaú e Prefeitura Municipal 
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um convênio de leitos. Apresentou detalhes do mesmo para aprovação 

e  deliberação do Conselho Municipal de Saúde.  Este convênio 

número 10138 assinado dia 24/04/2020 (vinte e quatro de abril de 

dois mil e vinte) consiste em  custeio e direitos de equipamentos 

para montagem de dez leitos de UTI equipados com custo mensal de 

R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e custo total 

destes leitos por quatro meses de R$ 1.920.000,00 (um milhão  

novecentos e vinte mil reais). São vinte leitos clínicos, também 

numa ala destinada para tratamento de covid19 que custará para o 

município R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) por mês e custo 

total de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte reais) durante a 

vigência do convênio. A aquisição dos equipamentos de UTI terá um 

custo total de de R$ 439.000,00 (quatrocentos e trinta e nove mil 

reais). Valor total no período de quatro meses de vigência do 

convênio é de R$ 3.079.810,90 (três milhões setenta e nove mil 

oitocentos e dez reais e noventa centavos). Se necessário, poderá 

ser prorrogado o convênio com novos recursos. Este é o valor 

máximo do cnovênio e somente será realizado o pagamento do recurso 

financeiro pra Santa Casa de Jaú as internações nos leitos 

clínicos ou nos leitos de UTI que efetivamente ocorrerem, ou seja, 

mediante o uso efetivo dos leitos. Foi realizada a deliberação AD 

REFERENDUM do Presidente do CMS com relação ao Convênio devido a 

necessidade urgente de análise do Tribunal de Constas e hoje a 

apresentação para ciência dos membros do CMS. A cópia dos 

documentos podem ser enviada para análise. Este convênio está 

inserido no Portal da Transparência do Município de Jaú. Sr. 

Carlos Martinello questionou se este convênio é para moradores de 

Jaú. Sr. Gilson Scatimburgo destacou que esses dez leitos de UTI e 
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vinte leitos clínicos são exclusivos para residentes do município 

de Jaú. No convênio está imposta a condição de que a Santa Casa de 

Jaú não pode ofertar esses leitos pra pacientes de outros 

municípios e nenhum sistema de regulação, havendo acompanhamento 

municipal com fiscalização de todas as internações. 

Obrigatoriedade do município frente ao Tribunal de Contas e Órgãos 

de Controle. Destacou que no final de março houve reunião de todos 

os municipíos da região junto com o Ministério Público Estadual e 

foi destacada a importância que o município de Jaú a adquirir 

estes leitos pra população jauense, com transparência para o 

Ministério Público Estadual e Federal para haver cobrança ao 

Ministério da Saúde para agilizar a habilitação dos outros dez 

leitos destinados para moradores jauenses e de outras cidades da 

região.a Sra. Edna Alves salientou que a população jauense precisa 

estar ciente do número de leitos disponíveis, o número de leitos 

para a região, bem como os leitos ainda não autorizados pelo 

Ministério da Saúde. Sr. Gilson Scatimburgo esclareceu que os 

leitos não estão habilitados, mas estão disponíveis para, quando a 

ocupação dos  leitos em uso estiverem ocupados pelos moradores de 

Jaú, a Santa Casa disponibilizará os leitos ainda que não 

habilitados. Porém, precisa exigir do Ministério da Saúde para 

liberar a habilitação. Publicaram Portarias de habilitação para 

leitos no Norte e Nordeste. Para o Sudeste, poucos leitos foram 

habilitados. Afirmou que a Prefeitura junto a Secretaria da Saúde 

entraram com ação junto ao Ministério Público para que haja o 

quanto antes essa habilitação. Sra. Edna Alves questionou do risco 

da Santa Casa não receber o repasse financeiro do Ministério da 

Saúde referente aos leitos disponíveis. Sr. Gilson Scatimburgo 
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explicou que há o risco, mas espera-se que haja o quanto antes a 

habilitação antes de necessitar do uso efetivo dos leitos, bme 

como o Ministério da Saúde pode publicar uma Portaria com data 

retroativa.Sra. Edna Alves comentou a importância de usar os 

recursos de financiamento para adaptar a Santa Casa ao 

enfrentamento do covid19 e sobre a proposta do Ministério da Saúde 

com relação ao funcionário da saúde e a possibilidade de receber 

até cinquenta porcento (50%) do seu afastamento por covid19 dentro 

do parâmetro do governo, diminuindo o custo para a Santa Casa de 

Jaú. Sra. Leila retornou a palavra e comentou sobre os testes 

rápidos de covid19 tendo público-alvo exclusivo para indivíduos 

sintomáticos enquadrados nas categorias: profissionais de 

segurança pública em atividade, diagnóstico de Síndrome Gripal que 

resida no mesmo domicílio de um profissional da saúde ou de 

segurança em atividade, pessoas de sessenta anos ou mais 

residentes em instituições de longa permanência ou asilos, 

indivíduos com 60 (sessenta) anos ou mais portadores de 

comorbidade de risco par complicações de covid19 e demais pessoas 

com idade superior ou igual a sessenta anos. Esclareceu que o 

teste rápido só pode ser realizado após oitavo dia de sintomas da 

doença para não haver risco de resultado falso negativo. Enfatizou 

que estão finalizando o protocolo de fluxo de atendimento para 

disponibilizar os testes rápidos as categorias mencionadas. Sra 

Edna Alves agradeceu as informações e esclarecimentos cedidos pela 

Sra. Márcia Aparecida Nassif pedindo a disponibilidade das 

gravações para informar ao Sindicato da Saúde e os centros de 

comunicação midiáticos. Parabenizou o Sr. Rafael Agostini, 

Prefeito do município, neste período e toda Secretaria da Saúde 
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pela dedicação no enfrentamento do covid19. Sr. Gilson Scatimburgo 

afirmou que, tendo trabalhado com vários prefeitos em várias 

gestões, o Sr. Rafael Agostini foi o que mais se dedicou à saúde 

pública, com maior número de construções de Unidades Básicas de 

Saúde no município, que melhor repassou recursos financeiros para 

a Santa Casa de Jaú e manteve o Pronto Socorro em funcionamento 

mesmo com outros serviços fechados por gestões anteriores. Sr. Ed 

Mario Capello, acentuou que todos os acordos e e os repasses 

financeiros da prefeitura para Santa Casa de Jaú na gestão atual 

foram realizados conforme acordados com a administração 

hospitalar, sem atrasos e sem queixas, e agradeceu a gestão do 

prefeito Sr. Rafael Agostini. Sra Márcia Aparecida Nassif 

agradeceu a reunião, a presença de todos, comentou sobre 

importância da gravação de um áudio da mesma e da equipe para 

esclarecimentos para mídia, reforçou a importância do apoio e 

empenho do Sr. Rafael Agostini, reafirmou as palavras do Sr. 

Gilson Scatimburgo referente ao prefeito do município como melhor 

gestão para saúde e para outras áreas, bem como a sua dedicação 

total,  responsável e transparente. Sr. Moacir Conte agradeceu a 

presença e o comprometimento de todos frente a prevenção do 

covid19, a presença das convidadas Sra. Leila e Dra. Paula e 

empenho das mesmas. Agradeceu o Sr. Nilson Guarnieri Filho e Sr. 

Márcio Leandro Rodrigues pelo apoio técnico—informático para a 

reunião por vídeo-conferência. Nada mais havendo, a reunião deu-se 

por encerrada às quinze horas e cinquenta e seis minutos.   
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