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Os gestores do Distrito de Saúde Norte indignados com as notícias recentes com relação à reposição dos 
trabalhadores  contratados junto ao Convênio  PSF,  firmado entre  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde e o  
Serviço de Saúde Cândido Ferreira, vem por meio deste documento registrar sua insatisfação e propor que 
medidas urgentes sejam tomadas pelo colegiado gestor desta secretaria.

Esta história de parceria e de abusos em contratações não começou agora e isso reconhecemos, mas em 
respeito e reconhecimento aos inúmeros trabalhadores que há mais de 10 anos veem construindo o SUS 
Campinas com qualidade, com responsabilidade e com encantamento pelos princípios que regem uma das 
poucas Políticas Sociais que ainda se sustentam diante de tantas adversidades, não podemos nos calar.

Em abril,  a comissão instituída com a presença de trabalhadores, SindSaúde, gestores da Secretaria de 
Saúde  e  da  Secretaria  de  RH  e  que  vinha  acompanhando  as  substituições  de  forma  democrática, 
transparente  e  respeitosa,  foi  surpreendida  com a  publicação  de  uma nova  comissão  composta  pelas 
Secretarias de RH, Finanças, Gestão e Controle e Saúde que não tem discutido com os gestores desta  
secretaria e tem tomado decisões sem nenhum grau de humanização e acolhimento, gerando sofrimento 
nestes trabalhadores que nos são muito caros e valiosos.

Fomos surpreendidos na semana passada com a notícia dos avisos-prévios que estariam recebendo estes  
trabalhadores.  Não  foi  isso  que  pactuamos.  Apoiamos  esta  secretaria  na  assinatura  do  Termo  de 
Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público, mesmo sabendo que os prazos estabelecidos 
dificilmente  seriam  cumpridos.  Vimos  desde  então  contribuindo  na  reposição  dos  profissionais  pelos 
concursos públicos vigentes. Cabe ressaltar que esta reposição não se deu na proporção adequada, tendo 
sido realizada no término da validade do concurso, inviabilizando tempo hábil para novas chamadas em 
função da desistência de vários profissionais.

Não bastasse isso, a publicação de novo edital de concurso público para suprir outros cargos técnicos da 
saúde além de não garantir  os prazos necessários para não gerar desassistência,  apresenta número de 
cargos insuficientes para que o TAC seja de fato cumprido.

Em meio a todo este cenário desfavorável, ontem vimos veicular nos meios de comunicação oficiais da  
Prefeitura de Campinas a notícia de que a mesma vai recorrer à contratação emergencial, remanejamento  
de profissionais de áreas técnicas e de apoio de outros setores da administração ou ampliação de carga  
horária de alguns servidores. Isto nos causa temor, pois não sabemos que tipo de contratação emergencial  
é esta. Não se remaneja pessoas interferindo na vida das mesmas arbitrariamente.

Não nos resta outra alternativa que não acreditar que este desmonte do SUS Campinas, que sempre foi  
referência  nacional  e  até  internacional,  tem  uma  única  intenção  de  privatizar  a  saúde  pública.  Este  
município com a desassistência que será gerada pelo hiato entre a saída dos trabalhadores do convênio PSF  
e  a  chegada  dos  servidores  públicos,  chegará  ao  caos.  O  Laboratório  Municipal  vai  parar.  O  controle  
ambiental da dengue vai parar. Epidemia no verão, não há dúvida.

Os pacientes graves, egressos de internações ficarão sem atendimento, pois nosso SAID é praticamente 
operado por profissionais  contratados por este convênio.  Nossas  farmácias  terão muita dificuldade de 
prestar cuidado à população. Sem falar na recepção das Unidades e na área administrativa que deverá 
estar 100% prejudicada. O Sistema de Urgência e Emergência que já se encontra extremamente desfalcado, 
vai ficar ainda pior.



Anexamos  algumas  situações  que  serão  geradas  em  nossas  Unidades  de  Saúde  e  que  nossos 
coordenadores locais já nos apontam.

Assim,  os  gestores  deste  Distrito  de Saúde Norte,  comprometidos com a  população por  nós  assistida, 
requer providências imediatas e para tanto propõe:

• Transparência  nas  propostas  e  planos  que  esta  secretaria  esteja  elaborando  para  garantia  da 
assistência, respeitando o Conselho Municipal de Saúde como instância máxima de deliberação e  
decisão a serem tomadas;

• Incorporação à comissão de acompanhamento dos desligamentos dos profissionais  contratados 
pelo SSCF, para cumprimento do TAC, da área de RH da Saúde, pela experiência, pela competência  
técnica e pela humanização que sempre demonstrou aos nossos trabalhadores;

• Prorrogação do prazo de vigência do convênio para a Atenção Básica entre a PMC e o SSCF, contido  
no  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  atual,  para  garantia  do  desligamento  de  profissionais 
somente após a efetiva reposição;

• Convocação  imediata  dos  aprovados,  de  todas  as  categorias,  em  concurso  público  vigente, 
respeitando as vagas necessárias apontadas pelos serviços; 

• Reposição de médicos, para o sistema de Urgência e Emergência, através de Contrato por Prazo 
Determinado  mediante  processo  seletivo  público  simplificado  para  médicos  emergencistas  e 
criação de Banco de Plantões garantindo reserva técnica;

• Publicação imediata de edital para suprir os cargos da área administrativa e áreas de apoio.

Colegiado de coordenadores e apoiadores do Distrito de Saúde Norte.


