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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF GP 783/2020 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

GABINETE 00 PREFEITO 

Bauru, 12 de maio de 2020. 

Câmara Mu 1icioal de Bauru 
Diretoria de ~poio Legislativo 

1 8 !.\AIU 2020 

ENlRADA , 
Hora 1 '-l :O~(~)~-

Em atenção ao oficio DAL SAA 80/20, de vossa autoria, 
protocolado nesta Prefeitura como processo nº 51780/2020, rtifer e à Moção nº 23/20 para 
instalação de imediato de leitos de UTI por meio de H §oital d Campanha Municipal, 
destinado ao atendimento de pacientes com · a de Saúde informa o 
solicitado conforme cópia anexa. 

RECEBIDO 
_li_l_C§_/ ~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Gabinete do Secretário 
Email: saude@bauru.sp.gov.br 

E-PROCESSO: 51.780/2020 

Bauru, 30 de abril de 2020. 

Interessado: Câmara Municipal de Bauru 
Assunto: Moção de Apelo para providências necessárias para instalação de 
leitos de UTI, por meio de Hospital de Campanha destinado ao atendimento de 
pacientes com Coronavírus. 

Em resposta a solicitação, o Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 
informa que: 
1. No dia 09 de abril deste ano, esteve em Bauru o Secretário-Executivo da 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Dr. Rubens Cury, e que durante 
uma coletiva com a imprensa anunciou que a Secretaria Estadual de 
Saúde a qual representava, a abertura oficial do Hospital das Clínicas-HC 
em Bauru, anexo ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranio-faciais 
HRAC, em um prazo de 30 dias. O HC terá previsão de 40 leitos de média 
complexidade para receber pacientes internados no Hospital Estadual, 
também informou que HC será gerenciado pela FAMESP com um custo 
operacional em torno de R$ 3 milhões/mês, bancado pelo Governo do 
Estado, e que o Hospital Estadual receberá mais 27 leitos de UTI 
especialmente para atender pacientes diagnosticados ou com suspeita do 
coronavírus, tornando-se referência da rede pública no atendimento ao 
Covid-19. 

2. O gerenciamento/administração dos leitos hospitalares não está sob gestão 
do município, atividade esta, de responsabilidade única e exclusivamente 
da Secretária Estadual de Saúde - DRS VI. 

3. A Secretaria Municipal de Saúde, teve sim a iniciativa em financiar um 
Hospital de Campanha no início dos primeiros casos em Bauru, pois frente 
a toda a crise estabelecida mundialmente referente a falta de leitos com 
respiradores, tornou-se um assunto a ser discutido, melhor compreendido e 
acima de tudo, analisado para verificar qual seria a sua relevância no 
cenário do município de Bauru, pois todo seu financiamento estará sob 
responsabilidade do Município. No atual momento, a retaguarda hospitalar 
está absorvendo o número de internações do município de Bauru, ou seja, 
os pacientes que necessitam de leitos de UTI as vagas estão sendo 
ofertadas de maneira rápida, mais um motivo para que ainda, não se 
instale o referido hospital. Um outro ponto Importante, está na informação 
apresentada pela Secretaria do Estado da Saúde, pois se há previsão de 
abertura do HC e ampliação de leitos de UTI no HE, qual seria a 
justificativa do município abrir um Hospital de Campanha e utilizar de 
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recurso propno, sabendo que ainda estamos no prazo estabelecido pelo 
Governo do Estado em que encerrá no próximo dia 09/05/2020. Com os 
dados epidemiológicos, número de casos positivos, número de internações 
não temos subsídios para justificar a contratação de um Hospital de 
Campanha, haja vista, que o cenário de saúde pública em Bauru não 
encontra-se em colapso, isso poderia inclusive ter interpretação de 
improbidade administrativa. 

4. Mesmo com todas essas tratativas, a SMS paralelamente as propostas do 
Governo do Estado, inaugurou o Posto Avançado do COVID-19, no último 
dia 24 de abril, com 1 O leitos. O objetivo deste novo serviço, é possibilitar 
retaguarda ao município, aguardando a liberação de leito para a rede 
hospitalar caso a taxa de ocupação de leitos atingir 100%. 

5. Na data de hoje, foi realizada a audiência pública com a participação do '-,,../. 
Promotor Público da Saúde, FAMESP, DRS-6 e SMS para justamente 
discutir sobre o Plano de Enfrentamento ao COVID-19, e ficou evidente o 
posicionamento do Sr. Promotor quanto a abertura do Hospital de 
Campanha, ressaltando inclusive que a responsabilidade é da Secretaria 
do Estado da Saúde. Segundo relatado pelo Diretor da FAMESP, o mesmo 
esteve em reunião ontem 29/04/2020, na cidade de São Paulo com o 
Secretário Estadual de Saúde e nos informou que o Contrato de Gestão 
elaborado pela FAMESP será readequado para que na próxima semana 
possa ser avaliado novamente pela SES. 

Não obstante a solicitação desta Casa de Leis, a Secretaria de Saúde 
através do Comitê de Enfrentamento está alert~~nto a evolução que o 
cenário epidemiológico de Bauru poderá resent , e que inclusive fez 
contato com hospitais particulares de uru, a fim d consultar qual o valor 
de uma diária de leito de UTI, e s á interesse a venda desses para o 
município e quantos poderiam er reservado nos Hospitais: Unimed, 
Hospital São Francisco e Hospi I Beneficência ortuguesa. 

Finalmente a Prefeitura d Bauru, a Secr aria Municipal de Saúde, e 
toda a sociedade civil d nosso municí~ o aguarda ansiosamente o 
desfecho que será dado e relação a abert ra do Hospital das Clínicas em 
nossa cidade. 

Dr. Sérgio Henri 
1 

ecretário Munici 
1 

Coord nador do CO de enfrentamento 
d O ID19 

2 




