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ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES !$ 

SOBRE O CUMPRIMENTO DA LEI 

MUNICIPAL NQ 10.52812013. 

REQUERIMENTO N.° 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, 

ao Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e 

resolver sobre os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe 

forem dirigidos. 

Considerando que art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de 

Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, 

com o auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a 

fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 
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Art. 50  Todos são iguais perante a /e/ sem distinção de 

N ° qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardando o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional 
ci 
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Considerando que o direito a informação está 	WI 

incluído nos direitos fundamentais de segunda dimensão, denominados de 

direitos sociais, econômicos e culturais. Esses direitos impõem ao Estado 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) uma operação prestacional, 

voltada para a satisfação das carências da coletividade. 	- 	 - 

Considerando que a Lei Municipal 10.528113 

determina a implantação oficial da Central de Regulação Municipal o qual o 

Poder Executivo deverá divulgar na rede mundial de computadores, através 

do site da Prefeitura ou outro meio eletrônico disponível, a informação sobre 

a quantidade e a ordem de espera das consultas de especialidades, 

procedimentos de diagnóstico e cirurgia na rede pública de saúde de 

Sorocaba. 
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Considerando que nas palavras do Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Brito: "No Brasil, o direito a 

informação tem o mais sólido lastro constitucional. Se traduz no direito de 

informar e ser informado." - 
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Considerando que esta lei determina que a 

N° 	divulgação deverá garantir o direito de sigilo dos pacientes, sendo fornecida 

uma senha da qual poderá consultar sua colocação na fila de espera 

Considerando que esta lei determina que as 

informações sejam disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que 

deverá seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos 

pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, devidamente justificados 

por profissional médico. . 

Considerando que a referida lista deve ser 
	MU 

atualizada diariamente e divulgada por tipos de exames, cirurgias e 

consultas de especialidades médicas, seguindo a devida ordem de 
	-n 

atendimento. 	 i 
Considerando que já se passaram mais seis meses 

e a lei ainda não foi cumprida. 

Considerando que a municipalidade esta vinculada 

a lei pelo principio constitucional da legalidade, não tendo opção ou escolha do 

que seguir a risca as determinações legais. - 

Considerando que este assunto já foi objeto de 

requerimento (n° 0297) e sua resposta (GP-Ri-o217/14) foi inconclusiva. 

Considerando que este Vereador faz pa rte da 

Comissão de - Saúde desta Câmara Municipal de Sorocaba 
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REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja 

N ° oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar 

o que se segue: 

1. 	Poderia a Municipalidade responder pontualmente as 

perguntas de maneira conclusiva para que não paire dúvidas sobre a 

objetividade das respostas? 

2 	O que foi realizado em concreto para o cumprimento da Lei 

Municipal n° 10.528/13, desde a promulgação desta lei até a data deste 

segundo requerimento? 	 - 	 - 

3. Na resposta, GP-RI-0217114, do primeiro requerimento, n° 

0297, anexo, o que a Municipalidade quer dizer com a expressão "está 

procedendo com a contratação de empresâ'? A Municipalidade ainda irá 

contratar? Ou já está em vias de finalizar a contratação? 	- 

4. Quando estará disponível para os munícipes o sistema que 

permitirá a divulgação da lista de espera, na forma da Lei Municipal já 

mencionada? 	 - 
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SIS, 02 de abril de 2014. 

FePereador  
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DESPACHO 

APROVADO 

[T&1 
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REQUERIMENTO NQ 	0297 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES  SOBRE O 

CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL NQ 

10.52812013. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV 

da Lei Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, 

privativamente, ao Prefeito exercer a direção superior da Administração 

Pública Municipal e resolver sobre os requerimentos, as reclamações ou 

as representações que lhe forem dirigidos. 

	

Considerando que 	art. 130, inciso III, da 

Lei Orgânica do Município de Sorocaba informa que o Município 

promoverá por todos os meios ao seu alcance o acesso universal e 

igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de 

1* 

Elt !Wuo foi coof,ce400do 
com 	100% rscfcdo 



~1 1  yi) 
Estado de São Paulo 

promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer 	— 

N° 
	discriminação. 

Considerando que a Lei já mencionada visa 

implementar o direito a informação, sendo tal direito considerado na 

Constituição da República Federativa do Brasil, como direito 

fundamental, in verbis 

Título II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Capítulo / 

Dos DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS 

Art. 50  Todos são iguais perante a lê,, sem 

distinção de qualquer natureza, garantido-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à ilberdade, á 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

XIV - é assegurado a todos o acesso á 

informação e resguardando o s,i/lo da fonte, 

quando necessáno ao exercício profissional. 

Considerando que nas palavras do Ministro 

do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Brito: mNo Brasil, o direito a 

informação tem o mais sólido lastro constitucional. Se traduz no direito 

de informar, se informar e ser informado." 
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Considerando que o direito a informação 

N°  está incluído nos direitos fundamentais de segunda dimensão, 

denominados de direitos sociais, econômicos e culturais. Esses 

direitos impõem ao Estado (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) uma operação prestacional, voltada para a satisfação das 

carências da coletividade. 

Considerando que a Lei Municipal 10.528113 

determina a implantação oficial da Central de Regulação Municipal o 

qual o Poder Executivo deverá divulgar na rede mundial de 

computadores, através do site da Prefeitura ou outro meio eletrônico 

disponível, a informação sobre a quantidade e a ordem de espera das 

	

consultas de especialidades, procedimentos de diagnóstico e cirurgia 	 Ç. 

na rede pública de saúde de Sorocaba. 

Considerando que esta lei determina que a 

divulgação deverá garantir o direito de sigilo dos pacientes, sendo 

fornecida uma senha da qual poderá consultar sua colocação na fila 

de espera 

Considerando que esta lei determina que as 

informações serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde, que deverá seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a 

chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais, 

devidamente justificados por profissional médico. 

Considerando que a referida lista deve ser 

atualizada diariamente e divulgada por tipos de exames, cirurgias e 

consultas de especialidades médicas, seguindo a devida ordem de 

atendimento. 
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Considerando que já se passaram mais seis meses 

e a lei ainda não foi cumprida. 

N° 
Considerando que a municipalidade esta vinculada 

a lei pelo principio constitucional da legalidade, não tendo opção ou 

escolha do que seguir a risca as determinações legais 

Considerando que este Vereador faz parte da 

Comissão de Saúde desta Câmara Municipal de Sorocaba 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja 

oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos 

informar o que se segue: 

1. Qual a razão da municipalidade não ter 

providenciado a execução da Lei Municipal 10.528113? 	 :. 

2. Existe algum projeto para a implementação 

imediato da determinação da 10.528113, haja vista o sofrimento da 

população? 

S/S, 06 de fevereiro de 2013. 

tnando Dini 

Vereador 

PMDB 
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LEI N° 10.528, DE 31 DE JULHO DE 2013 
tÇ 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da listagem dos pacientes que aguardam 
consultas de especialidades, procedimentos de diagnóstico e cirurgia na rede pública 
municipal de saúde e dá outras providências. 

Projeto de Lei n° 101/2013 - autoria do Vereador Fernando Alves Lisboa Dini. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Com a implantação oficial da Central de Regulação Municipal fica o Poder 
Executivo obrigado a divulgar na rede mundial de computadores, através do site da 
Prefeitura ou outro meio eletrônico disponível, a informação sobre a quantidade e a 
ordem de espera das consultas de especialidades, procedimentos de diagnóstico e 
cirurgia ria rede pública de saúde de Sorocaba. 

Parágrafo único. A divulgação deverá garantir o direito de sigilo dos pacientes, sendo 
fornecida uma senha da qual poderá consultar sua colocação na fila de espera. 

Art. 2° As informações serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que 
deverá seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo 
nos procedimentos emergenciais, devidamente justificados por profissional médico. 

Parágrafo único. Referida lista deve ser atualizada diariamente e divulgada por tipos de 
exames, cirurgias e consultas de especialidades médicas, seguindo a devida ordem de 
atendimento. 

Art. 3° As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba 
orçamentária própria. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Tropeiros, em 31 de julho de 2013, 358° da Fundação de Sorocaba. 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal 
ANISIO APARECIDO LIMA 
Secretário de Negócios Jurídicos 
JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra 
SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS - 	D 
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais 



Prefeitura de 	 Gabinete 
SOROCABA 	 do Prefeito 

1 
GP-RI-0217114 

Sorocaba 5 %março de 2014. 
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EM 

Senhor Presidente, 

GERVIN 	U íO GONÇÂLVES 
PRE DENTE 

Em resposta ao requcrim t 	0297/2014, de autoria do 

Vereador FERNANDO ALVES LISBOA Dl e provado por esse Legislativo. 

no qual solicita informações sobre o um rimento da Lei Municipal n° 

10.528/2013, informamos a Vossa Excelência, com os esclarecimentos da SES - 

Secretaria da Saúde, que a Municipalidade está procedendo à contratação de 

empresa que irá desenvolver o aplicativo que respeite as diretrizes de segurança e 

privacidade da área módica. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 
.ç. 

Atenciosamente. 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA-SP 


