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REQUERIMENTO N°: 0539 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE O CUMPRIMENTO DA LEI 
MUNICIPAL N.° 10.528/2013. ('EM 
REITERAÇÃO) 

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 o art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município 'de Sorocaba dispõe qúe 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; 

Considerando que o direito a informação está incluído nos ,  
direitos fúndamentais de segunda dimensão, denominados de direitos sociais, 
econômicos e culturais. Esses direitôs impõem ao Estado (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios) uma operação prestacional, voltada para a satisfação das 
carências da coletividade. 
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Considerando que as respostas aos quesitos formulados no 
Requerimento n° 0025, aprovado em 02 de fevereiro de 2016, não foram 
conclusivas. (documento em anexo) 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue: 

1),A Municipalidade pode informar se o módulo CROSS 
já foi implantado, tendo em vista que a solicitação da implantação data de outubro de 
2015, conforme informação em anexo? 

- 	 Em caso negativo, por que ainda não se deu a implantação, 
em total descumprimento da Lei 10.528/2013, trazendo prejuízos, quanto à 
transparência de informações, às pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde - 
SUS,? 

2) Supondo que o módulo CROSS tenha sido implantado, 
o Sistema de Informação em Saúde SIS passou pelas adequações necessárias para seu 
efetivo funcionamento? 

Em caso negativo, por quê? 



Prefeitura de 	 Gabinete 
SOROCABA 
	

do Prefeito 

  

o 
J. AO EXPEDIENTE E.XT - Nøorocaba 12 de fevereiro de 2016 

19FEV2O15 

JOSÉ FRANCISCO MA-"M 
PRESIDENTE 

4' 

GP-RI-0074/16 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerimentoI25/2 l, d -  autoria do nobre Vereador 

FERNANDo ALVES LISBOA DINI e 	•vado por -.- - - Legislativo,- no qual solicita 

informações sobre o cumprimento da Le Municipal n° 0.528/2013, informamos a Vossa 
Excelência, que; 

Considerando que estamos empenhados e comprometidos com a transparência das 

informações; 

Considerando que devemos zelar pelo sigilo das mesmas; 

Considerando que o:  Sistema CROSS (Regulação, Estadual dos Serviços em 

Saúde) apresenta módulo que atende regulação também de serviços pré hospitalares, urgência e 

emergência, bem como os leitos hospitalares; 

Visando-,  estabelecer a uniformidade de informações da Região Metropolitana de 

Sorocaba que deve trabalhar em consonância à Regulação Estadual, solicitamos a implantação 

do módulo CROSS (Vide anexo) em outubro de 2015 para q ue possamos cum. prir. a lei, sem 

descumprir as regras do Estado de São Paulo. 

Nesse sentido, aguardamos a definição da implantação do módulo para 

adequarmos ao nosso SIS (Sistema de Informação em Saúdç) Municiah 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

n. 

protestos de elevada 

 

FRANCISCO ANTONIO FERNANDES 
/ Secretário da Saúde 

 

Excelentíssimo Senhor 
VEREA DORJOSÉ FRANCISCO MARTINEZ 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA—SP' 
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REQUERIMENTO N.° 0025 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES SOBRE 
O CUMPRIMENTO DA LEI 
MUNICIPAL N2 10.52812013. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV.dà Lei Orgânica do 
Município de Sorõcaba 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 dirigidas. 

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 fiscalizàção financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município. 

Considerando que 	art. 40,  incisos VII, da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba informa que Compete ao Município prestar, com a cooperação 
técnica e financeira da União e do Estadb, serviços de atendimento à saúde d 
população. 
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Considerando que 	art. 129 da Lei Orgânica do Município .de 
Sorocaba informa que a saúde é.direito de todos os munícipes e dever do Poder Público, 
assegurada médiante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do risco de 
doenças . e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação. 

Considerando que o art. 40,  inciso ."d", da Lei Federal 8.069/90 
determina que é dever do poder público assegurar, com absàluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à educação, à dignidade, ao respeito, ao menor, 
inclusive com destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e àjuventud. 
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LEI N°10.528, DE 31 DE JULHO DE 2013. 

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: 

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 na 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. 

rL2° 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. 

:Àt 3 As despesas' com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria. 

:Ãr4°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Tropeiros, em 31 de Julho de 2013, 3580  da Fundação de Sorocaba. 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal 

ANESIO 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 	 . 
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais 
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