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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

DESPACHO 

 

REQUERIMENTO N.°: 1436 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE O DESTINO DA VERBA QUE SERÁ 
ECONOMIZADA COM A GESTÃO 
COMPARTILHADA NAS UPHs (UNIDADES 
PRÉ-HOSPITALARES) 

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 dirigidas. 

Considerando que o art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de 
Sorocaba dispõe que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município. 

Considerando que o art. 4°, inciso VII, da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba informa que Compete ao Município prestar, com a cooperação 
técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população. 

Considerando que o 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 mediante 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. 



?*  CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Considerando que o 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 promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação. 

Considerando que o art. 197 da Constituição federal determina 
que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado. 

Considerando que através de sua Secretaria de Comunicação, na 
data de 26 de junho de 2018 (anexo), a Secretária Municipal de Saúde, Marina Elaine 
Pereira afirma que a gestão compartilhada nas UPHs (Unidades Pré-Hospitalares) irá 
gerar uma economia de R$ 18.520.000,00 ao erário. 

Considerando que a secretária ainda relata, na mesma matéria 
produzida pela Secretaria de Comunicação, que a gestão compartilhada oferecerá um 
quadro ampliado de funcionários com custo anual de no máximo R$ 69.480.000,00 para 
as UPHs Norte e Oeste, gerando uma economia de 21,05% em comparação à ampliação 
feita através de funcionários concursados. 
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REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue: 

1) Como chegou-se a esses valores de economia? Detalhar os 
números levantados. 

2) Esse valor economizado será investido na área de saúde? Em 
caso positivo, detalhar aonde. Em caso negativo, detalhar o porquê e para onde será 
destinado o montante economizado. 

3) As UPHs da Zona Norte e Oeste hoje possuem quantos 
funcionários em seu quadro atual? Detalhar a função de cada um deles. 
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4) Qual será a nova estrutura dessas UPHs com o início da gestão 
compartilhada? Para onde serão realocados os funcionários públicos que fazem parte do 
atual quadro? 

SIS, 04 de julho de 2018. 

Fer ndo Dini 
Vereador - MDB 



( Prefeitura de 
SOROCABA 

Endereço: http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/gestaoCOmpartiIhada-flaS-UPhStera.eCOnOmiade48milh0eSP0r-afl0t  

Acessado em: 05/0712018 - 10h40 

Gestão compartilhada nas UPHs terá economia de 18 milhões por ano 

Por: Marcelo de Almeida Júnior - marcalmeida®sorocaba.sp.gov.br  - terça-feira, 26 de junho de 2018 - 10h34 

Sorocaba terá no mínimo mais 210 mil atendimentos anual à  populaç,  além de  promover a assistência médica 
mista  (adultos e crianças). 

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Saúde (SES), iniciou as primeiras medidas para buscar 
melhorias do atendimento médico à população. Isto foi possível, após o Poder Executivo publicar dois editais de 
chamamento, no dia 8 de junho, para que as UPHs Norte e Oeste sejam geridas por uma Organização Social. Essas 
duas unidades realizarão o atendimento adulto e pediátrico prezando pela qualidade. Haverá no mínimo um 
aumento de 210 mil consultas ao ano. Além do aumento na capacidade de assistência, também haverá uma 
economia de R$ 18.520.000,00. Ou seja, 21,05% de economia em comparação à ampliação feita através de 
funcionários concursados. 

Após essas OSs assumirem, a unidade da Zona Norte contará com 159 profissionais entre médicos, 
administrativos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, farmacêuticos, coordenador 
administrativo e diretor geral técnico. Já a unidade da Zona Oeste terá 148 contratados para exercerem as mesmas 
áreas multiprofissionais. 



A F'reteitura ressalta que a escolha pela gestão compartilhada para gerir as Uk'l-Is Norte e Oeste e melhor porque 
oferecerá um quadro ampliado de funcionários com custo anual de no máximo R$ 69.480.00,00 para as duas 
unidades, ou seja, R$ 2.895.000,00 máximo por mês para cada unidade. Isso significa uma economia de 21,05% 
em comparação à ampliação feita através de funcionários concursados. Seriam gastos R$ 88 milhões por ano se o 
Poder Executivo fizesse essa escolha, mas isto já está demonstrado que é inviável, pois até o final deste ano os 
gastos com pessoal na Prefeitura de Sorocaba tendem a ultrapassar o limite de alerta, previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A gestão compartilhada visa evitar exatamente essa elevação de custos. 

De acordo com o Poder Executivo, profissionais concursados dessas duas unidades de urgência e emergência serão 
remanejados para as 32 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o que trará mais médicos e diminuirá as filas de espera 
por consultas na Atenção Básica. "Bem planejada e fiscalizada, a gestão compartilhada feita por organizações 
sociais, nos dará qualidade e menor custo na saúde", afirmou a secretária da Saúde, Dra. Marina Elaine Pereira. A 
previsão é que tenha um aumento de mais de 600 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e administrativos nas UBSs. 

A UPH Zona Norte oferecerá no mínimo 66 mil atendimentos pediátricos e 156 mil atendimentos adultos por ano. 
A UPH Zona Oeste oferecerá no mínimo 78 mil atendimentos pediátricos e 144 mil atendimentos adultos por ano. 
Atualmente, a unidade Zona Norte não oferece atendimentos pediátricos e a unidade Oeste não oferece 
atendimentos adultos. Ou seja, Sorocaba terá no mínimo mais 210 mil atendimentos à população. 

• Alexandre Lombardi-UPH-Zona Oeste (1) (2.37 MB) 

http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/gestao-compartllhada-nas-uphs-tera-economia-de-1  8-milhoes-por-ano/prmt/ 	 212 








