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(PRESIDENTE) 

Em 
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REQUERIMENTO N.°: 	1591 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE AS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO 
TOMADAS COM RELAÇÃO À UPH DA 
ZONA LESTE 

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. 
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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 no primeiro semestre de 2018 a administração 
municipal acenou com a possibilidade do encerramento das atividades da UPH 
(Unidade Pré-Hospitalar) da Zona Leste no dia 14 de julho. 

Considerando que o prefeito conseguiu manter, dentro da forma 
legal, o contrato com o BOS (Banco de Olhos de Sorocaba), que mantém a 
administração da UPH da Zona Leste, até janeiro de 2018. 

Considerando que em janeiro de 2018 vence não somente o 
contrato da UPH da Zona Leste como também da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do Éden irão vencer, de acordo com os contratos firmados com o BOS. 

Considerando que a administração municipal afirmou que daria 
início ao fortalecimento das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), com a contratação de 
funcionários e reforço na parte estrutural. 

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

1) O que pretende fazer a municipalidade com relação à 
permanência ou não da UPH da Zona Leste? 
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2) Quais atitudes estão sendo tomadas para que a unidade de 
saúde seja mantida aberta? A municipalidade abrirá um processo licitatório para a 
contratação de uma empresa administradora? Em caso negativo, porquê? Em caso 
positivo, quando e quais passos estão sendo dados. 

3) Existe a intenção do Poder Executivo de encerrar as atividades 
da UPH nessa região? 

S/S, 07 de julho de 2018. 

Fern ndo Dm1 
Veredor - MDB 
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Sorocaba, 27 de agosto e 2018 

J. AO EXPE 
	

TE EXTERNO 

Senhor Presidente, 

SEC 
	

GERAL 

Em resposta ao requerimento n° 1591/18, de autoria do 'ob - vereador Fernando 
Alves Lisboa Dini e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita i  w ações sobre as ações 
que estão sendo tomadas com relação à UPH da Zona Leste, informamos a Vossa Excelência, 
com os esclarecimentos da Secretaria da Saúde, que: 

1. O convênio mantido com a entidade para fins de gestão da UPH Zona Leste, 
como é notório, foi renovado excepcionalmente até Jan12019, com fulcro no § 40 do Art. 57 da 
Lei n° 8.666/93 (Lei Geral de Licitações). Cumpre salientar que esta renovação, de acordo com o 
diploma legal citado, é possível por até 12 meses, de modo que ainda é possível, ao final do atual 
termo, prorrogar-se o mesmo por mais 6 meses. 

Além dessa possibilidade, existe em curso pela SES o PA n° 5177/2018, o qual 
trata da elaboração de termo de referência para possível chamamento público para gestão 
compartilhada da UPH Zona Leste. 

Cumpre ressaltar que qualquer decisão a médio e longo prazo quanto ao tema 
depende do julgamento do mérito dos mandados de segurança em curso pela justiça estadual, os 
quais suspenderam, até decisão de mérito, os trabalhos visando a contratualização de 
organizações sociais para fins de gestão compartilhada das unidades de urgência e emergência do 
município, decisão esta que afeta diretamente o planejamento em relação à unidade zona leste. 

Demais decisões só serão possíveis quando houver uma segurança jurídica quanto 
ao tema, o que depende da decisão de mérito dos mandados de segurança ora em trâmite pela 
justiça. 

Ressalte-se que a população não ficará desassistida em hipótese alguma, sendo 
certo que, qualquer que seja o cenário futuro, haverá um serviço de referência para atendimento 
do população não ficará desassistida em hipótese alguma, sendo certo que, qualquer que seja o 
cenário futuro, haverá um serviço de referência para atendimento da população hoje assistida 
pela UPH Zona Leste. 

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

Atenciosamente, 

FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES 
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR RODRIGO MAGANHATO 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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