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ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUERIMENTON.O:,2059 

ASSUNTO: SOLICITA À EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA QUE PRESTE 
INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE O 
REPASSE DE RECURSOS PARA A SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE SOROCABA PELA SUA 
ATUAÇÃO COMO ENTIDADE VINCULADA À 
REDE "HEBE CAMARGO" DE COMBATE AO 
CÂNCER, PRINCIPALMENTE QUANTO À 
EXISTÊNCIA DE REPASSES PENDENTES. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 61, incisos II e XXIV, 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 a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 34, inciso IV, 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. 40,  inciso VII, da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba determina que é competência do 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 dispõe 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 determina que o Município de Sorocaba promoverá por todos os meios ao seu 
alcance o acesso universal e igualitário de todos os seus habitantes 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 a Lei Municipal n° 11.659, de 09 
de janeiro de 2018 estabelece indicadores de desempenho relativos à qualidade dos 
serviços públicos no município de Sorocaba, informando que os serviços relativos à saúde 
pública são considerados essenciais à população (Art. 30,  1, da Lei n° 11.659/18). 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 11.659, de 09 
de janeiro de 2018 estabelece indicadores de desempenho relativos à qualidade dos 
serviços públicos no município de Sorocaba, informando que os serviços relativos à saúde 
pública são considerados essenciais à população (Art. 30,  1, da Lei n° 11.659/18). 

CONSIDERANDO os termos gerais do Decreto Estadual 
n° 62.394/16, que institui a Rede "Hebe Camargo" de combate ao câncer, rede essa que 
compor-se-á de instituições, unidades ou serviços especializados no tratamento de câncer 
que, situados no território estadual, prestem assistência eficaz, eficiente e de forma 
integrada aos demais serviços de saúde que compõem a rede assistencial do Sistema 
Único de Saúde - SUS, inclusive à Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde 
- CROSS. 

CONSIDERANDO que no mês de março de 2019, em 
reunião entre os gestores da Santa Casa de Misericórdia e a Secretária Municipal de 
Saúde, foi constatado que a Prefeitura estava deixando de repassar para a entidade 
recursos federais no valor de R$ 180.000,00 a R$ 200.000,00 por mês, recursos estes que 
já estariam empenhados mas que não foram creditados até hoje. 

CONSIDERANDO que tais recursos permitiriam a 
contratação de mais um médico oncologista, além de permitir a agilização na realização 
de exames e na prescrição do tratamento necessário para cada paciente. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada 
a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que: 

1) Informe, detalhadamente, se existem repasses de 
recursos federais pendentes para a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, recursos estes 
que deveriam ter sido repassados à referida entidade por conta da sua habilitação como 
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REQUER-SE, p 
plenamente respondido, com a indicação de to 
resposta seja encaminhada no prazo legal (A 
RI). 

Sala das Ses 

im, que o presente requerimento seja 
s detalhes possíveis, bem como que a 
§ 1° da LOM e Art. 104, § 2° e §3° do 

e setembro de 2019. 

FER ANDO DINI 
V 'READOR 

ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

entidade integrante da Rede "Hebe Camargo" de combate ao câncer independentemente 
do valor de R$ 454.651,62 já recebidos por conta do convênio firmado com o município. 

a) Caso a resposta seja positiva, favor informar qual o valor 
total dos recursos que deixaram de ser repassados para a Santa Casa por conta da sua 
habilitação como integrante da Rede "Hebe Camargo" de combate ao câncer, bem como 
a data em que tais recursos deveriam ter sido repassados (favor informar dia, mês e ano); 
o motivo que impediu o seu repasse e se tais recursos foram empenhados para pagamento 
(favor anexar as cópias os empenhos). 

e) Caso a resposta seja negativa, favor informar qual foi o 
total de recursos repassados para a Santa Casa de Misericórdia desde a sua habilitação 
como entidade municipal participante da Rede "Hebe Camargo" de combate ao câncer, 
demonstrando a origem dos recursos, os convênios vinculados e os respectivos empenhos. 
Favor instruir a resposta com cópias dos termos de convênio e dos respectivos empenhos. 

N 



Prefeitura de 
SOROCABA  

Gabinete da Prefeita 

GP-RIM-2014/19  

Senhor Presidente, 

Sorocaba, 9 de outubro de 2019  

Em resposta ao requerimento n° 2059/19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações detalhadas sobre o repasse de 
recursos para a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba pela sua atuação como entidade 
vinculada à rede "Hebe Camargo" de combate ao câncer, principalmente quanto â. existência de 
repasses pendentes, infonnamos a Vossa Excelência com os esclarecimentos da SES - Secretaria 
da Saúde: 

1. Conforme a Resolução  SS  41 de 22/06/2017 que Institui o Comitê de 
Referência em Oncologia do Estado de São Paulo, Integrante da Rede "Hebe Camargo" de 
Combate ao Câncer e a Resolução  SS  42 de 22/06/2017 que aprova o Regulamento da rede 
"Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer,  instituida pelo Decreto 62.394, de 28/12/2016 que 
institui a rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer  (todas em anexo), não demonstram 
nenhum tipo de repasse vinculado a adesão a rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer.  

a) Prejudicado. 

c) Os recursos repassados a Santa Casa desde sua habilitação como entidade 
municipal participante da rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer,  continuam sendo os 
mesmos recebidos anteriormente a essa habilitação, uma vez que não foram previstos repasses 
referentes a mesma. 

A SES em análise dos fatos que sucederam após o ingresso da Santa Casa de 
Sorocaba na rede Hebe Camargo considera importante ressaltar a Deliberação CIB - 8, de 17-02- 
2017 (anexa) no item 1 — Credenciamentos, Subitem 1.3.25  DRS  16 - Município de Sorocaba - 
reabilitação de Unidade de Assistência de Alta Complexidade em oncologia Unacon com Serviço 
de Radioterapia, código 17.07, Irmandade da Santa Casa de Sorocaba, CNPJ 71.485.056/0001-
21, CNES 2708779, gestão municipal. 0 Hospital integra o Plano de ação da Linha de Cuidados 
de Oncologia da RRAS 08, aprovado conforme deliberação CIB n° 56 e 17/10/16. Impacto 
financeiro previsto mensal de R$386.279,31 e anual de R$ 4.635.351,76, a previsão desse 
recurso para a Santa Casa não se efetivou até o momento, a SES julga que essa deliberação não 
tramitou a nível federal na CIT, pois não foi encontrado nenhuma Portaria Federal com repasse e 
impacto no Fundo Municipal. 

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

Atenciosamente, 

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES 
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Dignissimo Presidente da  Camara  Municipal 
SOROCABA — SP 



Diário Oficial 	Poder Executivo 
Estado de  Sao  Paulo 
	

Seção I 
Palácio dos Bandeirantes 

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344 

N°116 — DOE — 23/06/17 - seção 1 - p.30 

Saúde 
srE-itoFi ARIO 

Resolução  SS — 41, de 22-6-2017  

Institui o Comité de Referência em Oncologia do Estado de  Sao  Paulo, integrante da Rede "Hebe Camargo" 
de Combate ao  Cancer  - RBCCC, e dá providências correlatas. 

O Secretário de Estado da Saúde, considerando: 
- o disposto no Decreto 62.394, de 28-12-2016, que instituiu, no âmbito do Estado de  Sao  Paulo, a Rede 
"Hebe Camargo" de Combate ao Câncer, integrante da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas não Transmissíveis, nos termos da Política Nacional de Combate ao  Cancer;  
- os princípios e diretrizes que norteiam as  Woes  e atividades do Sistema linico de Saúde—SUS no campo 
da Política Nacional para a Prevenção e Controle do  Cancer  na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Onico de  Sande  (SUS); 
- as novas  exigencies  que emergem na atenção especializada em oncologia, á vista dos efeitos dos níveis 
crescentes da incidência, da relevância epidemiológica do  cancer  e da suma importância como problema de 
saúde pública; 
- a necessidade de dar continuidade ao reordenamento dos serviços de saúde no âmbito do SUS, em 
consonância com as ações preconizadas pelo Plano de Ações Estratégicas para o Enfretamento das 
Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022, em especial no seu eixo  III  que se refere 
ao cuidado Integral das DCNT; 
- o dever do Estado de elevar incessantemente a eficiência e eficácia da gestão pública, através de ações 
continues de fortalecimento do controle, da regulação e da avaliação das ações e serviços para a prevenção 
e controle do  cancer;  - a responsabilidade atribuída à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 
representada por seu titular, dirigente do SUS e seu gestor máximo no âmbito político-administrativo do 
Estado de  Sao  Paulo, nos termos das normas constitucionais e infraconstitucionais, (inciso I, do  art.  198, da 
Constituição Federal e, inciso II, do artigo 9°, da Lei Federal 8.080/90), 
Resolve: 

Artigo 1°  - Fica instituido, diretamente subordinado ao Gabinete do Secretário de Estado da Saúde de  Sao  
Paulo, o Comitê de Referência em Oncologia do Estado de  Sao  Paulo, nos termos desta resolução, órgão 
colegiado de caráter normativo, deliberativo, consultivo, técnico-cientifico e de assessoramento, integrante da 
Rede Estadual de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas — RAS-PDC, no âmbito do SUS. 
Artigo 20  - O Comitê de Referência em Oncologia do Estado de  Sao  Paulo  sera  composto por representantes 
dos seguintes orgãos e instituições, sem embargo da inclusão/exclusão de outros, sob a coordenação do 
primeiro: 
I. instituto do  Cancer  de  Sao  Paulo  "Octavio  Frias de Oliveira" - ICESP; 
II. Coordenageo da Rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer;  

Fundação Oncocentro de  Sao  Paulo — POSP; 
IV. A.C. Camargo  Cancer Center;  
V. Centro de Referência da Saúde da Mulher— CRSM/CSS/SES; 
VI, Centro Infantil Boldrini; 
VII. Hospital "Amaral Carvalho" de Jaú; 
VIII, Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marina — HC/FM-M; 
IX. Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de  Ribeirao  Preto da Universidade de  Sao  Paulo — 
HCFMRP/USP; 
X. Hospital das Clinicas da Universidade Estadual de Campinas— UNICAMP; 
Xl. Hospital de Base de São Jose de Rio Preto; 
XII. Hospital de  Cancer  de Barretos; 
XIII. Hospital Santa  Marceline;  
XIV. Hospital  Sao  Paulo, de  sac)  Paulo/Universidade Federal de  Sao  Paulo— Unifesp; 
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XV. Institute  de Oncologia Pediátrica — lOP do Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com  Cancer  — 
GRAACC/Universidade Federal de São Paulo— Unifesp; 
XVI. Instituto de Tratamento do  Cancer  Infantil — ITACI — do Instituto da Criança do Hospital das Clinicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de  Sao  Paulo — HCFMUSP; 
XVII. Instituto do  Cancer  Arnaldo Vieira de Carvalho — IAVC; 
XVIII. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de  Sao  Paulo. 

Artigo 3° - Constituem atribuições do Comitê de Referência em Oncologia do Estado de  Sao  Paulo, em 
especial: 
a) Fomentar a incorporação e o uso de tecnologias voltadas para a prevenção e o controle do  cancer  na 
Rede Estadual de Atenção a  Sande  das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS; 
b) Articular a integração das diversas fontes de conhecimento atuantes na  area;  
c) Assessorar tecnicamente na definição e implementação das diretrizes e políticas desenvolvidas pela 
Secretaria de Estado da  Sande,  relacionadas as doenças oncologicas; 
d) Assessorar a elaboração e a revisão de normas e procedimentos, estabelecidos ou pretendidos, 
objetivando o aperfeiçoamento da RHCCC; e) Assessorar tecnicamente o Coordenador da RHCCC e 
o Gabinete do Secretario da  Sande  quanto a condutas, procedimentos e decisões que, pela complexidade, 
necessitem de parecer de drgão colegiado. 

Artigo 4° - As instituições que compõem o Comitê de Referencia em Oncologia do Estado de São Paulo terão 
o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta Resolução para indicar os seus representantes (titular 
e suplente). 

Artigo 5° - O Comitê, ora instituido, poderá solicitar a participação de profissionais e instituições de renomado 
saber ou reconhecida atuação na  area  para colaborar no desenvolvimento de suas atribuições. 

Artigo 6°- 0 Comitê de Referência em Oncologia do Estado de  Sao  Paulo submetera à aprovação do 
Secretario de Estado da  Sande,  no prazo de 30 (trinta) dias a partir da indicação nominal de seus integrantes, 
proposta de regimento interno. 

Artigo 7° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Resolução  SS—  91, de 21-09-2011, e a Resolução  SS—  57, de 12-06-2015. 
GLGPC 
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Resolução 58 —42, de 22-6-2017 

Aprova o Regulamento da Rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer,  instituída pelo Decreto - 62.394, de 
28-12-2016, e da providências correlatas. 

O Secretário de Estado da Saúde, considerando: 
- o disposto no Decreto - 62.394, de 28-12-2016, que criou, no âmbito do Estado de  Sao  Paulo, a Rede "Hebe 
Camargo" de Combate ao  Cancer;  
- os termos da Resolução 55 41, de 22 de junho.de  2017, que instituiu o Comitê de Referência em Oncologia 
do Estado de  Sao  Paulo, integrante da Rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer  — RHCCC 
Resolve: 

Artigo 1° - Fica aprovado, nos termos constantes do Anexo que integra esta Resolução, o Regulamento da 
Rede "Hebe Camargo" de Combate ao Câncer-- RHCCC, instituída pelo Decreto - 62.394, de 28-12-2016, 
como integrante da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas  ?lac)  Transmissíveis, nos 
termos da Política Nacional de Combate ao  Cancer.  

Artigo 2°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Anexo 
(da Resolução 42, de 22-06-2017) 
Rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer  — RHCCC 
Regulamento 

Capitulo I 
Da Natureza e Finalidades 
Artigo 1°- Definição 
Entende-se como Rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer  (RHCCC) o conjunto de unidades de 
diagnõstico  &au  especializadas no tratamento de  cancer,  situadas no Estado de São Paulo, habilitadas pelo 
Ministério da Saúde, que prestam assistência integral, de qualidade e resolutiva ao paciente com  cancer,  
atuando de forma integrada a rede de saúde e as diretrizes do SUS. 

Capitulo II 
Dos Objetivos da Rede Hebe Camargo de Combate ao  Cancer  - RHCCC 
Artigo 2° - Objetivos Gerais I - Aprimorar o modelo de atenção às pessoas com  cancer,  integrar os serviços 
de diagnóstico e tratamento em oncologia do Estado de  Sao  Paulo, organizar o acesso e reduzir o tempo 
entre diagnóstico e tratamento. 

Artigo 3° - Objetivos Específicos 
I - Reorganizar o modelo assistencial nos diversos níveis de complexidade, com base na legislação vigente, 
visando reduzir a mortalidade por  cancer  por meio da garantia do acesso, acolhimento e inicio do tratamento 
com um estadiamento menos avançado; 
II - Estabelecer mecanismos de regulação do acesso, de  controls  e avaliação dos serviços da RHCCC; 
Ill - Estabelecer um sistema de fluxo de referência e contra referência no âmbito do Sistema Único de Saúde; 
IV - Aprimorar a experiência e a qualidade de vida dos pacientes com  cancer, ern  cuidados paliativos, em 
reabilitação ou curados dentro da RHCCC; 
V - Atuar para a descentralização das ações e serviços referentes a promoção, prevenção, detecção precoce, 
tratamento, reabilitação e cuidados paliativos das pessoas com morbidades oncológicas, visando diagnostico 
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precoce e diminuição do intervalo entre o diagnóstico e o inicio dos cuidados oncológicos por meio de ações 
de regulação de acesso; 
VII - Incentivar a pesquisa na atenção oncológica; 
VII -  Implanter  método de avaliação dos serviços que aderirem a RHCCC; 
VIII - Fomentar a disseminação de experiências exitosas na RHCCC. 

Capitulo Ill 
Da estrutura da RHCCC 
Artigo 4°- Coordenação da RHCCC 
I - Coordenação da RHCCC. 
a) Sediada na Secretaria de Estado da  Seale  de São Paulo, unidade executiva e de planejamento das 
atividades da RHCCC. 
b) Composto por um coordenador, equipe executiva e equipe consultiva da SES-SP. 
II - Unidades prestadoras de assistência em oncologia que aderirem à RHCCC. 
a) Cacon (Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia); 
b) Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia); 
c) Hospital Geral com Cirurgia de  Cancer  de Complexo Hospitalar; 
d) Serviço de Radioterapia de Complexo Hospitalar; e) Ambulatórios de especialidades com diagnostico em 
oncologia.  
III  - Comitê de Referência em Oncologia do Estado São Paulo, composto por representantes de instituições 
de referência no tratamento do  cancer,  como órgão assessor. 

Artigo 5°- Atribuições da RHCCC 
I — Atribuições Gerais 
a) Atuar de acordo com a Política Nacional para Prevenção e Controle do  Cancer  na Rede de Atenção a 
Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de  Sake  (SUS). 
II — Atribuições Especificas 
a) Da Coordenação da RHCCC: 
1. Coordenar as atividades oncológicas no âmbito estadual, conforme definido no Decreto 62.394, de 28-12-
2016 e neste Regulamento; 
2. Mapear todos os serviços, que prestam assistência na  area  do  cancer  (diagnostico/cirurgia/quimioterapia 
/radioterapia), e suas respectivas ofertas disponíveis ao SUS, por topografia e por tipo de procedimento; 
3. Identificar os serviços sob gestão municipal, e articular com respectivos gestores o interesse de adesão a 
RHCCC; 
4. Informar a  area  de planejamento e de contratação de serviços de saúde da SES-SP sobre  deficits  e 
eventuais excedentes de ofertas, visando a otimização dos recursos; 
5. Propor novos investimentos em saúde para ampliar a oferta de serviços ou de procedimentos; 
6. Estabelecer mecanismos de avaliação das unidades da RHCCC. 
b) Das unidades prestadoras de assistência em oncologia que aderirem à RHCCC: 
1. Prestar assistência à saúde com qualidade aos usuários do SUS; 
2. Utilizar medicamentos padronizados a partir de protocolos técnicos; 
3. Cumprir as pactuações estabelecidas na Rede; 
4. Manter atualizados os dados do Registro Hospitalar de Câncer-- RHC; 
5. Manter atualizados os dados do Registro de  Cancer  de Base Populacional — RCBP, quando houver; 
6. Manter atualizados os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — CNES; 
7. Apresentar relatórios de monitoramento a Coordenação da RHCCC, sempre que solicitado. 
8. Submeter a Coordenação da RHCCC questões técnicas ou referentes as pactuações entre gestores não 
previstas anteriormente ou com necessidade de atualização para homologação de parecer técnico ou 
administrativo; 9. Informar a Coordenação pesquisas realizadas em oncologia. 
c) Do Comitê de Referencia em Oncologia do Estado de São Paulo: 
1. Fomentar a incorporação e o uso de tecnologias voltadas para a prevenção e o controle do  cancer  na Rede 
Estadual de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS; 
2. Articular a integração das diversas fontes de conhecimento atuantes na  area;  
3. Assessorar tecnicamente na definição e implementação das diretrizes e políticas desenvolvidas pela 
Secretaria de Estado da Saúde, relacionadas as doenças oncológicas; 
4. Assessorar a elaboração e a revisão de normas e procedimentos, estabelecidos ou pretendidos, 
objetivando o aperfeiçoamento da RHCCC; 
5. Assessorar tecnicamente o Coordenador da RHCCC e o Gabinete do Secretario da  Salida  quanto a 
condutas, procedimentos e decisões que, pela complexidade, necessitem de parecer de ergão colegiado; 
6. Subsidiar a Coordenação da RHCCC com informações relativas ao acesso a rede. 

Artigo 6° - Dos direitos dos membros da RHCCC I - Acessar dados, protocolos clínicos, pesquisas e 
indicadores produzidos que estejam disponibilizados pelas unidades para a RHCCC; 
II - Acessar o  Forum  de Experiências Exitosas da RHCCC; 
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Ill - Propor pesquisas e inovações dentro da RHCCC; 
IV - Pleitear selo de qualidade da RHCCC. 

Capitulo IV 
Artigo 70  - Das regras para adesão à RHCCC 
I - As unidades referidas nos incisos I a V do Artigo 40; 

sob gestão estadual, deverão compor a RHCCC. 
II - As unidades referidas nos incisos I a V do Artigo 40; 
II, sob gestão municipal, poderão compor a RHCCC mediante interesse da unidade e indicação do respectivo 
Gestor Municipal. 
Ill - Condições para adesão 
a) Assinar Termo de Adesão à RHCCC (Anexo I se serviço estadual ou Anexo II se serviço municipal); 

b) Cumprir integralmente a Portaria GM/MS 140/2014 e suas atualizaçóes; 
c) Disponibilizar para regulação, por meio da  Cross,  as vagas de primeira consulta nas diferentes 
especialidades, e vagas de radioterapia pactuadas no Termo de Adesão; 
d) Participar e colaborar com a elaboração e divulgação de treinamentos, cursos de atualização terapêutica e 
congressos promovidos pela RHCCC para os profissionais que realizam atendimento oncológico ou que 
atuem na  area  oncológica e na gestão. 

Capitulo V 
Dos conceitos básicos 
Artigo 8° - Para fins desse Regulamento, considera-se: 
I - Assistência de Alta Complexidade: Tratamento composto por procedimentos que exigem incorporação de 
tecnologias e de alto  Gusto.  
II - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES): É a base para operacionalizar os Sistemas de 
Informação em Saúde, sendo imprescindível a um gerenciamento eficaz e eficiente. Visa disponibilizar 
informações sobre as atuais condições de infraestrutura e de funcionamento dos estabelecimentos 
de saúde. 
Ill -  Cancer:  Nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que  tern  em comum o crescimento 
desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para 
outras regiões do corpo. Dividindo- -se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e 
incontroleveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias 
malignas. 
IV - Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON): Hospital que possua as condições 
técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência 
especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento de todos os tipos de câncer. 
Estes centros hospitalares devem, sob regulação do respectivo Gestor do SUS, realizar articulação e 
integração com a rede de saúde local e regional e ofertar consultas e exames de média complexidade para o 
diagnostico diferencial do  cancer,  devendo prestar atendimento nos serviços de Cirurgia Oncológica; 
Oncologia Clinica; Radioterapia; Hematologia e Oncologia Pediátrica (se houver demanda no território). 
V - Complexo Hospitalar: E um serviço hospitalar habilitado como CACON ou UNACON que formaliza vinculo 
com Serviço de Radioterapia de Complexo Hospitalar ou com Hospitais Gerais com Cirurgia de  Cancer  de 
Complexo Hospitalar. 
VI -  Cross:  Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do estado de São Paulo. 
VII - Cuidados Paliativos: Conjunto de ações interdisciplinares promovidas por uma equipe de profissionais da 
saúde voltada para o alivio do sofrimento físico, emocional, espiritual e psicossocial de doentes com 
prognóstico reservado e sua familia independente de sua idade, acometidos por neoplasias malignas 
em estagio irreversível. Estes cuidados podem ser prestados em ambulatórios, internagões domiciliares e ou 
hospitalares, conforme a conveniência. 

Anexo I 
(a que se reporta o Regulamento aprovado pela Resolução  SS-  42, de 22-06-2017) 
Termo de Compromisso Com a Rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer  de Serviços Estaduais 
Pelo presente Termo de Adesão à Rede "Hebe Camargo" de Combate ao Câncer-- RHCCC, de um lado o 
Gestor Estadual, neste ato representado pelo Secretário de Estado da Saúde, e por outro lado representando 
o serviço 	 , inscrito no CNPJ 
sob o n° 	  neste ato representado (a) pelo (a) Senhor (a) 
	  cargo 	  portador (a) do RG 
	  inscrito (a) no CPF sob o n° 	  residente e domiciliado 
a 
	  n° 	, na Cidade de 
	 , CEP 	  manifesta seu compromisso com 
a Rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer  nas seguintes condições: 
1. A Secretaria de Estado da Saúde se compromete a: 
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1.1. Por meio do Gabinete, publicar Resolução da inclusão 
da unidade na RHCCC no 0.0, no prazo de 20 dias, após a assinatura do Termo de Adesão. 
1.2. Garantir o acesso ao sistema informatizado de regulação estadual, Portal  Cross,  módulo Oncologia, para 
disponibilização e acompanhamento da oferta assistencial e capacitar o hospital (serviço) e o gestor 
municipal, quando for o caso, para seu uso. 
1.3. Manter atualizadas as informações de oferta e sua distribuição entre os gestores. 
1.4. Publicar, disseminar e Manter atualizados OS protocolos de encaminhamento e alta; os protocolos 
clínicos para diagnóstico, estadiamento, tratamento (clinico, cirúrgico e radioterapico) 
e seguimento pós-alta. 

.42. 0 Serviço se compromete a: 
2.1. Realizar o atendimento do paciente com suspeita ou diagnostico de doença oncológica encaminhado por 
meio da Regulação Municipal ou Estadual  (Cross),  conforme o Plano de 
Ação Regional, de acordo comata.:  
2.2. Aderir ao Modulo de Regulação Ambulatorial em 
Oncologia no portal  Cross,  mantendo atualizado o  status  das agendas. 
2.3. Disponibilizar e manter atualizados seus recursos assistenciais, elencados a seguir, nos módulos do 
sistema informatizado de regulação da SES-SP - Portal  Cross.  
2.4. 

OFERTA DE RECURSOS ASSISTENCIAIS 	VAGAS AO MES  

Consultas ambulatoriais (pirneiro consulta); xx 
Especialidade 1 (CIDs..,) 	 xx 
Especialidade 2 (CIDs...) 	 xx 
Especialidade 3  (CMS—) 	 XX 
Oncologia clinica 	 xx 
Radioterapia 	 xx 

2.5. Realizar as internações clinicas ou cirúrgicas encaminhadas pela Regulação nas  areas  para as quais 
possui habilitação. 
2.6. Participar e sempre que solicitado colaborar com a elaboração e divulgação de treinamentos, cursos de 
atualização terapêutica e congressos promovidos pela RHCCC para os profissionais que realizam 
atendimento oncológico, que atuem na  area  oncológica e/ou na gestão. 
2.7. Apresentar os relatórios e demais informações solicitadas pela Coordenação da RHCCC. 
2.8. Participar, quando convidado, de reuniões de pactuação de vagas e de resolução de problemas 
relacionados à Oncologia. 
2.9. Manter os dados do RHC, RCBP (se houver) e CNES atualizados 
2.10. Seguir o regulamento da RHCCC e suas atualizações. 
3. Este Termo entra em vigor na data da sua publicação. 
E, por estarem de acordo com o presente Termo e condições nele estabelecidas, assinam em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, a fim de gerar efeitos jurídicos e legais. 
São Paulo, 	 de 	 de 	 
Representante do Aderente 
Nome: 
Cargo: 
De acordo: 

Representante da Secretaria Estadual da Saúde 
Nome: 
Cargo: 
Testemunhas: 

Testemunha 1 Testemunha 2 
Nome: Nome: 
Cargo: Cargo:  

Anexo II 
(a que se reporta o Regulamento aprovado pela Resolução  SS-  42, de 22-06-2017) 
Termo de Adesão 
Rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer  de Serviços Municipais 
Pelo presente Termo de Adesão a Rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer  - RHCCC, de um lado o 
Gestor Estadual, neste ato representado pelo Secretario de Estado da Saúde 	 e o Gestor 
Municipal, neste ato representado (a) pelo (a) Secretario (a) Municipal de Saúde 
	 , Senhor (a) 	 e por outro lado representando o 
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serviço 	 , inscrito no CNPJ sob o n° 	 , neste ato representado (a) 

pelo (a) Senhor (a) 	  
cargo 	 , portador (a) do RG 	 , inscrito (a) no CPF sob o n° 
	 , residente e domiciliado a 	  n° 	 
na Cidade de 	  CEP 	 , manifesta sua adesào a Rede "Hebe Camargo" 
de Combate ao  Cancer  nas seguintes condições: 
4. A Secretaria de Estado da Saúde se compromete 6: 
4.1. Por meio do Gabinete, publicar Resolução da inclusão da unidade na RHCCC no D.0, no prazo de 20 
dias, após a assinatura do Termo de Adesão. 
42. Garantir o acesso ao sistema informatizado de regulação estadual, Portal  Cross,  modulo Oncologia, para 
disponibilização e acompanhamento da oferta assistencial e capacitar o hospital (serviço) e o gestor 
municipal, quando foro caso,para seu uso. 
4.3. Manter atualizadas as informações de oferta e sua distribuição entre os gestores. 
4.4. Publicar, disseminar e manter atualizados os protocolos de encaminhamento e alta; os protocolos 
clínicos para diagnóstico, estadiamento, tratamento (clinico, cirúrgico e radioterapico) e seguimento pós-alta. 
5. 0 Serviço se compromete a: 
5.1. Realizar o atendimento do paciente com suspeita ou diagnóstico de doença oncológica encaminhado por 
meio da Regulação Municipal ou Estadual  (Cross),  conforme o Plano de Ação Regional, de acordo com a 
programação pactuada. 
5.2. Aderir ao Modulo de Regulação Ambulatorial em Oncologia no portal  Cross,  mantendo atualizado o  
status  das agendas. 
5.3. Disponibilizar e manter atualizados seus recursos assistenciais, elencados a seguir, nos módulos do 
sistema informatizado de regulação da SES-SP - Portal  Cross.  

OFERTA DE ECURSOS ASSISTENCIAIS 	VAGAS AO M S 

Consuftas ambulatoriais (primeira consulta): xx 
Especialidade 1 (CID.s...) 	 xx 
Especialidade 2  (CDs...) 	 xx 
Especialidade 3 (CiDs.„) 	 xx 
Oncologia clinica 	 xx 
Radioterapia 	 xx 

5.4. Realizar as internações clinicas ou cirúrgicas encaminhadas pela Regulação nas  areas  para as quais 
possui habilitação. 
5.5. Participar e sempre que solicitado colaborar com a elaboração e divulgação de treinamentos, cursos de 
atualização terapêutica e congressos promovidos pela RHCCC para os profissionais que realizam 
atendimento oncológico, que atuem na  area  oncológica e/ou na gestão. 
5.6. Apresentar os relatórios e demais informações solicitadas pela Coordenação da RHCCC. 
5.7, Participar, quando convidado, de reuniões de pactuação de vagas e de resolução de problemas 
relacionados a Oncologia.. 
5.8. Manter os dados do RHC, RCBP (se houver) e CNES atualizados, 
5.9. Seguir o regulamento da RHCCC e suas atualizações. 6. Este Termo entra em vigor na data da sua 
publicação. E, por estarem de acordo com o presente Termo e condições nele estabelecidas, assinam em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, a fim de gerar efeitos juridicos e legais. 
São Paulo, 	de 	 de 	 
Representante do Aderente Representante da Secretaria Municipal de Saúde 
Nome: Nome: Cargo: Cargo: 
De acordo: 
Representante da Secretaria Estadual da Saúde Nome: 
Cargo: Testemunhas: 

Testemunha 1 Testemunha 2 
Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
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Decreto  n° 62.394, de 28 de dezenwro ue CV IV  

DECRETO N° 62.394, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016 

Institui a Rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer  e de providências correlatas 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
Artigo 1° - Fica instituída, no âmbito do Estado de São Paulo, a Rede "Hebe Camargo" de 
Combate ao Câncer, integrante da Rede de Atenção a Saúde das Pessoas com Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis, nos termos da Política Nacional de Combate ao  Cancer.  
Artigo 2° - A Rede "Hebe Camargo" de Combate ao  Cancer  compor-se-6 de instituições, 
unidades ou serviços especializados no tratamento de câncer que, situados no território estadual, 
prestem assistência eficaz, eficiente e de forma integrada aos demais serviços de saúde que 
compõem a rede assistencial do Sistema Único de Saúde - SUS, inclusive a Central de Regulação 
de Oferta de Serviços de Saúde -  CROSS,  em especial: 
I - hospitais habilitados como geral, com procedimento cirúrgico de  cancer;  
II - unidades de assistência de alta complexidade em oncologia (UNACON);  
III  - centros de assistência de alta complexidade em oncologia (CACON); 
IV - hospitais habilitados com unidade de cuidados paliativos; 
V - unidades diagnosticas inseridas em Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) ou 
estrutura similar. 
Parágrafo  (inlet)  - É facultado às unidades sob gestão municipal que se enquadrem no disposto 
neste artigo, mediante indicação do respectivo gestor, integrar a Rede "Hebe Camargo" de 
Combate ao  Cancer.  
Artigo 3° - O Secretário da Saúde, no âmbito de suas atribuições, expedirá normas 
complementares necessárias a integral aplicação das disposições deste decreto. 
Artigo 4°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 8 de 
março de 2013. 
Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 2016 
GERALDO ALCKMIN  
David Everson  Uip 
Secretário da Saúde 
Samuel Moreira da Silva  Junior  
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Saulo de Castro Abreu Filho 
Secretário de Governo 
Publicado na Secretaria de Governo, aos 28 de dezembro de 2016. 
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