
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DES 
À Exma. Sra. 

APR 
Em 1 ) OUT. 2019 

REQUERIMENTO N.0
: 2197 

ASSUNTO: SOLICITA À EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA QUE PRESTE 
INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A 
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
RECEBIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 
PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DO CEREST 
(CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR), DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 

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. 4°, 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. 
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CONSIDERANDO que o art. 130, inciso Ili, da Lei 
Orgânica detennina 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 
detennina que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos tennos 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 atribuição dos Centros de 
Referencia em Saúde do Trabalhador (CERESTs) é fornecer subsidios técnicos para o 
SUS nas ações e serviços relativos à prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e vigilância referentes à saúde do trabalhador urbano e rural, independente 
do vínculo empregatício e da fonna de atuação no mercado de trabalho, nos tennos da 
Ponaria MS/GM nº 2728/2009; 

CONSIDERANDO que, atualmente, a área de 
abrangência do CEREST Regional de Sorocaba é composta por 33 municípios, com 
uma população estimada de 2.150.774 habitantes no ano de 2015 
(www.cidades.ibge.gov.br). 

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

1) lnfonne, detalhadamente, qual o valor dos recursos 
financeiros recebidos pela Municipalidade do Fundo Nacional de Saúde com o objetivo 
de custear as ações do CEREST - Centro de Referências de Saúde do Trabalhador, do 
mês de janeiro de 2017 a outubro de 201 9; 

2) lnfonne se existe, efetivamente, um plano de ações para 
a atuação do CEREST no âmbito regional, confonne competência definida no parágrafo 
único do An. 8° da Ponaria GM/MS nº. 1.679. de 19 de setembro de 2002. 

a) Caso a resposta seja positiva, favor anexar cópia do 
plano de ações e infonnar, detalhadamente, quais as ações já realizadas e qual o valor 
utilizado pelo CEREST dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde, referente 
ao período compreendido entre o mês de janeiro de 2017 e o mês de outubro de 2019; 

b) Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que 
impede o Município de elaborar um plano de ações para a atuação do CEREST no 
âmbito regional? 
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3) Informe, detalhadamente, se existe saldo financeiro 
positivo decorrente da não utilização, pelo CEREST, dos recursos recebidos do Fundo 
Nacional de Saúde relativos à saúde do trabalhador. 

a) Caso a resposta seja positiva, requer-se que sejam 
informadas quais as contas onde se encontram depositados tais recursos e que sejam 
anexados os extratos bancários e todos os comprovantes das despesas correspondentes, 
do mês de janeiro de 2017 ao mês de outubro de 2019, em atendimento ao disposto nos 
artigos 62 e 63 da Lei nº. 4.320/64. 

b) Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que 
impediu o CEREST de utilizar os recursos recebidos na execução das suas ações? Favor 
anexar os extratos bancários das contas onde foram anexados os recursos e todos os 
comprovantes das despesas efetuadas entre o mês de janeiro de 2017 e o mês de outubro 
de 2019, em atendimento ao disposto nos artigos 62 e 63 da Lei nº. 4.320/64. 

REQUER-SE, r fi , que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação de t dos detalhes possíveis, bem como que 
a resposta seja encaminhada no prazo legal ( rt. 34, § 1 ° da LOM e Art. 104, § 2° e §3° 
do RI). 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 

utubro de 2019. 
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Prefeitura de 
SOROCABA 

Gabinete da Prefeita 

GP-RIM-2 170/19 

49-, 51 	 Sorocaba, 5 de novembro de 2019 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao requerimento n° 2197/19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre a utilização dos recursos 
financeiros recebidos do fundo nacional de saúde para o custeio das ações do CEREST (Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador), do mês de janeiro de 2017 ao mês de outubro de 2019, 
solicitamos a Vossa Excelência a prorrogação do prazo da resposta por mais 15 dias, tendo em 
vista a necessidade de levantamento das informações. 

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

Atenciosamente, 

FLAVIO NELSON DA COSTAIÀVES 
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

.ri 
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Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 



Prefeitura de 
SOROCABA 

Gabinete da .Prefeita 

GP-RIM-21 83/19 

Sorocaba, 6 de novembro de 2019 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerimento n° 2197/19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações detalhadas sobre a utilização dos 
recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de Saúde para o custeio das ações do CEREST 
(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), do mês de janeiro de 2017 ao mês de outubro 
de 2019, informamos a Vossa Excelência com os esclarecimentos da SES - Secretaria da Saúde: 

1. O valor anual recebido pelo CEREST é de R$ 360.000,00/ano ou R$ 
30.000,00/mês conforme estabelecido via portaria n° 1367, de 3 de julho de 2014 (anexo). O 
montante recebido de janeiro de 2017 a outubro de 2019 foi de R$ 1.020.000,00. Esse valor vem 
inserido dentro do repasse federal de Média e Alta Complexidade mensal. 

2. Segue anexo oficio n° 13 expedido pelo Supervisor de Arca da Saúde - 
CEREST. 

3. As contas bancárias 4ue apresentam recursos do CEREST, são: 

• Banco do Brasil, agência 2923-8, conta bancária 13488-0. 	 - 

• Caixa Econômica Federal, agência 0356, conta bancária 600624021-1 
(essa conta é a conta custeio e nela a SES recebe todos os repasses federais desde janeiro/18 
conforme estabelecido na Portaria Ministerial 3.992/2017 (portaria anexa)). 

Segue anexo, todos os extratos bancários enviados pela Divisão de Finanças 
(SEFAZ). 

Segue também relação dos gastos bem como comprovantes das despesas 
correspondentes fornecidos pela SEFAZ do período solicitado. 

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

Atenciosamente, 

/ 

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVS 
Secretário de Relaçõçs Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 




































