
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

À Exma. Sra. 

(PRESIDENTE) 

Em 2 9 OUT. 2019 

REQUERIMENTO N.º: 2287 

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 CADASTRADA 
JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO 
UNACON (UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA 
COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA). 

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 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

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. 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 nº 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. 3°, I, da Lei nº 11.659/1 8). 

CONSIDERANDO que as unidades de saúde vinculadas 
ao SUS que realizam tratamento oncológico no Brasil são cadastradas pelo Ministério 
da Saúde como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 
(UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). 

CONSIDERANDO que a Santa Casa de Misericórdia é 
habilitada como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 
(UNACON) com serviços de radioterapia. 

CONSIDERANDO que no mês de abril de 2019, em 
reunião entre os gestores da Santa Casa de Misericórdia e a Secretária Municipal de 
Saúde, foi constatado que, além do valor de R$ 454.651 ,62 recebidos mensalmente por 
conta do convênio com o município, a entidade teria direito de receber mensalmente 
recursos federais adicionais no valor de R$ 175.607,57 por conta do seu credenciamento 
junto ao Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que o valor mensal de R$ 175.607,57 
que deixa de ser repassado é o resultado da diferença entre o valor programado 
ajustado (R$ 8.422.920,27) e o valor programado contratualizado (R$ 6.315.629,40) 
para a prestação de serviços de alta complexidade em oncologia, como consultas, 
exames de média e alta complexidade, quimioterapia, radioterapia, internações clínicas 
e cirúrgicas; 

CONSIDERANDO que tais recursos adicionais são 
oriundos de portarias ministeriais editadas a partir do ano de 2008 com a finalidade de 
reajustar o valor da tabela de serviços de alta complexidade em oncologia e que 
deveriam ter sido agregados no valor recebido pela Santa Casa de Misericórdia por 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

meio de aditamento do termo de convemo firmado com a Prefeitura, que, até o 
momento, não tomou as providências necessárias para regularizar a situação, apesar da 
notícia de que já existe empenho do valor correspondente; 

CONSIDERANDO que tais recursos seriam suficientes 
para 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, quais as medidas que a 
Municipalidade pretende tomar para que sejam repassados para a Santa Casa de 
Misericórdia TODOS os recursos federais adicionais decorrentes do seu credenciamento 
junto ao Ministério da Saúde para a prestação de serviços de alta complexidade em 
oncologia, notadamente a diferença decorrente da correção concedida por meio das 
portarias emitidas a partir de 2008, no valor aproximado de R$ 175.607,57, conforme 
apurado no mês de abril deste ano; 

2) Independente da resposta ao item anterior, informe se é 
possível regularizar o repasse dos referidos recursos federais adicionais no valor mensal 
aproximado de R$ 175.607,57 para a Santa Casa de Misericórdia por meio da 
formalização de um termo de aditamento ao convênio firmado com a Municipalidade, 
para a prestação de serviços de alta complexidade em oncologia. 

a) Caso a resposta seja positiva, quando esse termo de 
aditamento será formalizado? Favor informar dia, mês e ano. 

b) Caso a resposta seja negativa, o que impede que a 
Municipalidade providencie a formalização de um termo de aditamento ao convênio em 
vigor permitindo o repasse do valor adicional aproximado de R$ 175.607,57 para a 
Santa Casa de Misericórdia, tendo em vista que a diferença no repasse já foi constatada 
no mês de abril deste ano e existe a notícia de que os valores correspondentes já foram 
empenhados? 

3) Informe se os recursos federais adicionais no valor 
mensal aproximado de R$ 175.607,57 que deveriam ser repassados para a Santa Casa 
foram efetivamente enviados pelo Ministério da Saúde; se estão sob a custódia do 
Município e se existe empenho correspondente para efetuar o repasse, conforme 
informado no mês de abril deste ano. 

a) Caso a resposta seja positiva, qual o valor total de 
recursos federais adicionais depositados sob a custódia do Município que podem ser 
repassados para a Santa Casa por conta da prestação de serviços de alta complexidade 
em oncologia, nos termos das competentes portarias do Ministério da Saúde? Qual o 
valor Empenhado? Favor anexar na resposta as cópias dos empenhos correspondentes. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTA D O DE SÃO PAU LO 

b) Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que 
impede o Município de receber os valores adicionais mencionados acima, tendo em 
vista que tais recursos contam com previsão legal de recebimento e repasse para as 
unidades hospitalares que, como a Santa Casa, são habilitada como Unidades de 
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON)? 

í\ 
REQUER-SE, J?Or · , que o presente requerimento seja 

plenamente respondido, com a indicação de tbdos s detalhes possíveis, bem como que 
a resposta seja encaminhada no prazo legal 1Art. 34 § 1º da LOM e Art. 104, § 2º e §3º 
do RI). / 

Sala das Ses~ões, 2y utubro de 2019. 

~~ 
FERNANDO DINI 

VEREADOR 
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