~RA MUNICIPAL DE SOROCABA
.
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO N.°:

1363

Informar sobre o repasse do recurso financeiro destinado para
cirurgias de media e alta complexidade.

CONSIDERANDO que este vereador foi comunicado por meios informais com o
seguinte relato:
"Aumentou o teto de 10 milhões por ano em cirurgias de média e alta
complexidade na cidade de Sorocaba."
CONSIDERANDO que é definido como de alta complexidade o conjunto de
procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar
à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde.

CONSIDERANDO o inciso VII do artigo 4° da lei orgânica do município que
dispõe sobre:

'r)

Art. 4° Compete ao Município:
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
serviços de atendimento à saúde da população;
CONSIDERANDO que o Governo Federal e do Estado utilizam-se de uma
metodologia para fixar um valor para os municípios e região e que o aumento do teto financeiro é
necessário para cobrir custos com procedimentos de média e alta complexidade.

CONSIDERANDO a resposta do requerimento 1242/2018 deste mesmo
vereador
"O governo Federal se baseia na série histórica, ou seja, ele analisa todos os
atendimentos e procedimentos que foram realizados e que não são contemplados
no financiamento global.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
ESTADO DE SÃO PAULO

É necessário que faça um pleito para incremento desse teto. Onde a Secretaria
Municipal de Saúde encaminha este pedido a Secretaria do Estado que poderá
acatar a solicitação, após é publicada a deliberação CIB, contemplando o pleito
do respectivo Município."
REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1.

Como são calculados os tetos dos repasses para custear os

procedimentos de alta e média complexidade realizada nos hospitais de Sorocaba? Qual a
metodologia utilizada? O município participa deste processo?

2.

O município recebeu esse rapasse de 10 milhões para procedimento

de média e alta complexidade? Se sim, como será o investimento?

3.

2
1,

Qual é o resultado do último estudo que relata a atual situação do

sistema SUS em Sorocaba? Há um aumento de demanda e a necessidade de contratação de ,
novos serviços?
4.

Foi feito o pleito para o incremento desse teto pela secretária

municipal da saúde? Como está o andamento?
Por fim, REQUEIRO, que a resposta do presente requerimento seja feita de
forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro
do prazo legal, nos termos do 1° do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos §§ 2° e 30
§

do art. 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente
acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.

Sala das Sessões, 10 de junho de 2019.

