


\le
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da  Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da  Camara  Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,
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Jacarei, 08 de setembro de 2021.

Encaminho  anexo,  Projeto de  Lei  n°  16/2021,  para  apreciaeao dos  Senhores

Vereadores.

Projeto  de  Lei  n°  16/2021  -  Disp6e  sobre  a  concessao  de  subvengao  a

Santa Casa de Miseric6rdia de Jacarei e da outras providencias.

Solicitamos ainda, que sejam as  proposig6es submetidas ao regime de

tramitacao urgente nos termos do Artigo 91, §1°, inciso I, da Resolucao 642, de 29 de

setembro de 2005.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,
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Prefeito do Municipio de Jacarei
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PROJETO  DE LEI  N°  16,  DE 08 DE SETEMBRO DE 2021

Disp6e   sobre    a    concessao   de   subvengao   a   Santa   Casa    de

Miseric6rdia de Jacarei e da outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  no  uso  de  suas  atribuig6es  faz

saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte  Lei:

Art.   1°   Fica   o   Poder   Executivo   Municipal   autorizado   abrir   ctedito   adicional

especial,  no  orgamento  vigente  para  o  ano  de  2021,  transferindo  os  recursos  na  forma  de

subvengao  social  e  a  conceder  no  presente  exercicio,  a  Santa  Casa  de  Miseric6rdia  de

Jacarei,  o valor de R$  19.649.226,00 (dezenove milh6es,  seiscentos e quarenta e  nove mil e

duzentos    e    vinte    e    seis    reais),     que    devera    ser    utilizada    comprovadamente     no

desenvolvimento de suas atividades essenciais, despesas de custeio e cobertura deficitaria.

§1°  Compreende-se  por  subveng6es  sociais  as  despesas  de  custeio  relativas

ao   pagamento   de   pessoal,   incluindo   o   passivo  trabalhista   da   entidade,   encargos   como

dissidio  coletivo,  obrigag6es  sociais  e  pagamento de fornecedores,  contraidas  e  nao  pagas,

ou a pagar, no presente exercicio.

§2°  A  Santa  Casa  de  Miseric6rdia,  entidade  beneficiada  com  o  repasse  dos

recursos  devera  prestar  contas  dos  dispendios  e  de  sua  utilizagao,  mediante  documentos

contabeis  e fiscais,  celebragao de  convenios,  cuja  prestagao de contas e  respectivos  planos

de  trabalhos  estarao  sujeitos  a   apreciagao,   fiscalizagao  e  aprovagao   pela  Administragao

Publica  Municipal.

§ 30 A Administragao  Ptiblica  Municipal tera o direito de  receber, em  restituigao,

os  recursos para os quais  houver rejeigao,  mesmo que parcial,  na  hip6tese de  irregularidade

ou   nao   apresentaeao   de   prestagao   de   contas   da   totalidade   dos   recursos   que   forem

empregados, ou nao seja esta devidamente aprovada.
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Art.  2° A  entidade  sob  lnterveneao  devera  apresentar  no  corrente  exercicio

Plano  de  Aplicaeao  dos  Recursos  de  que  trata  a  presente  lei,  a  ser  aprovado  pelo  Poder

Executivo  Municipal.

Art. 30 A presente subveneao podera ser regulamentada por Decreto.

Art.   4°   As   despesas   com   a   execueao   desta   lei   correrao   pelas   dotag6es

orgamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.  5°   Esta  Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito, 08 de setembo de 2021.

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do  Municipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egfegia  Casa  Legislativa,  o

presente  Projeto  de  Lei,  que  disp6e  sobre  a  concessao  de  subvengao  a  Santa  Casa  de

Miseric6rdia de Jacarei e da outras providencias.

0  Projeto  de  Lei  visa  autorizar  o  Poder  Executivo  a  conceder  subvengao  a

Santa   Casa   de   Miseric6rdia   de   Jacarei   para   o  desenvolvimento   de   suas   atividades

essenciais, compreendendo, inclusive, a quitagao de passivos fiscais e trabalhistas.

Ressalte-se  que,  a  Santa  Casa  de  Miseric6rdia  vein  operando  com  deficit

financeiro apurado em balaneo ongamentario,  sendo  necessario  para  manutengao de suas

atividades   uma   subveneao   social   no   valor   de   R$   19.649.226,00   (dezenove   milh6es,

seiscentos e quarenta  e  nove  mil e duzentos e vinte e  seis  reais)  para cobrir as despesas

de  custeio  relativas  ao  pagamento  de  pessoal,  incluindo  o  passivo  trabalhista  da  entidade,

encargos   como   dissidio   coletivo,   obrigae6es   sociais   e   pagamento   de   fornecedores,

contraidas e nao pagas, ou a pagar,  no presente exercicio.

A Santa  Casa  de  Miseric6rdia de Jacarei e  uma  institui¢ao filantr6pica  e sem

fins lucrativos que presta servieos para pacientes do Sistema Unico de Saude.

Alem  do  hospital,  e  de  ser  referencia  do  setor de  pronto-socorro  da  regiao,

recebendo  situag6es  de  emergencia  do  SAMU,  Corpo  de  Bombeiros  e  outros  casos,  a

lnstituieao  conta  com  o  Centro  de  Diagn6sticos  e  tambem  consult6rios  de  especialidade

atendendo toda a populagao de Jacarei.

Cabe   ressaltar  que,   a  Santa  Casa  de   Miseric6rdia  sem  condig6es  de  se

sustentar  atraves  de  recursos  pr6prios  e  por  dificuldades  no  atendimento  da  populaeao,

mesmo com recursos oriundos de repasses do Sistema Unico de Saude sofreu interveneao
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do  Municipio  de  Jacarei  para  a  manuteneao  da  prestagao  de  servigos  medicos,  por  meio

do Decreto n° 596, de 04 de junho de 2003.

E  preciso  reconhecer que o defasado  Decreto de  lnterveneao  nao consegue

exprimir-se  em  planos  detalhados  de  operagao,  cronogramas  e  dar  cobertura  legal  ou

financeira   para   aportes   necessarios   fora   da   edieao   de   Convenios   firmados,   sendo

necessaria   a   concessao   por  meio  de   Lei   Ordinaria   autorizativa   da   subvengao   social,

despesas  de  custeio  ou  contribuig6es financeiras,  com  rubricas  pr6prias,  tudo  para  melhor

higidez, transparencia e responsabilidade fiscal.

Destaca-se  que,  os  servieos  ptlblicos  de  saude  sao  clever  do  Estado  e  urn

direito  do  cidadao  na  forma  do  artigo  196  da  Constituigao  Federal,  sendo  obrigagao  do

Municipio,  enquanto  integrante  do  Sistema  Unico  de  Sal]de,  a  manutengao  dos  servigos

ptlblicos de satlde,  na forma do inciso  I do artigo  18 da  Lei  n° 8.080/90.

Ademais,  alem  da  cobertura  universal  advinda  do  SUS,  a  Santa  Casa  de

Miseric6rdia  e  responsavel  por compor a  estrat6gia  de  combate  a  pandemia  no  Municipio,

pois   possui   grande   parte   dos   leitos   de   Unidade   de   Tratamento   lntensivo   do   novo

Coronavirus (COVID-19), sendo importante no acolhimento e atendimento a  populagao.

Saliente-se  que,  a  atuaeao  do  Municipio junto  a  Santa  Casa  de  Miseric6rdia

ainda continua necessaria para a garantia da prestaeao dos servigos de satlde.

A subvengao  sera  destinada  para  a  manutengao dos servieos  essenciais  da

Santa  Casa  de  Miseric6rdia,  despesas  de  custeio,  operacionais  e  cobertura  deficitaria,

conforme  documentagao  tecnica  e  contabil  acostada  por  ocasiao  deste   Projeto  para  o

aprego desta Casa Legislativa.

A  Santa  Casa  de  Miseric6rdia  de Jacarei  devera  prestar contas  dos valores

repassados  por  meio  da  Subveneao  a  Administragao  Pdblica  Municipal  para  garantia  da

correta  aplicaeao  do  repasse  pilblico,  inclusive  editando  Plano  Operativo,  prestaeao  de

Contas  e  cronograma,  a  fim  de  que  a  intervengao  tenha  maior  solidez  e  consiga  operar
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com a real demonstraeao de metas e planejamento, substituindo o cafater simb6lico de sua

edigao para de fato exprimir-se em programa de efetiva solugao os fins a que se destina.

Ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,  conforme

disp6em  o  art.  60  e  os  incisos  I  e  Ill  do  art.  61,  da  Lei  Organica  Municipal,  e  o  inciso  I  do

art.  30 e  167, da Constituigao Federal.

Justificado    nestes   termos,    a    fim   de   que    a    proposta    possa    alcanear

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciaeao   e

aprovaeao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2021.
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Prefeito do Municipio de Jacarei
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Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Governo e Planejamento

DIRETORIA DE  GOVERNANCA E TRANSPARENCIA

Ao

llmo. Sr. Secrefario de Governo e Planejamento

Celso Flor6ncio de Souza

llmo. Sr. Secrefario de Finaneas

Claudio Luiz Tosetto

Ref.:  PREVISAO DE EXCESSO DE ARRECADACAO

A  DGT,  Diretoria  de  Governanga  e  Transparencia,  utilizando-se  de  suas  atribuie6es

legais   advindas   da   Lei   n°   6105/2017,   regulamentada   pelo   Decreto   80/2017,   cujo   objetivo  e

centralizar as  atividades de controle  interno do Municipio e,  tendo dentre  as  suas  competencias,

em  especial,   adotar  as  providencias  necessarias  de  defesa  do  patrim6nio  pdblico  municipal,

controle  interno,  auditoria  publica,  preveneao,  combate  a  corrupeao,  etc„  vein  por  meio  deste,

expor o que segue.

A Lei  Or?amentaria Anual  (LOA)  2021  foi  elaborada  em  setembro  de  2020,  no  auge

da    pandemia    do    Corona    virus    e,    portanto,    em    meio    a    muitas    incertezas    quanto    ao

comportamento da economia  local,  nacional  e  mundial

Em  razao das  incertezas acima  mencionadas,  a previsao de  receitas foi tratada com

austeridade     fiscal,     visando     a     nao     estabelecer     metas     que     pudessem     comprometer

negativamente a execueao do Oreamento  Fiscal de 2021

Entretanto,    verifica-se    que    o    com6rcio    de    im6vets    em    nosso    municipio    tern

apresentado  urn  crescimento  elevado,  influenciando  favoravelmente  na  arrecada?ao  do  lTBl  -

lmposto    sobre   transmissao   "Inter   Vivos"    de    Bens    lm6veis,    na    ordem    estimada    de    RS

6.714.000,00.
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DIRETORIA DE  GOVERNANCA E TRANSPARENCIA

Prefeitura de uacaref   #g+€S:\C;E

0 com6rcio de autom6veis,  mesmo diante da falta de componentes,  tern se mantido

aquecido,   Inclusive  com  filas  para  entrega  de  veiculos  novos,   o  que  nos   leva  a  crer  que  a

arrecada?ao  do  lpvA  -  lmposto  sobre  Veiculos  Automotores  podera  apresentar  elevaeao  no

terceiro    quadnmestre   deste    ano    de    2021,    representado    pela    quantia    estimada    de    R$

8.064.000,00.

Ainda,  segundo  analise  da  CNM  -  Confederaeao  Nacional  do  Municipios,  o  FPM  -

Fundo   de   Participaeao   dos   Municipios,   de   Janeiro/Agosto   de   2021   em   relaeao   ao   mesmo

periodo   de   2020,    apresentou   urn   crescimento    nominal    de   33,98%,    revelando   urn   forte

crescimento  na  arrecadaeao do  lpl  -lmposto  sabre  Produtos  lndustrializados  e  sobre  o  lmposto

de  Renda,  na  ordem estimada de R$ 21  761.000.00.

lmporta   destacar  que   o   FPM   de  julho  e  agosto   de   2021   em   relaeao  a   identico

periodo  do ano de 2020,  teve  urn crescimento  nominal de  51,0%,  (Anexo  I,  abaixo):

FPM

jul/20          Fig        4.33£l.301,{:iEj

ago/20        R$       4[633.556,27

R$      8.972.857,32

jul/21         F($       6.012.44i,51
ago/21        F:$        7.532.311,71

R$    13.544.756,22

51,00J€J

Mais,   as  elevae6es  de   preeos   em   geral  tern  elevado   a   pressao   inflacionaria,   e

consequentemente,  a  base de calculo  para  a  arrecadaeao  do  lcMS  -lmposto  sobre Circulagao

de Mercadorias e Servieos,  no importe estimado de R$ 46 642 000,00
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DIRETORIA DE GOVERNANCA E TRANSPARENCIA

Ainda,  o  lcMS  de julho  e  agosto  de  2021  em  relaeao  a  identico  periodo  do  ano  de

2020,  teve urn crescimento  nominal  de 43,5%,  (Anexo  I,  abaixo)

ICMS

R$     18.501.C)86f 34

F!$     22.184.973,63

R$   40.686.059,97

F{$      215.395.8151,9(I

R$     32.CIL14.864,49

R$    58.390.726,39

43,5%

As   demais   receitas  de   lmpostos   e  Transferencias   ate   entao   nao   mencionadas,

demonstram  urn  equilibrio  entre  a  previsao  de  arrecadagao  ate  o  final  do  ano  de  2021  e  o  clue

foi fixado  na  Lei Orgamentaria  (LOA)

Desta feita,  entende-se  pela  possibilidade de  se prever urn excesso de arrecadagao

municipal  para  o  presente  exercicio,   com  a  possibilidade  da  abertura  de  Cr6ditos  Adicionais

Suplementares  e de Cfeditos Adicionais  Especiais,  na forma  da  lei  n° 4.320  em  urn montante de

R$  19.649 225,00 para o exercicio de 2021  em execueao

Destarte,   os   apontamentos   aqui   apresentados   representam   uma   expectativa   de

incremento de receitas, devendo-se ainda ser considerada, fundamentalmente,  a expectativa de

acrescimo das de§pesas,  principalmente,  em razao da forte pressao inflacionaria

Finalmente,  lembramos que  estes  calculos  devem  ser referendados  pela  Secretaria

de    Finaneas   desta    municipalidade,    em   funeao   da   competencia    originaria   daquela    11

Secretaria  para dar validade juridica  a esta previsao  para os devidos fins.
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Sem  mais  para  o  momento,  submetemos  o  presente  para  apreciaeao  de  Vossas

Senhonas   e   aproveitamos   a   oportuni.dade   para   expressar   nossos   protestos   de   estima   e

consideraeao.

Jacarei,  03 de setembro de 2021.

Anderso

Diretor

Santiago
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Luiz Carlos dos Santos Turci

overnanga e Transparencia                 Controlador Geral
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