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Oficio n° 443/2022 - GP

Prefejtura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paiilinho dos Condutores)

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

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.

Jacarei,  11  de outubro de 2022.

Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  n° 27/2022,  para apreciacao dos Senhores

Projeto de Lei  n° 27/2022 -Autoriza a abertura de cfedito adicional especial

a Santa Casa de Miseric6rdia de Jacarei e da outras providencias.

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

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

r-=/:E\-Ei=A
Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes, 73 -20 andar- Centre - Jacarei-SP

Telefone:  ( 12) 3955-9111  -Fax: ( 12) 3961-1092 -gatinete@jacarei.sp.gov.br
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PROJETO DE LEI  N° 27,  DE  11  DE OUTUBRO DE 2022.

Autoriza   a   abertura   de   cfedito   adicional   especial   a

Santa  Casa  de  Miseric6rdia  de  Jacarei  e  da  outras

providencias.

0  PREFEIT0  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  no  uso de  suas atribuig6es,

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

Art.    10   Fica   o   Poder   Executivo   Municipal   autorizado   a   abrir   ctedito

adicional especial,  no orgamento vigente para o ano de 2022, 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$ 8.005.992,00 (oito milh6es cinco mil  novecentos

e     noventa    e    dois     reais),     que    devefa    ser    utilizado    comprovadamente     no

desenvolvimento  de  suas  atividades  essenciais,   despesas  de  custeio  e  cobertura

deficitaria.

Pafagrafo Unico. 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.

Art. 2° A entidade beneficiada devera prestar contas dos dispendios e de

sua    utilizagao,     mediante    documentos    contabeis    e    fiscais,     inclusive    aqueles

relacionados a celebragao de convenios, cuja prestaeao de contas e respectivos planos

de trabalho estarao sujeitos a apreciagao, fiscalizagao e aprovaeao pela Administragao

Ptlblica  Municipal.

Art.  3°  A  Administraeao  Pt]blica  Municipal  tefa  o  direito  de  receber,  em

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

de  irregularidade,  de  nao  apresentagao  de  prestagao  de  contas  da  totalidade  dos

recursos que forem empregados, ou de nao aprovagao desta prestaeao de contas.

Prapa dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarel-SP
Telefone.  (12) 3955-9111  -Fax: (12) 3961-1092  -gabinete©acarei.sp.gov.br
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Art.  40 A  entidade  beneficiada  devefa  apresentar,  no  corrente

Plano  de  Aplicagao  dos  Recursos  de  que  trata  a  presente  Lei,  a  ser  aprovado  pelo

Poder Executivo Municipal.

Art.  5° As despesas  com  a  execucao  desta  Lei  correrao  pelas  dotag6es

orgamenfarias pr6prias, suplementadas de necessario.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito,  1 1  de outubro de 2022.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egtegia  Casa  Legislativa

este  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  refongar o  aporte  a

dotagao oreamentaria correspondente a subveneao da Santa  Casa de  Miseric6rdia de

Jacarei   para   o   desenvolvimento   de   suas   atividades   essenciais,   compreendendo,

inclusive, a quitagao de passivos fiscais e trabalhistas.

Conforme     Oficio     SUPERINTENDENCIA     n°     298/2022     e     Balance

Financeiro do exercicio vigente, ambos em anexo, a Santa Casa de Miseric6rdia opera

com previsao de deficit financeiro,  sendo necessario o reforeo da subvencao social no

valor  de  R$  8.005.992,00  (oito  milh6es  cinco  mil  novecentos  e  noventa  e  dois  reais)

para manutengao de suas atividades.

Tal   Projeto   justifica-se   pelo   seguido   aumento   de   pregos   na   sadde,

tornando a subvengao existente insuficiente.

Destaca-se que os servigos ptlblicos de satlde sao clever do Estado e urn

direito do cidadao na forma do artigo  196 da Constituieao Federal, sendo obrigaeao do

Municipio,   enquanto   integrante   do   Sistema   Unico   de   Sadde,   a   manutengao   dos

servigos pdblicos de sadde, na forma do inciso I do artigo 18 da Lei n° 8.080/90.

Ademais,  este  Projeto de  Lei encontra  respaldo financeiro  no cenario de

aumento recente das receitas que possibilitam  iim excesso de arrecada9ao,  conforme

art. 43, inciso 11, §  1° da Lei 4.320/1964 e Parecer anexo.

Ressalta-se que este Projeto de Lei foi elaborado com estrita observancia

aos principios constitucionais da eficiencia, transparencia,  responsabilidade,  Iegalidade

e, acima de tudo, do atendimento ao interesse pdbljco.
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Par fim, destaca-se que este Projeto esfa em consonancia co

2030, atingindo os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustenfavel:

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

plenamente  os  seus  objetivos,  encaminhamos  o  Projeto  de  Lei  para  apreciagao  e
aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  11  de outilbro de 2022.

cfi=?DREA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Ttiis Poderes, 73 -2° andar-Centro - Jacarel-SP
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PARECER TECN ICO

Conforme   apuragao   da   receita   municipal   (lRRF,   lpTU,   lTBl,   lss,   Taxas,

Contribuigao,   Receita   Patrimonial  e   Divida  Ativa),   obtem-se  urn   Excesso  de  Arrecadacao

em   relagao  aos  valores  fixados  na  Lei  Ongamentaria Anual  2022  para  este  mesmo  perfodo

conforme quadro  abaixo:

Excesso de AITecadacao R$ 13.276.295

Ressalta-se  que  a  receita  passa  por  sazonalidade  conforme  os  movimentos

relacionados  a  atividade  econ6mica,   mercado  imobiliario,  desemprego  e  consumo  familiar;

dessa   forma,   mensalmente,   e   apurado   o  valor  efetivamente   realizado  frente  ao  que  foi

or9ado.

Sendo   assim,   a   Prefeitura   possui   condicdes   de   arcar  com   o   Projeto   de

refongo  financeiro  a  Subvengao  da  Santa  Casa,  amparado  na  Lei  n°  4.320/1964,  art.  43,  §

io,  incise   11.

Prape dos Tres Poderes, n° 73 -Cenfro -Jacarol/SP
Telefone: (12) 3955-9000 ram al 9033 -govemo@jacarei.sp.gov.br
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Jacarei, 05 de outubro de 2022.

llma. Sra. Rosana Gravena
Secretaria de Sai]de

Offoio SUPERINTENDENCIA

Assunto: Solicitaeao de Custeio Complementar 2022.

A  SAI\ITA  CASA  DE   MISERIC6RDIA  DE  JACAREI,   entidade  assistencial  sem  fins
lucrativos,     devidamente     inscrita     no    CNPJ     n°    50.471.564/0001-80,     regularmente
estabelecida  a   Rua  Ant6nio  Afonso,   n°   119,   Centro,   CEP   12.327-270,   Municipio  de
Jacarei,  Estado de Sao Paulo, vein a ilustre presenga de Vossa Senhoria,  por interm6dio
de seus representantes, solicitar o que segue:

Solicitamos  o  envio  de  Subvencao  complementar  no  montante  de  R$  8  milh6es  para
arcarmos com o deficit projetado ate o final do ano.

A  subvengao  no  orcamento  da  Secretaria  de  Satlde  (R$  15  milh6es),  mais  o  saldo
remanescente da  Lei Auxilio  de foi votada  em  2021  (Saldo  R$  9,058  milh6es),  nao sera
suficiente para custear o Hospital ate Dezembro de 2022, pois somente o Plano Operativo
nao 6 suficiente para custear todas as ag6es.

No  momento  estamos  com  esforeo  de  reduzir  o  Passivo  Trabalhista  e  os  lmpostos
atrasados  para  reduzir o  endividamento  do  Hospital,  sendo  que  o  nao  envio  de  custeio
complementar ira impactar em aumento do endividamento.

Aproveitamos o ensejo  para  apresentar os  nossos  protestos de estima  e  consideragao,
lembrando  que  nos  colocamos  a  disposicao  para  os  esclarecimentos  eventualmente
necessarios.

Atenciosamente,
CARLOS FELIPE                       Assinado de forma digital por

SEPINHO                                           CARLOS FELIPE SEP|NHo

APPARECIDO:229835443:Z!::E2C#:2o:o958i;#8:
800                                             ®3,00,

Carlos Felipe §epinho Apparecido
Diretor Administrative

SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE

Assinado de forma digital por
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

JACAREl:50471564000180
JACAREl:50471564000180   Dados: 2o22.1o.o517:ol :23 03'00'

Santa Casa de Miseric6rdja de Jacaref
Aha Cristina Nascimento Quina de Siquei[a Prado

Superintendente

Rna  Ant8ni©  AfoI]§©a  Hug  1193  eentF©3 tjua@aFei = Sao  Paul©9  gEP  la:3a7=a7©

www.santacasajacarei.comolii. -Tel.:  (12) 3954-5600
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