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Referente: PLE n° 024/2022 -  Projeto de Lei do Executivo.

Autoria do projeto:  Prefeito  Municipal lzafas Jos6 de Santana.

Assunto  do  projeto:  Autoriza  a  abertura  de  cr6dito  adicional  especial  a  Santa  Casa  de  Miseric6rdia  de

Jacaref e da outras  provl'dencias.

PARECER N° 205.1/2022/SAJ/WTBM

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Autoriza¢5o   de

credito  adicional  especial.  Santa  Casa.    Arts.  30,  I,  e

167  CF/88  e  Arts.  60  e  40,  IV  da  LOM. Art. 43  da  Lei

4320/64.  Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se   de   Projeto   de   Lei,   de  autoria   do   Prefeito  Izaias

Santana,  pelo  qual  se  busca a autoriza€ao  para  concessao de cr6dito adicional  especial

em favor da  Santa  Casa de  Miseric6rdia de Jacarei.

2.       Na  Mensagem  que  acompanha  o  texto  do  projeto,  o  autor

informa     que     a     intencao     legislativa     6     subvencionar    a     Santa     Casa     para     o

desenvoMmento  de  suas  atividades  essenciais,   inclusive   para   quita€ao   de  passivos

fiscais e trabalhistas.

3.        Sustentou  ainda  o  Chefe  do   Executivo  que  a   Santa  Casa

opera  com  previsao de deficit financeiro,  e que 6 clever do

a manuten€ao dos servicos pdblicos de sadde.
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4.        Foram    apresentados    documentos    a    tim    de    respaldar

financeiramente a  propositura.

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        0   art.    30,    inciso   I,    da    Constitui€ao    Federal    autoriza   o

Municipio a  legislar sobre assuntos de interesse local.

2.        Ja  o  art.  60  da  Lei  organica  do  Municfpio  (LOM)  estabelece

que compete ao Prefeito defender os interesses da  Municipalidade.

3.        Cabe   ao   Prefeito   assegurar   o   interesse   pdblico,   inclusive

quanto   a   efetiva   presta€ao   dos   servi€os   de   sadde   no   Munic(pio,   e   6   de   iniciativa

exclusiva  do  Chefe  do  Executivo  a  propositura  de  leis  que  disponham  sobre  materia

or€amentaria,  e  a  que  autorize  a  abertura  de  cr6ditos  ou  conceda  auxflios,  premios  e

subven€6es (art. 40, IV,  LOM).

4.        A  necessidade  de  autoriza€ao  legislativa  para  a  abertura  de

cr6dito   suplementar   ou   especial   esta   prevista   no   artigo   167,   V,   da   Constitui€ao

Federal.

5.        A  Lei  4320/64,  por  sua  vez,  permite  a  abertura  de  cr6ditos

suplementares  e  especiais  quando  houver  disponibilidade  de  recursos.   No  caso  em

tela,  e  o  parecer  t6cnico  de  fls.  07  afirma   que  houve  excesso  de  arrecada¢5o  que

permite a opera€ao,  nos termos do art. 43,  §  1°,11.

Ill.      DACONCLUSAO

1.        Salientando  que  n5o  cumpre  a  esta  secretaria  de Assuntos

Juridicos a  manifesta¢ao  sobre o  m6rito da  proposta, julgamos que  ela  nao  apresenta

qualquer   impedimento   que   impe€a   a   sua   tramitacao   legislativa,

entendemos que o projeto esta apto a ser apreciado pelos Nobres V
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2.        0   projeto   devera   ser   encaminhado   as   Comiss6es   de:   a)

Constituicao e Justi€a; b)  Finan€as e Or¢amento; e c) Satide e Assist6ncia Social.

3.        Caso    remetida    ao    Plenario,    a    propositura    devera    ser

submetida a turno dnico de vota€ao, com aprova€ao mediante voto da maioria simples

dos Vereadores.

4.        Este 6 o parecer, opinatjvo e naovinculante.

Jacarei,18 de outubro de 2022
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