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PLE N° 29/2022 -PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO

ASSUNTO:
Autoriza   a   abertura   de   crédito   adicional   especial   ao   Hospital   São
Francisco de Assis e dá outras providências.

AUTORIA: Prefeito Municipal lzaias José de Santana

CONCLUSÃO: ) Encaminhar ao plenário.                     (    ) Arquivar.

RELATORIO E VOTO:

Nos  termos  regimentais,  tendo  a  propositura  discriminada  em  epígrafe

sido   remetida   para   avaliação  da   Comissão   Pemanente  de  CONSTITUIÇÃO   E

JUSTIÇA 1{CJ, a Relatora Ver. Maria Amélia se manffesta conforme abaixo:

Justificativa:   0 presente parecer tem por objeto o Projeto de Lei do Executivo n°

29  de  2022,  que  autoriza  a  aberiura  de  crédito  adicional  especial  ao  Hospital  São

Francisco de Assis e dá outras providências.

Na    sequência   do    processo    legislativo,    após    receber   parecer

favorável  da  Consultoria  Jurídica  desta  Casa,  a  propositura  é  apresentada  a  esta

Comissão de Constituição e Justiça a fim de ser apreciada quanto a seus aspectos

constitucjonal,    legal    e   jurídico,    conforme    previsto    no    Regimento    lnterno    do

Legislativo.

Destacamos  que  a  proposta  atende  aos  requisitos  da  Constituição

Federal,  em  seu  Art.  30,1,  e  art.167,  além  do Art.  60  e 40,  IV da  Lei  Orgânica  do

Município, apontado no PARECER N° 256.1/2022/SAJ/VVTBM.

Verificamos  que  a  referida  matéria  almeja  "abrir  crédito  adicional

especial,  no  orçamento  vigente  para  o  ano  de  2022,  transferindo  os  recursos  na

forma  de  subvenção  social  e  a  conceder  no  presente  exercício  ao  Hospital  São
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Francisco de Assis,  o valor de  R$  864.517,00  (oitocentos e  sessenta  e  quatrcLmil,

quinhentos   e  dezessete   reais),   que   deverá   ser   utilizado   comprovadamente   no
desenvolvimento  de  suas  atividades  essenciais,  despesas  de  custeio  e  cobertura

deficitária".

Segundo  justifica  o  autor,   busca-se  "reforçar  o  aporte  à  dotação

orçamentária correspondente à subvenção" da  respeitada  instituição de saúde,  que

por meio de convênio presta serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS.

Destaca-se,  nesse sentido,  que a Comissão Permanente de Saúde

e   Assistência   Social   da   Câmara   Municipal   estabeleceu   amplo   diálogo   com   a

instituição   mantenedora   "Associação   Casa    Fonte   da   Vida",    com   os    nobres

vereadores, bem como com o Poder Executivo.

Em ação conjunta, que reforça o compromisso assumido para com a

manutenção da saúde de qualidade em Jacareí, os dez vereadores indicaram "como

fonte   custeio   orçamentário   da   subvenção   social   o   saldo   oriundo   de   emendas

impositivas  indicadas  nos  exercícios  de  2020  e  2021,  para  serem  executadas  nos

exercícios  de  2021  e  2022",  recurso  apontados  como  necessário  a  realização  de

suas atividades.

Ressalta-se  que  o  referido  projeto  está  em  consonância  com  as

metas das Nações Unidas no âmbito da Agenda 2030,  atingindo o seguinte Objetivo

de Desenvolvimento Sustentável:

Assim      sendo,      não      havendo      óbices,      manifestamo-nos

favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do Executivo n° 29, de 2022.
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Câmara Municipal de Jacareí, de dezembro de 2022.

`              `.          .'h               ,

RATIFICACÃO E VOTO:

Por  concordamos  com  o  relatado,   na  mesma  data,   subscrevemos  o  presente
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PALACIO DA LIBERDADE

PARECER DA COMISSÃ0 2 - CFO

FINANÇAS E ORÇAMENTO

PLE N° 29/2022 -PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO

ASSUNTO:
Autoriza   a   abertura   de   crédito   adicional   especial   ao   Hospital   São
Francisco de Assis e dá outras providências.

AUTORIA: Prefeito Municipal lzaias José de Santana

Os     integrantes     da     Comissão      Permanente     de     FINANÇAS     E

ORÇAMENTO,   tendo   avaliado   as   proposituras   discriminadas   em   epígrafe,   nos

termos regimentais, se manifestam na conformidade do quadro abaixo:

./7/
Vereador Voto                           , A,sSNf i„/           /

EDGARD SASAKl(Presidente) r-NoüJGJ\ 7                                                 1/`

PAULINHO DO ESPORTE(Relator)
1_,ppNCRJr*-él

ROGÉRIO TllvIÓTEO(Membro) - __----__,,

+ v` vro vvi U -'
Justjficativa:

Câmara Municipal de Jacareí,  !4{  de dezembro de 2022.

CONCLUSÃO:

Diante das manifestações acima, as proposituras deverão ser:

(\S Encaminhadas ao plenário.                      (    ) Arquivadas.
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PARECER DA COMISSÃ0 5 - CSAS

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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PLE N° 29/2022 -PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO

ASSUNTO:
Autoriza  a  abertura  de  crédito  adicional  especial  ao  Hospital  São  Francisco
de Assis e dá outras providências.

AUTORIA: Prefeito Municipal lzaias José de Santana

Os  integrantes  da  Comissão  Permanente  de  SAÚDE  E  ASSISTÊNCIA

SOCIAL,   tendo   avaliado   a   propositura   discriminada   em   epígrafe,   nos   termos

regimentais, se manifestam na conformidade do quadro abaixo:

Vereador(a) Voto Assinatura

IVIARIA AMÉLIA #v®cc-ft L~CTffi\uuft(Presidente)

ROGÉRIO TIMÓTEO
V\ç=vo..üÁ •-`              -`.     -i.;      .

(Relator)

DUDI r`/ -f==S-----,/
(Membro) •€L

Justificativa:

Câmara Municipal de Jacareí,   {4i    de dezembro de 2022.

CONCLUSÃO:

Diante das manffestações acima, a proposjtura deverá ser:

(% Encaminhada ao plenário.                        (    ) Arquivada.
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