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AUTORIA: PREFEITOMUNICIPAL

ASSUNTO: AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A EFETUAR
REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA, No VALOR DE ATÉ R$
2.059.327,18 (DOIS MILHÓES, CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS
E DEZOITO CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

A propositura em apreciação, de iniciativa do Prefeito Municipal, foi analisada por
esta Egrégia Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação (CPLJR), que no
âmbito de suas atribuições estabelecidas no art. 70 e seguintes do Regimento Interno da
Câmara Municipal (Resolução nº 25/90), analisou a matéria sob o aspecto da
constitucionalidade e legalidade.

Do ponto de vista formal, o projeto é regular, posto que trata de matéria de
competência legislativa privativa do Chefe do Executivo, estando a propositura
perfeitamente em ordem do ponto de vista formal.

Cabe exclusivamente ao Chefe do Executivo, como legitimo gestor do orçamento
municipal, iniciar o processo legislativo que trate de abertura de crédito especial,
suplementar ou adicional dentro do orçamento vigente, bem como iniciar projetos que
estabeleçam repasse de recursos públicos, ou mesmo prorrogação de convênio ou afins,
como preceitua a Lei Orgânica Municipal (art. 71, VI, lX Xll, c.c art. 143).

A Constituição Federal proíbe transferências de recursos entre órgãos públicos, ou
para fundações (Administração Indireta), sem prévia lei autorizativa, objetivo do presente
projeto.

O projeto pretende autorizar repasse financeiro à Fundação Hospital Santa Lydia, no
valor (R$ 2.059.327,18) e forma que especifica, para regular manutenção, custeio e
funcionamento dos serviços e atividades de saúde ali desenvolvidas.

Para que o repasse ocorra, seja legal e constitucional, indispensável que se supere
a primeira etapa, qual seja, a exi tência de autorização legislativa específica, como é caso
da presente propositura. Tal exig ncia decorre do princípio constitucional da legalidade (art.
5º, N da Carta de 88).
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Em razão disso, esta E. Comissão, dentro de suas atribuições regimentais e legais,
apresenta seu PARECER FAVORAVEL ao projeto em questão, aguardando a deliberação e
análise do Plenário desta E. Casa de Leis.

ala das Comissões, 18 de junho de 2019.
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