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COMISSÃO PERMANENTE DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.
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PROJETO DE LEI Nº 136/20 — AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO PRETO A EFETUAR REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO
HOSPITAL SANTA LYDIA, NO VALOR DE ATÉ R$ 1.966.740,00 (UM
MILHÃO NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E
QUARENTA REAIS) E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Trata—se de projeto de lei, de autoria do
Executivo Municipal que autoriza a prefeitura municipal deRibeirão Preto a efetuar repasse financeiro à fundaçãoHospital Santa Lydia, no valor de até R$ 1.966.740,00 (um
milhão novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e
quarenta reais).

[e acordo com ea justificativa, visando aestruturar instalações hábeis ea suportar ea pandemia, foinecessária a adoção de algumas medidas, tais como, a
suspensão de cirurgias eletivas de pacientes particulares e
os ambulatórios eletivos" para pacientes do SUS nasespecialidades cardiologia, ortopedia e exames de imagens,estão sendo efetivas no combate ao COVID—l9, Visto que o
município está controlando os casos, tratando e realizando
exames a todos os munícipes suspeitos.

Ressalta anda que, tais mudanças abruptas,trouxeram substantiva perda de receita à instituição, posto
qwe a suspensão de cirurgias eletivas particulares gerouredução da receita. média. en1 R$ 154.136,25 mensais; e a
suspensão de ambulatórios para os pacientes do SUS gerou
perda em R$ 236.538,64 mensais, o que justifica a
Propositura em análise.

Acrescenta ainda que houve aumento no
custeio na importância de R$ 101.009,34.

Totalizando, portanto, a perda real de R$
491.684,23 ao mês.
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A Comissão Permanente de Legislação,Justiça e Redação, no âmbito de suas atribuiçõesestabelecidas no artigo 70 e seguintes do Regimento Interno(Resolução n. 25/90) analisou a Hmtéria sob o aspecto daconstitucionalidade ea legalidade, kxan como em1 relação àsresponsabilidades que serão acarretadas ao ErárioMunicipal.
A respeito da iniciativa, convenientetranscrever o que dispõe o artigo 38 da Lei OrgânicaMunicipal de Ribeirão Preto:
“Art. 38 — A iniciativa dos projetos de leicabe a qualquer vereador, à .Mesa e a
qualquer Comissão da Câmara, ao Prefeito e
aos cidadãos, observado o disposto nestaLei Orgânica.” (g.n.)
Portanto, iniciativa regular.

No que diz respeito a matéria que sepretende legislar a mesma se enquadra no disposto nosartigos 30, inciso I, da Constituição Federal que reza serde competência dos Municipios legislar sobre assuntos deinteresse local, e artigo 4º, inciso ZI da Lei OrgânicaMunicipal.

Por interesse local, segundo Dirley da
Cunha Junior, entende—se não aquele interesse exclusivo do
Município, mas seu interesse predominante, que o afete de
modo mais direto e imediato (In, Curso de Direito
Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivnn 2008, p.841).

Nesse diapasão, observa—se a concretizaçãodo dever constitucional imposto ao Poder Público de
proteção a saude, insculpido no artigo 196 caput da
Constituição Federal, in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitárioàs ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”
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Por sua vez, o artigo 165 da Lei Orgânicade Ribeirão Preto reza:
“Art. 165 — A saúde é direito de todos edever do Municipio, asSegurado mediante
políticas sociais, econômicas e ambientais
que visem à garevenção e/ou eliminação <do

risco de doenças e outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e
serviços para (3 sua promoção, proteção e
recuperação.” (g.n.)

No entanto, o Projeto comporta uma emenda,pois no inciso I do artigo 3º consta:
“ Artigo 3º ...........I —— 05 (cinco) parcelas mensais iguais econsecutivas rx) valor (ia até lª? 393.348,00 (trezentos e

noventa e três mil, trezentos e quarenta e oito reais cominício do pagamento em julho de 2019;”
Assinu a emenda deverá. ser“ modificativa,tendo em Vista a impossibilidade de iniciar o pagamento em

julho de 2019.

Desta maneira, após análise e discussão da
propositura, nos termos do Regimento Interno, opina pela
APROVAÇAO da presente PROPOSITURA COM EMENDA, aguardando a
votação pelo Egrégio Plenário.

Sala das Comissões, 34 de julho de 2020.
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