
Câmara Municipal de Ribeirão PretoEecsSE
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À ExmaSra. Vereadora Presidente.

PARECER Nº 2)

Ref.: Projeto de Lei nº 137/2020

AUTORIA: Vereador Alessandro Maraca

Consoante estabelecido pelo artigo 73, caput e em seus incisos, do

Regimento interno desta Câmara Municipal de Ribeirão Preto, cumpre a esta
Comissão de Finanças, Orçamentos, Fiscalização, Controle e Tributária

pronunciar-se quanto ao Projeto de Lei nº 137/2020, que dispõe sobre a

ampliação de leítos por meio de parcerias com unidades hospitalares da rede

privada para combate à pandemia.
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Desta feita, em atenção à relatoria designada pela Comissão,
apresenta-se o presente parecer.

A proposição: tem como objetivo autorizar o Executivo Municipal a
implantar incentivo de custeio à Covid-19, destinado à cobertura dos leitos

hospitalares, expandidos ou remanejados, para atendimento à Sindrome

Respiratória Aguda Grave — SRAG (art, 1º).

Quanto a constitucionalidade dos projetos autorizativos e as atribuições
designadas às Secretarias Municipais por iniciativa do Legislativo, a competência
para apurá-la pertence a CCJ.

Dito isso, ao fundo.

O que interessa a análise desta Comissão são os dispositivos
presentes nos artigos 2º e 3º.

Pelo enunciado, depreende-se que “a cobertura dos leitos hospitalares”
citada no artigo 1º será realizada a partir da transferência de recursos às Santas

Casas, hospitais filantrópicos e unidades darede privada hospitalar, de modo que
haverá uma complementação ao SUS, ampliando a estrutura de atendimento.e

atuando conjuntamente no controle do avanço da pandemia. De certa forma,

trata-se de fazer cabé-la no Sistema de Saúde do município.

A forma de remuneração áqueles que assistiram o Sistema Único de

Saúde deverá ser estabelecida pelo Executivo Municipal, via Decreto, observada

a disponibilidade orçamentária, conforme estabelece o artigo 3º

A ressalva a ser tecida é a de que a Lei de Responsabilidade Fiscal,

ém seu art. 18, incisos | e Il, esclarece que qualquer tipo de criação, expansão ou
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aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será

acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, bem como a

declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação

orçamentária e financeira com a LOA, PPA e'a LDO. No projeto, este estudo

mostrou-se ausente; como se trata de um claro aperfeiçoamento de ação

governamental, o texto legal apenas enunciou que a forma de despesa será

discriminada por Decreto, “em regime ambulatorial ou hopistalar”, sem indicar

qual dotação orçamentária seria responsável regular o gasto público.

Õ ideal seria, portanto, que acostado ao importante projeto de

contenção da infecção e contágio, viesse o estudo de impacto orçamentário-

financeiro, de modo que houvesse, ao mesmo tempo, um cuidado maior com os

cofres públicos e a disponibilidade dos recursos financeiros. E se houvesse

necessidade de se realizar uma abertura de crédito especial pela Prefeitura

Municipal, para que a louvável política pública objeto desta proposição fosse

promulgada? Por isso a importância de se observar o regramento dos dispositivos

supracitados dá Lei de Responsabilidade Fiscal.

Opinamos, então, pela aprovação com RESSALVAS do Projeto de Lei

nº 137/2020, de autoria do vereador Alessandro Maraca, do ponto de vista desta

Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária e o

consequente prosseguimento nesta Casa Legislativa.

É o parecer.

Ribeirão Preto/SP, 21de julho de 2020.
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