
Câmara Municipal de Ubá
ESTADO DE MINAS GERAIS

Exrna. Sra.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade
Presidente da Câmara Municipal de Ubá
Nesta.

PARECER CLJR- 0'1.312018, de 04 de julho de 2018.

REF.: Projeto de Lei na 043/18

"Autoriza o Poder Executivo a suplementar em R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), subvenção social destinada à Irmandade de Nossa
Senhora da Saúde/Hospital São Vicente de Paulo, autorizada pela Lei
Municipal na 4.531, de ] 1 de janeiro de 2018".

Senhora Presidente:

1°) Através da Mensagem n° 029, de 15 de junho de 2018, o Senhor Prefeito de Ubá encaminha para tramitação
e votação nesta Casa o Projeto de Lei em referência que "Autoriza o Poder Executivo a suplementar em R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), subvenção social destinada à Irmandade de Nossa Senhora da SaúdelHospital
São Vicente de Paulo, autorizada pela Lei Municipal na 4.53], de I] de janeiro de 2018".

2°) A Lei Municipal4.S3l/18já autoriza, atualmente, o repasse de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para
despesas de custeio com serviço de Pronto Atendimento do Hospital São Vicente de Paulo. Esse valor já foi pactuado
por intermédio do Convênio 07!I8, de 26 de março do corrente ano. Com a nova subvenção solicitada, o valor do
repasse para o pronto atendimento daquele nosocômio poderá atingir, em 2018, o importe de R$ 1.600.000,00. Os
recursos são próprios do município e seriam compensados com o repasse de verba oriundo de emenda parlamentar
indicado pelo Deputado Dirceu dos Santos Ribeiro ao orçamento do Estado de Minas Gerais, prevista para ser
transferida via Fundo Municipal de Saúde. O repasse ao Hospital São Vicente contudo, ficará condicionado à
transferência do recurso da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerias para o Fundo Municipal de Saúde, que será
objeto de abertura de crédito suplementar ao orçamento municipal, que deverá indicar, também, a fonte dos recursos
orçamentários para suportar o crédito adicional.

3°) A matéria se enquadra na legislação vigente.

Assim sendo, remetemos a matéria à consideração do plenário que é soberano para deliberar sobre a mesma.

É o que nos parece S.M.J.
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