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EMENDA AO PROJETO DE LEI N. O,{J</-i

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 n° 4.531, de 11 de janeiro de 2018.

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Ubá,

Os vereadores signatários requerem que ao ensejo da discussão do projeto de lei em

tela, seja submetidas à apreciação plenária a seguinte emendas:

Acrescente-se os seguintes § § 1° e 2° ao art. 1° :

Art. r (..)
"§ 10. A transferência dos recursos da subvenção fica
condicionada à observância do disposto no parágrafo
único do art. 16 da Lei Federal 4.320/64, tendo-se por
base a média dos serviços de pronto atendimento
ambulatorial prestados a usuários do SUS, no ano de
2017, disponíveis na base de dados do DataSus
(TabWin) ':

"§ 2°. A transferência da subvenção somente poderá ser
efetivada após a implantação e funcionamento da UPA de
que trata o art. 2° desta lei".

JUSTIFICA TIVA:

1 - A Lei Federal 4.320/64 é a lei regente dos orçamentos públicos, eis que

estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Seu art. 16,

parágrafo Único, estabelece que o valor das subvenções, sempre que possível, será

calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à

disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente

fixados. O "sempre que possível" contido no comando legal significa "sempre que

mensurável o serviço a ser prestado" e, no caso, o é, eis que se trata de informações



públicas, disponíveis no sistema "TabWin" do DataSus.

2 - Mesmo mote, se a subvenção é para financiar serviços de uma UPA, a ser

implantada em sistema de cogestão, entendemos não ser possível o repasse da

subvenção antes que a unidade esteja funcionando, uma vez que a Lei Federal 4.320/64

estabelece que a subvenção deve ser concedida com base em serviços efetivamente

prestados.

Como norma legal, existe para ser cumprida e tem por objetivo impedir que

entidades que prestam menos serviço sejam privilegiadas com subvenções em razão de

simpatias políticas do administrador público, em detrimento de outros prestadores que

prestam idênticos serviços.

Plenário "Vereador Lincoln Rodrigues Costa", da Câmara Municipal de Ubá,

aos 09 de julho de 2018.
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