
CÂMARA  MUNICIPAL  DE SOROCABA 
ESTADO  DE SAO PAULO 

D E S 
Exma. Sra. refeit Municipal 

APROVAD 
(PRESIDENTE) 

Em 	3 HT 2019 

REQUERIMENTO N.°: 2116  

ASSUNTO: SOLICITA QUE A 
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA 
PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE AS 
AÇÕES QUE VERSAM 0 EVENTUAL 
CUMPRIMENTO DA EMENDA 
IMPOSITIVA n° 448/2018, DESTINADAS AO 
HOSPITAL SANTA LUCINDA E QUE 
CONSTA DA LEI MUNICIPAL N°. 
11.845/2018. 

CONSIDERANDO que que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba,  art.  61, incisos II e XXIV, determina que compete, privativamente, ao 
Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre 
os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba,  art.  34, inciso IV, dispõe que compete à  Camara  Municipal, privativamente, 
exercer, com o auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a 
fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

CONSIDERANDO que o direito a informação está 
incluído nos direitos fundamentais de segunda dimensão, denominados de direitos 
sociais, econômicos e culturais. Esses direitos impõem ao Estado (Unido, Estados, 
Distrito Federal e Municípios) uma operação prestacional, voltada para a satisfação das 
carências da coletividade; 

CONSIDERANDO a necessidade de sedimentar ações de 
políticas públicas que atendam o indesviável interesse público da população sorocabana, 
permitindo a concretização e efetivação de direitos; 



CÂMARA MUNICIPAL  DE SOROCABA 
ESTADO  DE SAO PAULO  

CONSIDERANDO os direitos e deveres individuais e 
coletivos insculpidos na Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o Hospital Santa  Lucinda,  ha 60 
anos, oferece tratamento digno e com a  maxima  atenção à população usuária do sistema 
SUS; 

CONSIDERANDO que a edição da emenda impositiva 
de n° 448/2018, no Orçamento de 2019, foi destinada à concessão de subvenção ao 
Hospital Santa  Lucinda  para atendimento clinico e cirúrgico; 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar, 
fundamentadamente, o que segue: 

1) 	Considerando que a emenda impositiva n° 
448/2018, constante da Lei 11845/2018 em favor do Hospital santa  Lucinda,  deverão, 
em tese, ser cumpridas com recursos de fonte 01 (recursos próprios), há pretensão, pelo 
Poder Executivo, de proceder ao cumprimento delas? 

1.1) Caso afirmativo, quais foram as ações que o Poder 
Executivo, através da Secretaria competente, já 
adotou a  iii  de cumprir as emendas impositivas? 

1.2) Caso n gati e, porquê? 	 LLQ 

S/S, 02 de ot/tubro de 019. 

LLC.; 
, .- 1 • e 

• \ 	 , 

FERNANDO DINI 	 r: 
VEREADOR 



Câmara unicipar de Sorocaba 	si 

Projeto de Lei n. 269/2018 
EMENDA N° 0448 

(Dispõe sobre abertura de novos códigos no Elenco de Ações, bem como de novas 

Os recursos previstos por esta  emend  
Municipal), deverão ser destinados para 

a Lei  Orgânica  
pital Santa Lucinda S rocaba. 

impositiv (Art. 92-A, 

F mando Dini 
Vereador 

Órgão: 12.00.00 Secretaria da Fazenda 

Função: 99 Reserva de Contingência  

Sub-Função: 999 Reserva de Contingência 

Programa: 9999 Reserva de Contingência 

Ação: 9999 Reserva de Contingência 

Fonte: 01 Tesouro 

Grupo de Despesa 9.9.99.00.00 Reserva de Contingência 

Valor: R$ 239.000,00 	(Duzentos e Trinta e Nove mil reais) 

JUSTIFICATIVA: 

rubricas orçamentárias) 
l•-•••• 

Artigo 1° - Fica aberta a seguinte rubrica: 
t.- .1  

Órgão: 18.00.00 Secretaria da Saúde 
Função: 10 Saúde  
Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 1001 Fortalecimento de Atenção a Saúde 

Ação: 
Concessão de Subvenção a Entidade para Atendimento 
Clinico e Cirúrgico - Hospital Santa  Lucinda.  

Fonte: 01 Tesouro 

Grupo de Despesa 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 

Valor: R$ 239.000,00 	(Duzentos e Trinta e Nove mil reais) 

Artigo 2° - Os recursos para suprir o estipulado no artigo anterior serão transferidos da 
seguinte rubrica: 



Gabinete da Prefeita 

GP-RIM-2051/19 

Sorocaba, 16 de outubro de 2019 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerimento nº 2116/19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre as ações que versam o eventual 
cumprimento da emenda impositiva nº 448/2018, destinadas ao Hospital Santa Lucinda e que 
consta da Lei Municipal nº 11.845/2018, informamos a Vossa Excelência com os esclarecimentos 
da SES - Secretaria da Saúde que a emenda impositiva nº 448/2019 que prevê destinação ao 
Hospital Santa Lucinda foi enviada ao Executivo na modalidade custeio através do grupo de 
despesa (3.3.90.00) tendo sido empenhada e paga no PA 7.180/2017 - Hospital Santa Lucinda, 
conforme demonstrativo extraído do Portal da Transparência (anexo). 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

G'-~~-
FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES 

Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DJNJ 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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