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Prefeitura Municipal de

TAPIRATIBA
PROJETO DE LEI Nº 013/2021,

DE 10 MARÇO DE 2021.

(Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a Irmandade de
Misericórdia de Tapiratiba, e da outras providências).
RAMONJESUSVIEIRA,Prefeito Municipal de Tapiratiba, FAÇOSABER,que
a Câmara Municipal de Tapiratiba, em Sessão realizada no dia
__j
/
aprovou o Projeto de Lei nº 013/2021, e eu sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
ARTIGO1º) - Hca o Poder Executivo Municipal autorizado a Celebrar Convênio
com a Irmandade de Misericórdia de Tapiratiba, bem como assinar os respectivos Termos
Aditivos posteriores, que tem por objeto o gerenciamento e execução de prestação de serviços
médico-ambulatorial relacionado a COVID-19,junto ao Hospital São Lucas,conforme Minuta do
Convênio e Plano de Trabalho anexos, que ficam fazendo parte integrante da presente Lei.
ARTIGO 2º) - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de
orçamentárias constantes no orçamento vigente e posteriores.
ARTIGO3º) - Revogadasas disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de
TAPIRATIBA
EXPOSICÃO DE JUSTIFICATIVA

SENHOR PRESIDENTE,

TENHO A HONRA DE SUBMETER À ELEVADA CONSIDERAÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA E DOS DEMAIS NOBRES
EDIS, O INCLUSO PROJETO DE LEI Nº 013/2021,
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA

QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO

DE TAP IRATI BA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME MINUTA

COM A

DO CONVÊNIO E PLANO

DE TRABALHO EM ANEXO.

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA,

RECORREMOS A COSTUMEIRA ATENÇÃO DOS NOBRES EDIS, REQUERENDO

QUE ESTE PROJETO DE LEI SEJA APRECIADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA

URGENTíSSMA,

SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

DAR UM

MUNíCIPES, PRINCIPALMENTE

PÚBLICA E, TAMBÉM

NA ÁREA DE ATENDIMENTO

CONTAM APENAS COM O ATENDIMENTO

ACREDITAMOS

À COVID-19,

MELHOR

EM RAZÃO DA URGÊNCIA PARA
ATENDIMENTO

AOS NOSSOS

ATENDENDO A POPULAçÃO MAIS CARENTE QUE

DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.

NA UNÂNIME APROVAÇÃO DESTE PROJETO, VISTO QUE A MATÉRIA É DE MANIFESTA JUSTA.

NA OPORTUNIDADE

RENOVO A VOSSA EXCELÊNCIA E AOS ILUSTRES SENHORES VEREADORES OS MEUS

PROTESTOS DA MAIS ALTA CONSIDERAÇÃO E DISTINTO APREÇO.

ATENCIOSAMENTE,

PREFEITURA MUNICIPAL

DE TAPIRATIBA,

10 DE MARÇO DE 2021.
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Prefeitura Municipal de
TAPIRATIBA
DO:
DEPARTAMENTO JURÍDICO
PARA:
SECRETARIA EXECUTIVA
Analisando o projeto de Lei Municipal abaixo emanado da secretaria
do executivo municipal, emitimos o seguinte parecer:
PROJETO DE LEI N° 013/2021 DE 10 DE MARCO DE 2021
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Executivo Municipal, que
autoriza o Poder Executivo a celebrar convenio Irmandade de Misericórdia de
Tapiratiba, para execução de prestação de serviços médico-ambulatorial relacionado a
Covid-19 e demais finalidades e condições que especifica, e dá outras providências.
A iniciativa de lei é do executivo, não havendo vicio formal nesse
sentido.

expressamente

A Constituição
Federal de 1988, em seu art. 23, inc. 11.
atribuiu à União, Estados e Municípios a competência comum para

cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência.
'
A opção constitucional pela inserção dos serviços de saúde no
âmbito de atuação das três esferas federativas bem ilustra a relevância atribuída pelo
constituinte de 1988 à regular prestação destes serviços.
De fato, sob a ótica constitucional da promoção do bem-estar social
através da saúde e assistência social como dever estatal, possuem notória relevância,
tendo em vista que, quando efetivamente prestados e em níveis satisfatórios, possuem,
comprovadamente, impacto direto na redução de doenças e das taxas de mortalidade.
Porém, no que atine à questão da titularidade dos serviços,
necessário mencionar que, não obstante a "promoção da saúde e assistência pública"
consista em competência comum a todas as esferas da Federação (art. 23, !! da CF),
não há, na Constituição Federal, expressa designação da titularidade destes serviçoso que foi alvo, por muitos anos, de intensa divergência doutrinária e jurisprudencial.
A tese da titularidade municipal dos serviços resulta de interpretação
do art. 30, inc. V da Constituição Federal, segundo o qual "compete aos Municípios
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráteressenciaf'.
A Irmandade de Misericórdia de Tapiratiba é a única entidade que
presta serviços de saúde no âmbito do município na administração do Hospital São
Lucas.
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Prefeitura Municipal de
TAPIRATIBA
A mesma entidade já é subvencionada,
como o município, para gerir o pronto socorro municipal.

através de termo de ajuste

Assim entendemos que é a única instituição do rnurucrpto que
demonstra aptidão para o exercício das atividades relativas ao atendimento médicoambulatorial relativas a Covid-19 no município.
Diante do exposto, não vemos óbice legal na elaboração do projeto
de lei, da maneira pretendida pelo ente municipal.

!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBAlSP
DEPARTAMENTO JURíDICO
DO:
DEPARTAMENTO JURÍDICO

PARA:
SECRETARIA SAÚDE

Analisando o pedido desta secretaria visando a realização de convênio entre
o município de Tapiratiba e a Irmandade de Misericórdia de Tapiratiba, tendo como objeto a
execução de prestação de serviços médico-ambulatorial relacionado a Covid-19 e demais
finalidades e condições que especifica, emitimos o seguinte parecer:
Primeiramente em cumprimento ao principio da legalidade, deverá ter
autorização para a formalização do termo de convênio através de lei especifica.
Seguindo este primeiro passo, deverá ser comprovado a viabilidade
econômica e vantagem que terá o município com a formalização do termo com a entidade citada,
devendo ser demonstrado que os pr~os a serem praticados estão dentro dos preços do mercado
regional ou outro comparativo se este não puder ser usado.
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Executivo Municipal, que autoriza
o Poder Executivo a celebrar convenio Irmandade de Misericórdia de Tapiratiba, para execução de
prestação de serviços médico-ambulatorial relacionado a Covid-19 e demais finalidades e
condições que especifica, e dá outras providências.
Temos ainda que a Irmandade de Misericórdia de Tapiratiba é a única entidade
que presta serviços de saúde no âmbito do município na administração do Hospital São Lucas.
A mesma entidade já é subvencionada, através de termo de ajuste como o
município, para gerir o pronto socorro municipal.
Assim entendemos que é a única instituição do município que demonstra
aptidão para o exercício das atividades relativas ao atendimento médico-ambulatorial relativas a
Covid-19 no município.
Diante do exposto, cumprindo com todas as determinações legais e preceitos
constitucionais, não vemos óbice na formalização do convênio, da maneira pretendida pelo ente
municipal, devendo ser enviado ao setor competente de contratos e licitações para que se realize o
processo administrativo do termo de convênio, se necessário for através de dispensa de licitação.

Asse
e ssuntos Jurídicos
Prefeitura Municipal de Tapiratiba

Rua das CoIadeiras, nO OS,Jardim João Caixeta - Tapiratiba/SP
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