
Emenda ao Projeto de lei nº 497/2017 - qer7o995

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Wancley Carvalho

Adita-se ao Projeto de Lei nº 497/2017, Mensagem nº 84/2017, da Lei Orçamentária Anual –
LOA 2018, no Órgão: 21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, a seguinte proposta:

Artigo 1º - Fica aditado ao Projeto de Lei nº 497/2017, Lei Orçamentária Anual 2018, ao Órgão:
21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, o valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais),
na ação 2516 – DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PLANOS E
PROCESSOS DO SUS, conforme Anexo I.

Artigo 2º - Para atender a presente Emenda Aditiva, far-se-á a utilização de recursos do Órgão:
13.101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO da ação 2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E
PROPAGANDA o valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), conforme anexo II.

 

 

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda Aditiva visa elevar a capacidade gestora da SES na condução da política
de saúde no Estado de Mato Grosso, que nesse ano de 2017 passou por graves crise
institucional, diminuindo drasticamente o repasse de recursos aos hospitais regionais do interior
e aos convênios com municípios, e atrasando por vários meses os repasses mensais, gerando
fechamento e paralisações de hospitais por todo o Estado, causando sérios transtornos a
população que tanto necessita da saúde Estadual.

Portanto, nada mais justo destinar incrementar os recursos da saúde Estadual, que com esse
valor poderá garantir durante todo o ano de 2018 os repasses o fundo municipal de saúde de
Pontes e Lacerda, que mantém o Hospital Vale do Guaporé, instituição essa que atende mais
de dez municípios da região sudoeste do Estado.

Visa ainda, atender o disposto na Emenda Constitucional n.º 69, de 16 de outubro de 2014, bem
como, o disposto da Lei n.º 10.571 de 04 de agosto de 2017 – LDO 2018, que determina a
inclusão da programação das emendas individuais de iniciativa parlamentar na Lei
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Orçamentária e na lei nº 10.587 de 09 de agosto de2017, e os percentuais destinados às áreas
da saúde, educação, esporte e cultura exigidos no art. 164, § 13,inciso I, da Constituição
Estadual.      

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Dezembro de 2017

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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