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JardinOpolis, 21 de novembro de 2017.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei,
que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a Subvencionar no Corrente Exercicio a
Fundaçao Pio Xli, mantenedora do Hospital de Cancer de Barretos, para os fins que
menciona e da outras providencias".
0 mencionado projeto, Nobres Edis, tern corno objetivo,
autorizar o Executivo Municipal a subvencionar a Fundaçao Pio XII, na irnportância de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para atendirnento a municipes e pacientes da rede
pUblica de saUde (SUS), de conformidade corn o Piano de Trabalho que segue ern
anexo.
Portanto, submeternos a apreciaçao e votaçäo de Vossas Exceléncias a
presente rnatéria, dentro dos termos regimentais, corn a sua consequente aprovaçâo.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e dernais
nobres Vereadores, os nossos rnais sinceros protestos de estirna, consideraçao e
apreço.
Atenciosamente,

=r

o Marconi =
PcMunicipal

A SUA EXCELENCIA
SENHOR JOSÉ EURIPEDES FERREIRA
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARD1NOP0LIS-SP.

S

rtftitura filuniripat
ESTADO DE SAO PAULO

PROJETO DE LEI N°. 049-2017
=DE 21 DE NOVEMBRO 2017=
"AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
SUBVENCIONAR NO CORRENTE EXERC1CIO A
FUNDAcAO PlO XII, MANTENEDORA DO HOSPITAL
DE CANCER DE BARRETOS, PARA OS FINS QUE

O SENHOR DR. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO E
COMARCA DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS
ATRIBUIcOE5 QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
F A Z S A B E R: - que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte lei:
ARTIGO 10 Fica o Executivo Municipal, autorizado a conceder no exerciclo de 2017,
a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reals) a titulo de subvençao
social a Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Cancer de
Barretos - CNPJ 49.150.352/0002-01, para atendimento a municipes e
pacientes da rede pUblica (SUS).
Parágrafo ünico - A utilizaçao dos recursos repassados deverá ser
realizada ate 31 de dezembro de 2017. A prestaçao de contas pela
lnstituiçao beneficiada deverâ ser elaborada nos termos das InstruçOes n°
02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
ARTIGO 2°

A cobertura da despesa mencionada correrá por conta de dotaçao jã
consignada na atual peça orçamentária do corrente exercIcio financeiro.

ARTIGO 30 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as
disposiçOes em contrário.
Prefeitura Municipal
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.iro Marconi
Municipal

novembro de 2017.

PLANO DE TRABALHO
2017
ORGAO CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS SF
ENTIDADE BENEFICENTE: FuNDA4;A0 PlO XII - HOSPITAL DE CANCER DE
BARRETOS

I - INTRODuçAO
1.1 - HISTORICO DA INsTITUIçAO
Na decada de 60, o ünico hospital especializado para tratamento de cancer
situava-se na capital do estado de São Paulo e os pacientes que apareciam no Hospital
São Judas de Barretos corn a doença, eram, em sua rnaioria, previdenciârios de baixa
renda, corn alto indice de analfabetismo. Por isso, tinham dificuldades de buscar
tratarnento na capital, por falta de recursos, receio das grandes cidades, alem da
imprevisibilidade de vaga para internação.
Ern 27 de novembro de 1967, foi instituIda a Fundaçao Pio XII e, conforme
memorando 234, de 21 de maio de 1968, assinado pelo Dr. Décio Pacheco Pedroso,
diretor do INPS, passou a atender pacientes portadores de cancer. Devido

a

grande

dernanda de pacientes e ao velho e pequeno hospital não comportar todo crescirnento, o
Dr. Paulo Prata, idealizador e fundador, recebeu a doaçao de uma area na periferia da
cidade e propOs a construçao de urn novo Hospital que pudesse responder

as crescentes

necessidades.
Este pequeno Hospital contava corn apenas quatro medicos: Dr. Paulo Prata,
Dra. Scylla Duarte Prata, Dr. Miguel Gonçalves e Dr. Domingos Boldrini. Eles
trabalhavarn em tempo integral, dedicaçao exclusiva, caixa Unico e tratamento
personalizado. Filosofia de trabalho que promoveu o crescirnento da Instituiçao.
Devido

a

grande demanda de pacientes e ao velho e pequeno hospital não

comportar todo crescirnento, o Dr. Paulo Prata, idealizador e fundador, recebeu a doaçao
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de uma area na periferia da cidade e propôs a construçao de urn novo Hospital que
ltdese responder as crescentes necessidades.
No ano de 1989, Henrique Prata, filho do casal de medicos fundadores do
hospital, abraça a idéia do pai e corn a ajuda dê fazendeiros da cidade e da regiao realiza
mais urna parte do projeto. 0 pavilhao Anterior Duarte Villela, onde funciona o
ambulatOrio do novo hospital é inaugurado ern 6 de dezernbro de 1991.
Dando sequéncia ao projeto que vern ganhando grandes proporcOes corn a
ajuda da cornunidade, de artistas, da iniciativa privada e corn a participação financeira
governarnental, outras areas do hospital estao sendo construidas para atender via SUS,
os pacientes corn cancer que chegarn ate nôs.
Urna rnaneira que o hospital encontrou de hornenagear estas pessoas que
contribuern corn esta causa e colocar nos pavilhOes os nomes dos artistas.

1.2— DADOS CADASTRAIS
..

Razâo Social

CNPJ
49.150.35210002 - 01

iFundacaoPio Xli
Endereço

Email

Rua Antenor Duarte Vilela, 1331

hcancerthcancerbarretos,corn.br

Cidade
Barretos

I

I

UF

CEP

Telefone

São Paulo

14.784-400

(17) 3321 —6600

EA
Municipal

Responsavel Pala Enticlade

ICPF

Name
HENRIQUE DUARTE PRATA

398.234.078-00
Funcao

4.897.609-X - SSP/SP

Presidente

Endereço: Rancho Nossa Senhora do
Guadalupe, SIN - Zona Rural

Telefone

CEP

(017) 3321 —6600

14.780 - 000

Dados Bancário

Banco

Agencia

Conta Corrente

Bradesco S/A

3499 - 1

86000 - 0
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HOSPITAL
BARREFOS
- DESCRIcAO DO PROJETO
TITLJLO DO PROJETO

-PER, IODQ DE EXECLJQAO
tnlcio

Término

Janeiro

Dezembro

AREA I FOCO DE ATuAçAO DO PROJETO
Atualmente são feitos 4.400 atendimentos/dia, em regime ambulatorial e internação
clInica ou cirürgica, para pessoas provenientes de 2.032 localidades brasileiras, sendo que
a media mensal de casos novos de canceré de 1.166.
AREA I REGIAO GEOGRAFICA DE ATENDIMENTO

Para cidade de Jardinopolis SP, ern 2016,
atendimentos Para 45 pacientes, por meio do SUS.
BENEFICIARIOS DIRETOS

realizamos

429

Tern como rnissão prestar assisténcia medico hospitalar, na prevenção e tratarnento
oncologico 100% SUS.

OBJETIVO GERAL
Garantir o provirnento de insumos medico hospitalares em quantidade suficiente e
corn qualidade necesséria a manutenção do volume de atendimentos ambulatoriais e de
internação, as pessoas que necessitarn de tratarnento oncoloico 100% gratuito.
.
4USTIFLCATIVA DA PROPOSIQAO
•
Prevencâo - Várias cidades deverão ser percorridas ate dezembro de 2017, para
atendimentos de Prevenção pelo Brasil, o que resultarã na diminuição de incidencia de casos novos
de cancer;

•

Atendimento Ambulatorial - 4.400 atendimentos/dia;

•

Internaçoes Clinicas e CirUrgicas - 1.000 internaçöes por mês;

•

Alojamentos - acomodação de 1.300 pessoas por dia;

•

Refei(;Oes - 7.500/dia;

•

Serviços de Apoio - Lavanderia 3.000 kg de roupa lavada/dia;

•

Limpeza - aumento em 20% ate dezembro de 2017.

Atualmente são feitos 4.400 atendimentos/dia, em regime ambulatorial e internação chnica ou
cirUrgica, para pessoas provenientes de 2.032 localidades brasileiras, sendo que a media mensal de
casos novos de cânceré de 1.166.
3- CRONOGRANIA DE ExEcuçAo - Metas a Serem Atingidas
3.1 - Metas
Meta
I
--

. ___________________.

' ___. . Descricão

.

A Furidaçao tern por objetivo: prestar assistencia medico-hospitalar gratuita a pacientes que
necessitern de tratamento oncolOgico, prornover o desenvolvirnento de estudos a pesquisas no campo
oncolôgico, incrernentando a investigaçâo e sua divulgação, difundir 0 diagnôstico precoce e prevenção do
Cancer; d) criar a rnanter cursos de pos-graduaçao na especialidade de cancerologia, contribuir pam a solução
dosppblemas rnedico-sociais, estendendo seus fins beneficentes a outras entidades pUblicas ou privadas.
lONE/FAX - (ii) 3321-6600
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BAR RETOS
31 -. Metas Quantitativas
Dar continuidade as
açOes de saude da
Fundaçâo Plo XII por
melo de aquisiçäo de
aquisição de materials
de usc Cinico, visando
meihorias
no
atendimento
medico/hospitalar.

... .V.cmcadór. .......
.....
Continuar
proporcionando assisténcia
Garantir o provirnento de insurnos medico
hospitalares em quantidade suficierite e e atendimento, corn rnaior qualidade e
manutençao humanizaçäo aos pacientes qua
corn qualidade necessaria
do volume de atendimentos arnbulatoriais e necessitarn de tratamento oncologico
de internação. 0 objetivo deste projeto
por meio do SUS, 100% gratuito.
proporcionar
mesmo
padráo
de Atendendo a dernanda que aumenta a
o
saude corn cada dia.
atendimentos e assistência
qualidade, diante da crescente dernanda,
através da meihor utilização dos recursos
recebidos, pacientes 100% SUS.

a

e

a

a

3.2— Metas Qualitativas

. Meti ....... 1.j .....
fl
0 objetivo deste projeto e Garantir
.

..•
a provimento de insurnos
medico hospitalares em quantidade
suficiente e corn qualidade necessária
de
manutençâo
do
volume
atendimentos arnbulatoriais e de
internacao.

.

o
mesmo
proporcionar
padrão de atendirnentos e
saüde corn
assisténcia
diante
da
qualidade,
crescente demands, através
da melhor utilizacao dos
recursos
recebidos,
pacientes 100% SUS.

..

A visão da Fundaçäo Pie XII e buscar
a excelOncia no atendirnento medico
através
de
açOes
hospftalar,
constante
hurnanizadoras,
técnico
aperfeiçoamento
e
profissional, divulgaçäo cientifica do
ensino e pesquisa, o que nos permite
absolver a crescents dernanda e corn
isso, o fortalecirnento do Sistema
Unico de SaUde.

a

a

a

3.3— Fases de Execuçao
Fazes
ecuça

Objeto

Oescrição do Objeto

Material
Medico
hospitalar de
Consumo

Aquisicâo de material de consumo em
geral e medicamentos oncolOgicos
(Ex: ãgua destilada; soro glicosado;
soro fisiológico; Abbocath; aguiha;
seringa; adaptador; atadura; canula;
cateter; scalp; coletor; compressa de
gase; equipo; fixador; luva; lanceta;
sands; tire; esparadrapo; lila e outros).

Indicador
Fisico
Unid.
Quant

12 rueses
-

-

4- PLANO DE APLIcAcA0
NATUREZADADESPESA

TOTAL

Material Medico Hospitalar de Consumo R$
TOTAL GERAL

R$

CONCEDENTE

60 (22?09

606u7cV
5Q c77W R$ 5V &O7
R$

PROPONENTE

R$
R$
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5- CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO - CONCEDENTE
VALORESR$

ANO-2017

Faso

JANEIRO
FEVERIRO
MARCO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

R$

R$
at
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6-DECLARAcAO
Na qualldade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto ao MunicIpio
de .Jardinôpolis SP, para os efeitos e sob as penas da lei que as despesas propostas neste piano atendem ao
disposto na Lei NO 8666/93, Art 30 preservando as propostas mais vantajosas e Os principios bãsicos cia
legalidade e cumprir fielmente 0 proposto piano de trabaiho e qua inexiste qualquer débito em mora ou situação
de inadirnplencia corn o Municiplo de Jardinópolis, Estado de São Paulo ou qualquer Orgão ou entidade da
Administração PUbhca Federal, que impeca a transferencia de recursos oriundos de dotacOes consignadas nos
orçamentos do municiplo, na forma deste.
Pede deferimento,
Barretos/SP, 20 de fevereiro de 2017.

Hçnrique Duarte Prata
Presidente da Fundaco Plo Xli - Hospital do Cancer de Barretos

7- APROVAQAO PELO CONCEDENTE
Aprovado

2017.

/SP, ____de

Prefeito do Municipio de JardinOpolis SP

Secretário Municipal de Finanças

Secretário de SaMe do
niCrniO de Jardinópolis SP
PONE/FAX ,17 332o6U0
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