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Oficlo 	. no . 094-2018. 	 . 
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Jardinopolis, 03 de mato de 2018 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, 
que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a Subvencionar no Corrente Exerciclo a 
Fundação Plo XII, mantenedora do Hospital de Cancer de Barretos, para os fins que 
menciona e dá outras providencias". 

P mencionado projeto, Nobres Edis, tern como objetivo, 
autorizar o Executivo Municipal a subvencionar a Fundaçäo Pio XII, na importancia de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mu reais) para atendirnento abs munIcipes e pacientes da 
reds pUbiica de saóde (SUS), em conformidade corn o Piano de Trabaiho que segue 
em anexo. 

Portanto, submetemos a apreciacao evotaçao de Vossas Excelencias a 
presente matéria, dentro dos termos regimentais, corn a sua.consequente aprovaçäo. 

Aproveitamos a oportunidade para rertovar a Vossa Exceiência e demais 
nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, consideraçao e 
apreço. 

Atenciosarnente, 

=D. 	Marconi= 
Municipal 

A SUA EXCELENCIA 
SENHOR josE EURIPEDES FERREIRA 
DO. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS-SP. 
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ESTADODESAOPAULO 

PROJETO DE LEI N°. 021-2018 
=DE 03 DE MAIO 2018= 

"AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
SUBVENCIONAR NO CORRENTE EXERCICIO A 
FUNDAQAO PlO XII, MANTENEDORA DO HOSPITAL 
DE CANCER DE BARRETOS, PARA OS FINS QUE 
MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"::;;;:::::::::: 

O SENHOR DR. JOAO CIRO.MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO E 
COMARCA DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS 
ATRIBUIçOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z S A B E R: - que a Camara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou 
ole sanciona e promulga a seguinte lei: 

ARTIGO 10  Fica o Executivo Municipal, autorizadoa conceder no exercIcio de 2018, 
a importância do R$ 50.000,00 (cinquenta mil reals) a titulo de subvençao 
social a Fundaçäo Pio XII, mantenedbra do Hospital de Cancer de 
Barretos - CNPJ 49.150.352/0002-01, para atendimento aos munIcipes 
e pacientes da rede pUblica (SUS). 

Parágrafo ünicô - A utilização dos recursos repassados deverá ser 
realizada ate 31 do dezembro de 2018. A prestaçao de contas pela 
Instituiçao beneficiada deverá ser elaborada nos termos das lnstruçOes n° 
02/2016 do Tribunal de Contas do Estado do São Paulo. 

ARTIGO 20  A cobertura da despesa mencionada correrá por conta de dotaçao já 
consignada na atual peça orçamentâria do corrente exercicio financeiro. 

ARTIGO 3° Esta Lei entrara em vigor: na data de sua publicaçao, revogadas as 
disposiçoes em contrário. 

Prefeitura Municipal de/a, ir16j,lis 3de)raiode 2018. 

/ A4 
yMarcon 

( Pre 	Municipal 
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PLANO DE TRABALHO 
2018 

I - INTR0DucA0 

11 - HISTORICO DA INsTrruIcAo 

Nadecada de 60, oUnic&R&.pStpeciaIizàdO para tratamento de cancer 

situavaLse na capital do estado de São Paulo e Os pacientesu&aparbbiarn.floHospital 

Sao Judas de Barretos comadoença, erarn, em sua maioria, previdenciários de baixa 

renda, corn alto indice de analfabetismo Por iSSO, tinham dificuldades  de buscar 

tratamento na capital, por falta de recursos, receto das grandes cidades, alem da 

imprevisibilidade de vaga para internaçao. 

Em 27 de novembro de 1967, fol instituida a Fundaçao Pio XII e, conforme 

memorando 234, de 21 de maip de 1968, assinado pelo Dr. Declo Pacheco Pedroso, 

diretor do INPS, passou a atender pacientes portadores de cancer. Devido a grande 

dernanda de pacientes e ao velho e pequeno hospital näo comportar todo crescimento, o 

Dr. Paulo Prata, idealizador e fundadqr,recebeu a doaçâo de urna area na periferia da 

cidade e propôs a construçao de urn novo Hospital que pudesse responder as crescentes 

necessidades. . . . .. . 

Este pequeno Hospital contava corn apenas quatro medicos Or Paulo Prata, 

Dra Scylla Duarte Prata, Dr. : Miguel Gonçalves e Dr. Domingos Boidrini Etes 

trabalhavam em tempo integral, dedicacäo exciusiva, caixa unico e tratarnento 

personalizado. Filosofia de trabaiho que promoveu o crescimento da lnstituiçao. 



hospital de amor 	1331 

Barretos.(SP),arasi

hei  bane Los 

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. propôs a construçao de urn novo Hospital que 

pudesse responder as crescentes necessidades 

No ano de 1989, Henrique Prata, fitho do casal de medicos fundadores do 

hospital, abraça a ideia do pat e corn a ajuda de fazendeiros da cidade e da região realiza 

mais uma parte do projeto 0 pavilhao Antenor Duarte Villela, onde functona o 

arnbulatorio do novo hospital e inaugurado ern 6 de dezembro de 1991 

Dando seqQência;ao.projeto.4ue vern ganhando granØesproporçOes  corn, a 

ajuda da comunidade, de artistas, da iniciativa privada e corn a participação financeira 

governãrflental, butràs areas do hospital estão sendo construidas paraatender via SUS, 

os pacientes corn cancer que chegam ate nOs. 

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 

149.150.35210002 —01 

Cidade 	11ff ' 	I CEP 	I Télefone 	''' I EA 

Barretos 	São Paulo 1  4.784 -400 	(17) 3321 —6600 	Municipal 

Nome 	 CPF 

HENRIQUE DUARTE PRATA 	 398.234.078-00 

RG 	 - 	Funçao 	 -- 

4.897.609-X - SSP/SP 	 Presidente 

www.bospltaldeamor.com.br  
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hei hospital de amor 	Antenor Duane 1331 

 (SP), Brasil 
CEP: 14.794-400  b 	 Barretos a r re OS I I 	 Tetefone: +55(17) 3321-6600 

Endereço:Rancho Nossa Senhora do Telefone 	 CEP 
Guadalupe, S/N - Zorta Rural (017) 3321 - 6600 	14.780-000 

DadosBancáqto , 

Banco Agéncia 	 Conta Corrente 

BradescoS/A 3499-1 	 186000-0  

2- DEsCRIcA0 DO PROJETO 

Qualidade e Eficléncia do SUS para atendimentos e 
assistência a pessoas que necessitam de tratamento 	

Junho 	Dezembro nnni,Inntt'n 

Atualmente são feitos 4.400 atendirnentos/dia, em regime ambulatOrial e internação 
clunica ou cururguca, para pessoas provenuentes de 2.107 locandades brasileuras, sendo que 
a media mensal de casos novos de cancer éde 1.166. 

Para cidade de Jardinópolis, am 2017, realizamos 499 atendirnentos 
Para 39 pacientes, por meio• do SUS. 

MEMO 

Garantir o provimento de insumos medico hospitalares ern quantidade suficiente e 
corn qualidade necessária a manutençao do volume de atendimentos ambulatoriais e de 
internação, as pessoas que necessitam de tratamento oncologico 100% gratuito. 

• 	 wWw.hospitaldeamor.com.br  
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ha hospital de amôr 
barretos 

Rua Antenor Duarte Viiiela, 1331 
Bakro Dr. Paulo Prate 
Barretos (SP), Brasil 

• CEP: 14.784.400 
• TelefOne: +55(17) 3321-6600 

• 	Prevençao - Vthrias cidades dëverão ser percorridas ate dezembro de 2018, para 
atendimentos de Prevenção pelo Brasil, o que resultara na dirninuição de incidencia de casos novos 
de cancer 

• 	Atendimento Ambulatorial - 4.400 atendirnentosldia 

• 	lnternaçöes Clinicas e Cirurgicas - 1.000 internaçoes por més, 

• 	Alojamentos - acomodação de 1.300 pessoas por dia, 

• 	Refeiçoes —7 500/dia, 

• 	Servuços de Apoio - Lavanderia 3.000 kg de roupa lavada/dia 

• 	Limpeza - aumento em 20% ate dezembro de 2018 

Atualmente são feitos 4.400 atendimentos/dia em regime ambulatorial e internação clinica ou 
cirurgica, pare pessoas provenientes de 2.107 localidades brasileiras, sendo que a media mensal de 
casos novos de cancer e de 1 166 

3- CRONOGRAMA DE EXECU(;AO - Metas a Serem Atingidas 

3.1 - Metas 

A Fundaçao tern por objetivo: prestar assistencia medico-hospitalar gratuita a pacientes que 
necessitem de tratamento oncologico promover 0 desenvolvirnento de estudos e pesquisas no 
campo oncologico, incrementando a investigaçâo e sua divuigação, difundir 0 diagnOstico precoce e 
prevençâo do Cancer, d) criar e manter cursos de pos-graduacao na especialidade de canceroiogia 
contribuir pars a soluçao dos problernas médico-sociais, estendendo seus fins beneficentes a outras 
entidades pubhcas ou privadas 

3.2 - Metas Quantitativas 

Dar continuidade as Garantiro provimento de insumos medico Continuar proporcionando assistencia 
acOes de saude da hospitalares ern quantidade suficiente e e atendirnento, corn rnaior qualidade e 
Fundaçao Pic XII por corn quandade necessaria a rnanutençao humanizacao aos pacientes que 
meio de aquisição de do volume de atendimentos ambulatortais e necessitam de tratarnento oncologico 
aquisicao de materrais de internaçâo 0 objetivo deste projeto e por rneio do SUS, 100% gratuito 
de uso unico visando proporcionar a rnesmo padrao de Atendendo a dernanda que aumenta a 
meihorias no atendirnentos e assistencia a saude corn cada dia. 
atendirnento 	 qualidade, diante da crescente demanda, 
medico/hospitalar 	através da melhor utilizaçäo dos recursos 

recebidos, a pacientes 100% SUS.  

www.lrnspitaideamor.com.br  
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ba r re c) S ha hospitaI de anior Rua Antenor Duarte Villela, 1331 

 Barretos(SP), Brasil 
CEP: 14.784400 
Telefoae; +55 (u) 3321-6600 

3.2 - Metas Qualitativas 

0 objetivo deste projeto é Garantir O 	provimento 	de insurnos A visão da Fundaçao Plo XII é buscar 
proporcionar 	o 	rnesrno medico hospitalares em quantidade a excelOncia no atendimento medico 
padráo de atendirnentos e suficiente a corn qualidade necessária hospitalar, 	atraves 	de 	acOes 
assistencia 	a 	saUde 	corn a 	manuteriçao 	do 	volume 	de humanizadoras, 	 constante 
qualidade, 	diante 	da atendirnentos 	arnbulatoriais 	e 	S aperfeiçoarnento 	técnico 	a 
crescente demanda, atraves internacão. profissional, 	divulgaçao cientifica do 
da 	meihor 	utilizaçâo 	dos ensino a pesquisa, 0 que nos permite 
recursos 	recebidos, 	a absorver a crescente demandä a com 
pacientes 100% SUS. isso, 	o 	fortalecimeñto 	do 	Sistema 

(Jnico de SaUde. 

3.3 - Fases de Execucao 

Aquisiçao de material de consume em 
geral e medicamentos oncológicos 

Material (Ex: água destilada; soro glicosado; 
Medico sore fisiolOgico; Abbocath; agulha; 01 100% 07 mesas 

hospitalar de seringa; adaptador; atadura; canula; 
Consumo cateter; scalp; coletor; compressa de 

gase; equipo; fixador; luva; lanceta; 
sonda; tira; esparadrapo; fita a outros).  

4-PLANO DE APLICAcAO 

5-CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO - CONCEDENTE 

MAIO 

www.hospitaldeamor.com.br  
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ha hospital de amor 
barretos 

Rua Antenor Duarte Villela, 1331 
Bairro Dr Paulo Prata 
Barretos (SP), Brasil 
CEP: 14.784-400 
Telefone: +55(17) 3321-6600 

6- DECLARACI 
Na quandade de representante legal do proponente, dectaro para fins de prova junto ao Municiplo 

de .Jardinopolis SP, para Os efeitos e sob as penas da lei que as despesas propostas neste piano atendemao 
disposto na Lei NO 8666193, Art 3° presérvando as propostas mais vantajosas e os principios bésicos da 
legalidade e cumprir fletmente o proposto piano de trabaiho eque inexiste quaiquer debito em mora ou situação 
de inadimplencia corn o Municipio de Jardinopotis, Estado de São Paulo ou quatquer Orgão ou entidade da 
Administração PUbhca Federal, qua impeça a transferencia de recursos oriundos de dotacOes consignadas nos 
orçamentos do municlpio, na forma deste. 

Pede deferirnento, 

Barretos/SP, 05 de rnarco de 2018. 

Helirique Duarte Prata 
Presidente da Fundacão Plo Xli - Hospital de Amor - Barretos 

7-ApRovAcAo PELOCONCEDENTE 

Aprovado 

ISP, 	 de 	 de2018. 

Prefeito do Munieipio de Jardinopolis SP 
	

Secretário Municipal de Finanças 

Secretario de Saude do 
Mumcipio de Jardrnopohs SP .  

- 	 wwwhospltaldeamor.com.br  
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