
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001953/2021

Dispõe sobre a utilização de recursos
provenientes das multas administrativas
aplicadas pelo Poder Público em virtude do
descumprimento de medidas para o
enfrentamento de emergências de saúde
pública.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Os valores arrecadados em decorrência da aplicação de multas administrativas em
virtude do descumprimento de medidas para o enfrentamento de emergências de saúde
pública, deverão ser revertidos em favor do Fundo Estadual de Saúde - FES, instituído pela
Lei nº 10.999, de 15 de dezembro de 1993.

     Parágrafo único. Especialmente ao logo do período em que perdurar a situação anormal
caracterizada como “Estado de Calamidade Pública”, de que tratam os Decretos nºs 48.833,
de 20 de março de 2020, e 49.959, de 16 de dezembro de 2020, e outros que venham a
prorrogar seus efeitos, os recursos revertidos em favor do Fundo Estadual de Saúde – FES,
resultantes da aplicação de multas administrativas por descumprimento de medidas para
enfrentamento à pandemia do coronavírus (Covid-19), deverão ser utilizados para a aquisição
de vacinas (imunizantes), insumos e equipamentos hospitalares para o seu combate.

     Art. 2º Fica o Poder Executivo de Pernambuco obrigado a prestar contas dos recursos
arrecadados e utilizados nos termos do art. 1º, os quais deverão ser publicados mensalmente
em seção específica no Portal da Transparência do Estado de Pernambuco.

     Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao
Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de



Estado, órgãos e entidades da administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito, destacamos:

     Nosso projeto de lei visa estabelecer regras para a utilização dos recursos provenientes das
multas administrativas aplicadas pelo Poder Público em virtude do descumprimento de
medidas para o enfrentamento de emergências de saúde pública, especialmente aquelas
relativas à pandemia do coronavírus (Covid-19), a fim de assegurar que esses valores sejam
revertidos em favor dos serviços públicos de saúde.

     Assim, propomos inicialmente que esses recursos sejam redirecionados para o Fundo
Estadual de Saúde - FES, instituído pela Lei nº 10.999, de 15 de dezembro de 1993.

     Entretanto, especialmente ao logo do período em que perdurar a situação anormal
caracterizada como “Estado de Calamidade Pública”, de que tratam os Decretos nºs 48.833,
de 20 de março de 2020, e 49.959, de 16 de dezembro de 2020 – e outros que venham a
prorrogar seus efeitos –, os recursos revertidos em favor do Fundo Estadual de Saúde – FES,
deverão ser utilizados exclusivamente para a aquisição de vacinas, insumos e equipamentos
hospitalares para enfrentamento à pandemia do coronavírus.

     Propomos ainda que o Poder Executivo estadual apresente, através do Portal da
Transparência, a prestação de contas mensal dos recursos arrecadados e utilizados, os quais
deverão ser publicizados em seção específica.

     Trata-se, pois, de uma forma de investir mais recursos nos serviços públicos de saúde,
especialmente com a compra de novas vacinas, que consequentemente resultarão numa
redução dos efeitos negativos da pandemia.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

 

Sala das Reuniões, em 18 de Março de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada



 
Às 1ª, 2ª, 3ª, 9ª, 10ª comissões.


