
 
 

MENSAGEM Nº 031/2021 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Encaminhamos a Vossa Excelência e demais membros dessa Egrégia 

Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre autorização de abertura de crédito 

adicional especial na Secretaria Municipal de Finanças no valor de R$ 1.870.000,00 (um 

milhão, oitocentos e setenta mil reais), através de recursos provenientes de transposição do 

orçamento municipal vigente, para reforço das dotações no orçamento do Centro 

Universitário de Adamantina – UniFAI. 

A Santa Casa de Misericórdia de Adamantina/SP é um importante centro 

de formação de recursos humanos na área da saúde, apoiando e estruturando os pilares 

fundamentais da UniFAI (Ensino, Pesquisa e Extensão). 

Além disso, é uma unidade notoriamente estratégica na Rede Primária e 

Secundária de atenção à saúde, por ser um centro de referência de baixa e média 

complexidade para o Sistema Único de Saúde/SUS e também por atender a rede privada e 

de convênios do município e região circundante, possuindo uma alta demanda de pacientes 

nas mais variadas especialidades médicas. 

E ainda, por possuir profissionais atualizados e especializados em diversas 

áreas e também por possuir equipamentos voltados para a realização de diagnósticos e 

tratamentos (invasivos e não invasivos) torna-se referência loco-regional para os gestores 

do Sistema Único de Saúde, sendo peça-chave para a saúde pública. 

No que tange a apoio ao ensino, a Santa Casa, assim como a rede básica 

de saúde, são o suporte e sustentação para o desenvolvimento das atividades práticas 

curriculares, atividades de estágio supervisionado e internato além do programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde. 

Dentro da estrutura de serviços hoje existente na Santa Casa é possível 

contemplar o processo de aprendizagem em diversas áreas, porém para que o processo se 

torne completo e eficaz faz-se necessário a melhoria nos serviços de apoio ao diagnóstico. 

O serviço de imagem hoje conta com Rx digitalizado, Tomógrafo, USG e 

neste momento o serviço de Ressonância Magnética é de suma importância para melhorar 

não apenas a assistência à saúde, mas impulsionar ainda mais a qualidade da 

aprendizagem dos alunos da UNIFAI quanto à elaboração de diagnóstico e descrição de 

tratamento, além das atividades acadêmicas diretas que serão desenvolvidas diretamente 



 
no setor de Ressonância principalmente pelos cursos de Medicina, Biomedicina e 

Enfermagem. 

A Ressonância magnética como apoio diagnóstico trará imensurável ganho 

para os acadêmicos dos cursos de saúde e qualidade de ensino para a UNIFAI. 

A atualização do serviço de diagnóstico por imagem torna-se premente 

frente as novas e atuais tecnologias em saúde que acompanham o desenvolvimento e 

avanços da medicina e da ciência como um todo, tanto para aperfeiçoamento da capacidade 

de apoio terapêutico, quanto no auxílio às ações de ensino/pesquisa/extensão dos alunos 

de graduação e pós-graduação, no desenvolvimento de pesquisas nesse tocante e no 

atendimento à população de uma forma geral. 

Considerando a importância do Projeto, solicitamos a apreciação em 

caráter de urgência. 

 

 

Adamantina, 16 de abril de 2021. 

 

 

 

 

MÁRCIO CARDIM 

Prefeito do Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sua Excelência, o Senhor 

PAULO CÉSAR CERVELHEIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara Municipal 

Adamantina - SP. 

 



 
 

PROJETO DE LEI Nº 035, DE 16 DE ABRIL DE 2021 

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina 

no valor total de R$ 1.870.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta 

mil reais). 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA: 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

Artigo 1º Fica autorizado abertura de um crédito adicional especial no 

valor de R$ 1.870.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta mil reais), destinado ao 

atendimento de despesas de capital, observando-se as classificações institucional, 

econômica e funcional programática a seguir especificadas: 

 

Órgão: 03 - Centro Universitário de Adamantina 

Unidade Orçamentária: 02 – Pró-Reitoria de Ensino 

Programa: 12.364.0004 – Ensino Superior de Qualidade 

Projeto/Atividade: 1044 – Termo de Colaboração – Ressonância Magnética 

Categoria Econômica: 4.4.50 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 

Elemento de Despesa: 42 - Auxílios 

Fonte de Recursos: 04 – Recursos Próprios da Administração Indireta 

Ficha: 144 

Valor – R$1.870.000,00 

 

Artigo 2º O crédito adicional especial aberto será coberto com os recursos 

provenientes de transposição, no valor de R$ 1.870.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta 

mil reais), das seguintes dotações orçamentárias: 

 

Órgão: 03 - Centro Universitário de Adamantina 

Unidade Orçamentária: 02 – Pró-Reitoria de Ensino 

Programa: 12.364.0004 – Ensino Superior de Qualidade 

Projeto/Atividade: 2005 – Pró-Reitoria de Ensino - Departamento 

Categoria Econômica: 4.4.90 – Aplicações Diretas 

Elemento de Despesa: 52 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 04 – Recursos Próprios da Administração Indireta 



 

Ficha: 23 

Valor – R$1.870.000,00 

     

Artigo 3º Em consonância ao disposto nos artigos 1º e 2º desta Lei ficam 

convalidadas as respectivas previsões nos anexos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e do Orçamento do Município para o exercício de 2021. 

 

Artigo 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário. 

 

 

Adamantina, 16 de abril de 2021. 

 

 

 

 

MÁRCIO CARDIM 
Prefeito do Município 


