
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 619/2016 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 393/2014 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Coronel Telhada, Claudino 
de Souza, Paulo Frange, Mário Covas Neto, Andrea Matarazzo, Aurélio Nomura, Floriano 
Pesaro, Gilson Barreto, Patrícia Bezerra, Alessandro Guedes, Salomão Pereira, Natalini, 
Eduardo Tuma, Laércio Benko e Valdecir Cabrabom, visa alterar a Lei nº 14.097, de 08 de 
dezembro de 2005, que dispõe sobre a Nota Fiscal Paulistana, inserindo incisos ao § 3° do 
artigo 3°. 

Entre outras disposições, a propositura determina que o crédito não utilizado pelo 
tomador de serviços no prazo de 15 (quinze) meses, contado a partir da data em que tiver sido 
posto à disposição para utilização, será cancelado em relação ao tomador de serviços e, em 
ato contínuo, disponibilizado as entidades paulistanas sem fins lucrativos, de saúde e de 
assistência social, durante o período de 15 (quinze) meses. 

Ainda de acordo com o projeto, estar inscrita no Cadastro Único das Entidades 
Parceiras do Terceiro Setor - CENTS, instituído pelo Decreto nº 47.864/2006, é condição 
necessária para que uma entidade de saúde ou assistência social seja beneficiada. 

A propositura também estabelece como o valor do crédito será dividido em favor das 
entidades paulistanas, determinando que a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento 
Econômico faça a divisão do crédito em função do número de entidades habilitadas por área no 
momento em que o mesmo for atribuído, atendo-se aos parâmetros de que 75% (setenta e 
cinco por cento) do total seja partilhado entre as entidades de saúde e 25% (vinte e cinco por 
cento) entre as entidades de assistência social; sendo que dos 75% (setenta e cinco por 
cento), 30% (trinta por cento) devem ser destinados ao custeio e/ou modernização de 
instalações e equipamentos, e 70% (setenta por cento) devem ser empregados na prestação 
de serviços de internação e atendimento ambulatorial ao Sistema Único de Saúde não 
remunerado, mediante pacto com o gestor local e prestação de contas quanto aos serviços 
prestados e respectivos custos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
legalidade da propositura. 

A Comissão de Administração Pública considerando o elevado interesse público de que 
se reveste a iniciativa, apresentou parecer favorável ao projeto, na forma de um substitutivo, 
em que visa inserir regra para que os recursos transferidos mediante este programa não 
interfiram naqueles já destinados à saúde. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, tendo em vista que a propositura pretende beneficiar as entidades paulistanas de 
saúde e de assistência social sem fins lucrativos e em última análise nossa população, quanto 
ao mérito, apresentou parecer favorável à aprovação da propositura, nos termos do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Administração Pública. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura. Todavia, para aprimorar o 
projeto através da adaptação a melhor técnica legislativa, considerando norma inserida pela 
douta Comissão de Administração Pública, objetivando inserir regra para que os recursos 
transferidos mediante este programa não interfiram naqueles já destinados à saúde, além de 
redução pela metade do total do crédito não utilizado pelo tomador de serviços a ser objeto de 
redistribuição; redução do prazo para utilização do crédito pelas entidades; dividir o uso dos 
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créditos entre as entidades que firmarem Termo de Parceria com objetivo de diminuir a 
demanda reprimida e o sofrimento da população que for atendida, pois devem empregar este 
crédito na prestação de serviços de internação e atendimento ambulatorial ao Sistema Único 
de Saúde não remunerado e para aquisição de equipamentos/material permanente e/ou 
reforma das instalações, regras de controle e fiscalização, entre outras disposições, 
apresentamos o seguinte substitutivo: 

 

 

SUBSTITUTIVO Nº      PROJETO DE LEI Nº 393/2014 
Insere os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII ao § 3° do artigo 3° da Lei n° 14.097/05 

com redação dada pela Lei 15.406 de 08 de julho de 2011, que dispõe sobre a Nota Fiscal 
Paulistana, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1° Ficam inseridos os incisos I, lI, III, IV, V, VI, VII e VIII ao § 3° do artigo 3° da Lei 
14.097 de 08 de dezembro de 2005: 

§ 3º (...) 

I - apenas o crédito não utilizado pelo tomador de serviços no prazo de validade de 15 
(quinze) meses, contado da data em que tiver sido disponibilizado para utilização, será 
cancelado e, em ato contínuo, 50% (cinquenta por cento) do referido crédito será 
disponibilizado às entidades paulistanas de saúde e assistência social sem fins lucrativos e 
50% (cinquenta por cento) serão destinados ao Tesouro Municipal; 

II - A entidade paulistana de saúde e a de assistência social para ter acesso ao crédito 
deve apresentar e ter o projeto/plano de trabalho aprovado perante a Secretaria Municipal de 
Saúde ou Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e para efeitos desta 
Lei, considera-se entidade sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não 
distribua ou transfira entre os seus sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados, 
doadores ou terceiros, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que aplica os excedentes integralmente na 
consecução de seu objeto social; 

III - a entidade paulistana de saúde e a de assistência social sem fins lucrativos 
somente poderá ser favorecida com parte do crédito cancelado em relação ao tomador de 
serviços, caso esteja inscrita no Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor - 
CENTS, instituído pelo Decreto n° 47.864/2006, reorganizado pelo Decreto 52.830/2011, e, 
eventuais alterações posteriores; 

IV - do crédito em favor das entidades paulistanas, 75% (setenta e cinco por cento) 
serão partilhados entre as entidades de saúde e 25% (vinte e cinco por cento) entre as 
entidades de assistência social; 

V - a apuração do crédito que será disponibilizado às entidades paulistanas de saúde e 
de assistência social sem fins lucrativos será realizada semestralmente pela Secretaria 
Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, cuja informação, considerando os 
percentuais destinados a cada área, será disponibilizada à Secretaria Municipal de Saúde e a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social até o décimo dia útil dos meses 
de fevereiro e agosto de cada ano; 

a) o crédito cancelado entre os meses de janeiro a junho será acumulado e 
disponibilizado no mês de outubro, e o crédito cancelado e acumulado entre os meses de julho 
a dezembro será disponibilizado no mês de abril do ano seguinte; 

b) a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social terão até o último dia útil de março e setembro para encaminhar a 
Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico a relação de entidades, com 
cópia dos respectivos instrumentos firmados e uma cópia da documentação apresentada, 
ressaltando em ofício os valores que cada entidade irá receber para que esta efetue o crédito; 
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c) a entidade paulistana sem fins lucrativos da área da saúde ou de assistência social, 
que receber crédito terá o prazo de 12 (doze) meses, contados da data em que receberem o 
crédito, para utilizá-lo e executar os serviços/ações pactuados; 

d) eventual saldo não utilizado permanecerá disponível, na forma do regulamento, para 
aplicação em novos projetos aprovados e/ou incremento dos já firmados pelo período de 12 
(doze) meses; 

e) após 12 (doze) meses os créditos disponibilizados e não utilizados serão destinados 
ao Tesouro Municipal; 

f) a entidade que receber crédito e não o utilizar no prazo de 12 (doze) meses, no todo 
ou em parte, deverá restituir o montante não utilizado nos termos do regulamento, à Secretaria 
Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico para que o montante seja novamente 
disponibilizado às entidades das respectivas áreas; 

g) o crédito restituído permanecerá disponível pelo período de 12 (doze) meses, a 
contar da data de restituição; e 

h) após os 12 (doze) meses os créditos novamente disponibilizados e não utilizados 
serão destinados ao Tesouro Municipal. 

VI - da análise da Secretaria Municipal de Saúde, do crédito em favor das entidades 
paulistanas da área da saúde, do controle, fiscalização e transparência: 

a) as entidades interessadas em obter o crédito deverão ser conveniadas com o 
Sistema Único de Saúde - SUS e/ou possuir Termo de Parceria vigente; 

b) ofertar serviços de saúde ambulatoriais e de internação ao SUS em caráter adicional 
aos já realizados, desde que haja demanda; 

c) cabe a Secretaria Municipal de Saúde analisar, aprovar o projeto/plano de trabalho 
da entidade sem fins lucrativos que pleitear esse crédito e firmar o Termo de Parceria; 

d) deve acompanhar o projeto/plano de trabalho 2 (duas) cópias dos seguintes 
documentos: 

1. cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física - CPF 
do representante legal; 

2. cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu o corpo dirigente da entidade, 
devidamente registrada no cartório competente, acompanhada de instrumento particular de 
procuração, com firma reconhecida, assinada pelo dirigente máximo, quando for o caso. 

3. cópia do estatuto registrado no cartório competente e suas alterações; 

4. relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de Pessoa 
Física - CPF; 

5. declaração da autoridade máxima da entidade informando que nenhuma das 
pessoas relacionadas no item 4 é agente político de Poder, do Ministério Público, Defensor 
Público ou de que não ocupa cargo de direção, chefia ou assessoramento no SUS. 

7. prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 
pelo prazo mínimo de três anos; 

8. prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 

9. apresentação da declaração de funcionamento regular nos últimos três anos, emitida 
no exercício corrente; 

10. demonstrações contábeis e financeiras do último exercício submetidas a parecer 
conclusivo de auditoria independente, realizadas por instituição credenciada perante o 
Conselho Regional de Contabilidade; 

11. certidão CENTS - Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor; 

12. certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Representante legal pela Instituição; 
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13. certificado de Inscrição no CREMESP; e 

14. certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

e) a divisão do crédito poderá ser realizada em valores diferentes conforme 
projeto/plano de trabalho, demanda reprimida e o crédito que a entidade paulistana da área da 
saúde poderá receber não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) de sua receita bruta; 

f) a divisão do crédito considerará: 

1. projeto/plano de trabalho e demanda reprimida; 

2. tempo de espera da demanda reprimida para execução do serviço ofertado, 
priorizando-se sempre o serviço em que a espera for maior; 

3. qualidade e abrangência do serviço ofertado; 

4. avaliação positiva no convênio firmado e vigente com o Sistema Único de Saúde - 
SUS e/ou no termo de parceria; 

5. quantidade de entidades que tiveram seus planos de trabalho aprovados; 

6. menor custo quando houver serviços idênticos propostos; e 

7. tamanho da entidade. 

g) a forma, prazos, encaminhamento de pacientes, critérios de monitoramento e 
avaliação pela Secretaria Municipal de Saúde e obrigações da entidade parceira constarão no 
Termo de Parceria; 

h) 70% (setenta por cento) do crédito serão divididos e concedidos apenas entre as 
entidades que firmarem termo de parceria com objetivo de diminuir a demanda reprimida, pois 
devem empregar este crédito na prestação de serviços de internação e atendimento 
ambulatorial ao Sistema Único de Saúde não remunerado. 

1. a prestação de contas quanto aos serviços prestados com os respectivos custos 
deve ter periodicidade mensal perante a Secretaria Municipal de Saúde e trimestral, perante a 
Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico para acompanhamento e 
fiscalização; 

2. a comprovação dos custos da prestação de serviços de internação e atendimento 
ambulatorial poderá ser exigida a qualquer tempo, mediante apresentação dos documentos 
necessários os quais devem ser mantidos em arquivo pelo prazo mínimo de dez anos, contado 
da data da prestação de serviços; 

3. as entidades devem cumprir as metas pactuadas e disponibilizar as informações 
relativas ao atendimento, sempre que necessário e solicitado, respeitado o sigilo e a ética 
profissional, caso contrário o Termo de Parceria poderá ser suspenso a qualquer momento; 

4. as entidades deverão efetuar o registro da gratuidade gerada no balanço patrimonial 
e respectiva nota explicativa e os atendimentos devem ser registrados no sistema de 
Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA), no campo 3, inclusive para fins 
de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, nos termos do art. 8º 
da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009; e 

5.  o parecer conclusivo de auditoria independente, realizado por instituição 
credenciada perante o Conselho Regional de Contabilidade sobre as demonstrações contábeis 
e financeiras de cada exercício deve ter dispositivo que aborde a utilização do crédito obtido 
por meio desta lei referente a prestação de serviços de internação e atendimento ambulatorial. 

i) 30% (trinta por cento) dos créditos serão divididos e concedidos para aquisição de 
equipamentos/material permanente e/ou reforma das instalações, mediante apresentação e 
aprovação de projeto perante à Secretaria Municipal de Saúde, com objetivo de contribuir para 
o desenvolvimento de um parque hospitalar de referência, na Capital, capaz de prestar 
serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam 
às necessidades e demandas da população; 

1. apenas a entidade que firmar termo de parceria para prestação de serviços de 
internação e atendimento ambulatorial ao Sistema Único de Saúde poderá ter acesso ao 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0393/2014 
Secretaria de Documentação Página 5 de 6 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

crédito para aquisição de equipamentos/material permanente e/ou reforma das instalações com 
foco em viabilizar a manutenção e/ou ampliação da capacidade e qualidade de atendimento; 

2. o projeto para aquisição de equipamentos/material permanente e/ou reforma das 
instalações deve evidenciar as cotações realizadas e conter obrigatoriamente um cronograma 
para a respectiva aquisição e/ou execução; 

3. a entidade sem fins lucrativos deve enviar, a cada bimestre, à Secretaria Municipal 
de Saúde, um relatório de execução físico-financeira, com justificativas para eventuais 
modificações em relação ao cronograma original constante do projeto; 

4. ao término da aquisição de equipamentos/material permanente e/ou reforma das 
instalações a entidade deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico relatório para acompanhamento e fiscalização; e 

5.  o parecer conclusivo de auditoria independente, realizado por instituição 
credenciada perante o Conselho Regional de Contabilidade sobre as demonstrações contábeis 
e financeiras de cada exercício deve ter dispositivo que aborde a utilização do crédito obtido 
por meio desta lei para aquisição de equipamentos/material permanente e/ou reforma das 
instalações. 

j) o saldo não utilizado para aquisição de equipamentos/material permanente e/ou 
reforma das instalações poderá ser utilizado para prestação de serviços de internação e 
atendimento ambulatorial; 

k) a apresentação de projeto/plano de trabalho deve ocorrer em até 30 (trinta) dias 
após a regulamentação desta Lei, para a entidade se beneficiar do crédito destinado a 
execução de serviços de internação e atendimento ambulatorial, aquisição de 
equipamentos/material permanente e/ou reforma das instalações ou para ambos; 

l) a apresentação de novos projetos/planos de trabalho poderá ser realizada nos meses 
de fevereiro e agosto de cada exercício, e serão analisados desde que não prejudiquem a 
continuidade das parcerias firmadas para reduzir a demanda reprimida e haja crédito 
disponível; 

m) a entidade pode solicitar a qualquer momento mediante requerimento ao Secretário 
Municipal de Saúde, o encerramento do termo de parceria, observando que eventual saldo de 
recursos referente a prestação de serviços de internação e atendimento ambulatorial não 
realizado deve ser restituído a Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico 
devidamente corrigido na forma do regulamento; 

n) se houver o encerramento do termo de parceria referente a prestação de serviços de 
internação e atendimento ambulatorial e em curso houver processo para aquisição de 
equipamentos/material permanente e/ou reforma das instalações, todo recurso obtido para o 
projeto deve ser restituído a Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico 
devidamente corrigido na forma do regulamento; 

o) a cada 6 (seis) meses a partir da data de assinatura do termo de parceria, a 
Secretaria Municipal de Saúde encaminhará relatório a Secretaria Municipal de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico com informações sobre o cumprimento, parcial ou total, da 
parceria firmada com manifestação sobre sua continuidade ou não; 

p) a relação das entidades paulistanas da área da saúde sem fins lucrativos 
beneficiadas por esta norma será disponibilizada no sítio eletrônico da Secretaria Municipal de 
Saúde; 

q) a Secretaria Municipal de Gestão também disponibilizará, nos termos do Cadastro 
Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor, por intermédio do Portal da Prefeitura do 
Município de São Paulo na Internet, as informações relativas aos termos de parceria firmados 
nos termos desta lei e, incluindo, os processos de respectivo controle e avaliação de eficiência, 
eficácia e efetividade, sem prejuízo de outros instrumentos formais de controle. 

VII - portaria conjunta da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
e Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico disciplinarão em quais 
serviços o crédito poderá ser utilizado, critérios que as entidades de assistência social devem 
observar para apresentar projeto/plano de trabalho e utilizar o crédito, a divisão dos valores 
entre as entidades, se parte do crédito poderá ou não ser utilizado para custeio e em havendo 
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o custeio, a definição do percentual para esta finalidade e o que poderá ser objeto de custeio, 
critérios de controle e fiscalização, dentre outros pertinentes; 

VIII - a entidade que receber recursos na forma estabelecida nesta Lei estará sujeita a 
prestar contas sobre sua aplicação, portanto constituem motivos para suspensão da entidade, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos no Programa Nota Fiscal Paulistana, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei: 

a) a constatação, a qualquer tempo, de falsidade de informação em qualquer 
documento apresentado; 

b) o desvio de finalidade na aplicação dos recursos recebidos; 

c) a não-devolução de eventual saldo de recursos. 

Art. 2º Os recursos provenientes da presente Lei não poderão ser deduzidos das 
verbas já destinadas em percentual à saúde, através da Lei Orgânica do Município, art. 214, § 
2º, e Constituição Federal, art.198, §§ 1º e 2º. 

Art. 3° O executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias 
contados a partir de sua publicação. 

Art. 4° As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento em 27/04/2016. 

Jonas Camisa Nova - DEM - Presidente 

Jair Tatto - PT - Relator 

Abou Anni - PV 

Adolfo Quintas - PSD 

Aurélio Nomura - PSDB 

Edir Sales - PSD 

Ota - PSB 

Ricardo Nunes - PMDB 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/04/2016, p. 193 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

