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Visa o presente projeto de lei disciplinar as

ações e serviços de saúde no Município de São Paulo, em

respeito às Leis Federais n.° 8.080/90 e n.° 8.142/90 e à Lei

Complementar Estadual n.° 791/95, e em obediência aos

princípios nelas insculpidos, principalmente quanto à

democratização e participação popular na direção do sistema.

Pretende-se, ainda, assegurar que a

política de saúde na Cidade volte-se para a real e efetiva

implantação do Sistema Único de Saúde e da municipalização

integral das ações e serviços públicos de saúde.

A instituição da Gratificação Sistema Único

de Saúde aos trabalhadores descritos no art. 6° do presente

projeto visa corrigir flagrantes distorções salariais na Secretaria

Municipal de Saúde, bem como incentivar as ações de promoção,

de prevenção de doenças e os programas de saúde pública na

cidade de São Paulo.

f

Como conseqüência do proposto no

projeto, por evidente incompatibilidade com as diretrizes do

Sistema Único de Saúde — SUS, propugna-se o cancelamento

progressivo de todos os termos de convênios firmados com as

Cooperativas que o integram, de todos os afastamentos de

funcionários concedidos para a formação das Cooperativas de

Trabalho previstas na Lei n.° 11.866/95, e a extinção do Plano de

Atendimento à Saúde — PAS.

Institui, ainda, o dever das Cooperativas

que tiveram integrado a qualquer tempo o PAS apresentarem a

prestação de contas dos recursos públicos recebidos da

Municipalidade, detalhadamente, à Secretaria Municipal de
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do Município e à Câmara Municipal de São Paulo.

Esta propositura, aliada ao Projeto de Lei

Orgânica n.° 02/97, também por nós apresentado, que propõe a

obrigatoriedade de aplicação de pelo menos 12,5% dos recursos

do Tesouro Municipal nas atividades do SUS no Município de São

Paulo, contribui para a definitiva retomada da implantação das

diretrizes do SUS na Capital, contribuindo, desta forma, para a

construção de uma cidade Saudável e Solidária.•
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