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PARECER 1049/1999 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PL 
32/1999 
De iniciativa do N. Vereador Carlos Neder, o projeto de lei 32/99 pretende alterar e 
acrescentar item à alínea "b" e alterar o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 10.257/87. 
O diploma legal acima mencionado reorganizou o Hospital do Servidor Público 
Municipal - HSPM. 
Assim, a presente propositura modifica o número de membros do Conselho 
Deliberativo do HSPM, passando dos atuais sete  para oito conselheiros, sendo quatro 
de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito e quatro eleitos. 
O projeto também acrescenta o item 8 à alínea "b" do mesmo artigo 3º de modo a 
assegurar que um representante dos funcionários do HSPM, não médico ou 
odontólogo, escolhido mediante eleição direta por todos os funcionários do hospital, 
passe a integrar o Conselho Deliberativo, vedando, no entanto, a sua reeleição nos 
dois períodos subseqüentes. 
Finalmente, a proposta em análise modifica a redação do parágrafo 1º do artigo 3º da 
lei municipal, de forma a alterar a denominação da extinta Secretaria de Higiene e 
Saúde que passou a denominar-se Secretaria Municipal da Saúde, acrescentando-se, 
entretanto, que ao representante daquela Pasta no Conselho Deliberativo caberá votar 
apenas em caso de empate. 
Segundo o I. Autor, a propositura  busca preservar a paridade no Conselho 
Deliberativo, uma vez que o corpo clínico (médicos e odontólogos) se encontra 
representado por dois membros, um do corpo clínico do próprio HSPM e outro do 
corpo clínico do Quadro Geral da Prefeitura, enquanto que os funcionários possuem 
apenas um representante, escolhido entre todos os servidores da Prefeitura. 
Desta forma, conclui o N. Vereador, passando o Conselho Deliberativo a ser composto 
por 8 membros, propõe-se que o Presidente do colegiado só exerça o direito de voto 
em caso de empate nas deliberações. 
A par do exposto e nos aspectos do mérito que nos cabe analisar, entendemos que a 
propositura é meritória, notadamente porque  estabelece, de fato, a igualdade de 
representação no Conselho Deliberativo do HSPM. 
Favorável, desta forma,  é o nosso parecer. 
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