
Câmara Municipal
São Paulo

"

Folha n	
de moo.

19 99

ADELINA CICONB
Reg. 100.106

ATM

LIDO HOJE
ÀS COMISSÕES DE FEV /9 9

1 (-)2t-r-rr(•Çr"	 1-4er
-.4.---ta.-;!;rè,ÇP	 d4c-Cfq(5

•

PROJETO DE LEI N° 01 PL
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Altera e acrescenta item à alínea "b" e

altera o parágrafo primeiro do artigo 3°

da ' Lei n° 10.257, de 18 de fevereiro de.

1.987.-

•

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

Art. •I° - A alínea "h" do artigo 3° da Lei n°

10.257, de 18 de fevereiro de 1.987, passa a vigorar com a seguinte

redação:

"b) De um Conselho Deliberativo e

Fiscalizador, composto por 8 (oito) membros,

sendo 4 (quatro) de livre nomeação e

exoneração pelo Prefeito, e 4 (quatro)

eleitos, conforme segue:"

Art. 2° - A alínea "h" do artigo 3° da Lei n°

10.257, de 18 de fevereiro de 1.987 fica acrescida do seguinte item:

\
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"8 - Um representante dos funcionários do

Hospital do Servidor Público Municipal -

HSPM, não médico ou odontólogo, escolhido
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mediante eleição direta por todos os

funcionários do Hospital, vedada, nos dois

períodos subseqüentes, a sua reeleição."

Art. 30 - O parágrafo primeiro do art. 3° da

Lei n° 10.257, de 18 de fevereiro de 1.987, passa a vigorar com a

seguinte redação:

"§ 1° - O Conselho Deliberativo e Fiscalizador

será presidido pelo representante da

Secretaria Municipal da Saúde, ao qual

caberá votar apenas em caso de empate."

Art. 4° - As despesas decorrentes da

execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias

próprias, suplementadas se necessária.

Art. 50 - Esta Lei entrará em vigor na data de

sua publicação.

Sala das Sessões,

-,
CARLOS NEDER

Vereador




