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PROJETO DE LEI 01-00055/2013 do Vereador Laércio Benko (PHS)
“Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de absorventes higiênicos, no
município de São Paulo, e dá outras providências.
Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o Programa de
fornecimento de absorventes higiênicos para pessoas hipossuficientes.
Parágrafo único. Entende-se por pessoa hipossuficiente aquela cuja renda familiar
seja inferior a 02 (dois) salários mínimos.
Art. 2° O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, promoverá o
fornecimento dos absorventes higiênicos em quantidade adequada as necessidades
femininas por meio das Unidades Básicas de Saúde, as Assistências Médicas
Ambulatoriais e os Hospitais da rede pública municipal.
§ 1°. Caso não exista nenhuma Unidade Básica de Saúde, Assistência Médica
Ambulatorial ou Hospital da rede pública nas proximidades das pessoas atendidas
pelo programa, a Secretaria Municipal de Saúde poderá conveniar associações ou
fundações que tenham definidos em seus estatutos como finalidade precípua o
atendimento na área da saúde.
§2°. As associações ou fundações para receberem os absorventes higiênicos
deverão necessariamente serem qualificadas como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público ou ainda como de utilidade pública seja municipal, estadual ou
federal.
§3°. Para receberem tais produtos descritos no “caput” as associações ou
fundações deverão demonstrar a Secretaria Municipal da Saúde à inscrição prévia
das pessoas abrangidas pelo programa.
§4°. As associações ou fundações conveniadas com a Secretaria Municipal da
Saúde deverão semestralmente entregar relatório de destinação dos absorventes
higiênicos.
Art. 3° Esta lei deverá ser regulamentada pelo Executivo no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 4° As despesas decorrentes com a execução desta 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 das Sessões.. Às Comissões competentes”

