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Institui o Disque- Serviços/Serviço
Integrado de Informações Sociais e dá
outras providências

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 10- Fica instituído o Programa Disque- Serviços/ Serviço Integrado
de Informações Sociais no âmbito do município.

Art. 2°- São objetivos do Programa :

I- propiciar a difusão de informações sobre os serviços públicos
existentes na cidade;

II- fornecer informações sobre postos de trabalho disponíveis;

III- fornecer informações sobre entidades de trabalho voluntário;

IV- fornecer informações sobre organizações não-governamentais que
prestam serviços de caráter social;

V- fornecer informações sobre instituições religiosas que prestam
serviços de caráter social;

Art. 3°- O Programa Disque- Serviços realizará coleta periódica de
informações junto às diversas instituições públicas e outras organizações e
instituições que prestem serviços com finalidade social no âmbito do município.

Art. 4°- O Programa Disque-Serviços manterá cadastro destas
informações, com atualizações contínuas.

Art. 5°- O Programa Disque-Serviços prestará informações ao público,
através de ligação telefônica gratuita.
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Art. 6°- O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, contados de sua publicação.

Art. 7°- As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias.

Art. 8°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, erii 	 de agosto de 1998
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CARLOS NEDER

Vereador - PT




