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Prefeitura da 6"iância de -Água" da Praia
"RAINHA DAS AGUAS"

E,,~do df.: Sao P~ulo

LEI NQ851 DE 14 DEAGOSTODE 1986.-

"Autoriza a Prefeitura Municipal da 19uas

da Prata a aderir ao convênio a ser ceIe
brado entre o Ministério da Previdência
Social; o Ministério da Saúde e o Insti
tuto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social; por um lado, e, por
outro, o Governo do Estado de são Paulo,
por intermédio da Secretaria de Estado -
da Saúde, para implantação e execução do
Programa de Ações Integradas de Saúde."

EDJAilI'.ADE LIMAVALA,Prefeito Municipal

da Estância de Águas da Prata, Estado de são Paulo, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Es
tância de 19uas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte

L E I:
Artigo lº - Fica a Prefeitura Municipal

da Estância de Águas da Prata, autorizada a aderir, na forma do
disposto da respectiva cláusula quarta, ao Convênio a ser cele-
brado entre as partes, de um lado o Ministério da Previdência e
Assistência Social, o Ministério da Sa~de e o Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social, e, de outro lado, o
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de
Estado da Sa~de, e que tem por objetivo a implantação e execução
no Estado de são Paulo, do Programa de Ações Integradas de Saúde,
preconizado nas diretrizes gerais de ações do Ministério da Saú-
de, consubstanciadas no Convênio ~nico n207/83, firmado entre o
mesmo Ministério e o Estado de São Paulo, e no Plano de Reorien-
tação da Assistência à Sa~de no âmbito da Previdência Social, e-
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elaborado pelo Conselho Consultivo da Administração de Saúde -
Previdenciária - CONASP e aprovado pela Portaria MPAS nQ3062/82,
e no Flano de Governo do Estado, no que se refere ao Setor de -
Saúde, convênio eOee cujo texto, rubricado pelo Prefeito, faz
parte integrante desta Lei.

, # •Paragrafo unico:- Excetuam-se do Convenio a ser
celebrado as autarquias e empresas municipais.

Artigo 22 - As despesas com a execução desta -
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias pr6priBs, s~
plementadas se necessário.

Artigo 3º Esta Lei entrará em vigor na data -
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de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância de águas da

Prata, aos catorze dias do mês de agosto de mil novecentos e oi
tenta e seis.

Prefeito Municipal

J~~G~VALENTINA N~ GOMES
Secretária
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