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Ass: EMENTA: Institui 0 Programa Saude do
Jovem e do Adolescente no ambito do Municfpio
de Carazinho e da outras providencias.

Art. 22 - Fazem parte dos objetivos do PSJA(Programa Saude do Jovem e do

Adolescente):

I) Desenvolver al;oes que visem a prevenl;ao da saude do jovem e do

adolescente.

II) Prestar assistencia as necessidades da populal;ao jovem e adolescente, a

nfvel ffsico, psicol6gico e social.

III) Estimular os jovens e adolescentes a praticas educativas e esportivas, como

fator de urn desenvolvimento do seu potencial criador e crftico.

IV) Dar estimulo para 0 envolvimento dos jovens e adolescentes, bem como de

seus familiares, e da comunidade em geral nas al;oes a serem implantadas e

implementadas.

Art. 32 - Para efeito dos objetivos que trata 0 Art. 2Q, serao usadas as seguintes

definil;oes:

I) Serao consideradas Adolescentes pessoas de ambos os sexos com idade entre

12 (doze) e 17 (dezessete) anos, e jovens pessoas de ambos os sexos com



idade entre 18 e 24 anos, independente de caracterfsticas biol6gicas ou

psfquicas.

II) Sera considerada uma equipe multiprofissional minima necessaria para

atendimento primario urn medico, urn enfermeiro, urn assistente social e urn

psic6logo.

Art. 42 - Serao consideradas areas de atua~ao do PSJA(Programa Saude do Jovem e do

Adolescente):

I) Enfermagem, quando sera feito levantamento inicial de dados de

orienta~ao sobre aspectos preventivos, e de todas as formas de cuidados, a

serem aplicas em jovens e adolescentes.

II) Assistencia Social, quando serao avaliadas as condi~5es e problemas

relacionados com as areas economicas e sociais dos jovens e adolescentes,

as possibilidades de apoio, levantamento de recursos de sua comunidade, e

a identifica~ao de suas atividades de lazer, culturais e esportivas.

III) Medico, c1fnico geral, com 0 intuito de prevenir, diagnosticar, tratar e

recuperar a saude do jovem e do adolescente.

IV) Assistencia Psicol6gica, dando ao jovem e ao adolescente a oportunidade

de autoconhecimento a cerca de suas potencialidades, ensinando-os a

trabalhar com suas areas de conflito familiar, dificuldades, auto aceita~ao,

bullying escolar, oferecendo-Ihes a~5es que estimulem 0 desenvolvimento

pessoal.

Art. 52 - As eventuais despesas decorrentes da aplica~ao desta lei correrao a conta das

dota~5es or~amentarias pr6prias.

Art. 62 - Fica 0 Poder Executivo responsavel por regulamentar a presente lei.

Art. 72 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica~ao.
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Justifico 0 presente Projeto de Lei na necessidade de um programa de saude voltado

para a realidade dos jovens e adolescentes, suprindo assim suas necessidades

especiais, aumentando 0 desempenho dos jovens e adolescentes no ambito escolar,

profissionalizante e no mercado de trabalho. Contribuindo tambem para uma melhor

qualidade de vida no ambito familiar e social.


