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Protocolo nO:4123
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EMENTA: Dispõe sobre a criação do projeto chamado Prevenção o Ano Todo
e dá outras providências.

Dispõe sobre a sobre a criação do projeto chamado Prevenção o Ano Todo e dá outras
providências.

Art. 1° - Fica instituído, na Cidade de Carazinho, o projeto que visa realizar ações e campanhas de
prevenção a doenças contagiosas do corpo humano. A cada mês do ano, será trabalhado
especificamente um órgão do corpo, em todas as unidades de Saúde do município.

Art. 2° - Com aprovação deste projeto, fica a Secretária de Saúde comprometida a promover ações
junto aos postos de saúde, através dos seus funcionários da área da saúde, mediante palestras ou
material impresso, sobre doenças a prevenção e como evitar a contaminação e proliferação de
doenças contagiosas e especificas do corpo humano.

Art. 3° - O material utilizado bem como as palestras deve ser simples, didático e objetivo, contendo
apenas os cuidados básicos e necessários para evitar a prevenção de doenças contagiosas,
principalmente nas comunidades de baixa renda.

Art. 4° - Para fins dessa Lei, considera-se Unidade de Saúde responsáveis os estabelecimento
compreendido como Postos de Saúde dos Bairros, os quais tem acesso diário e direto com a
população.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor após a sua publicação, porém Municipio através das suas
secretarias, tem prazo de 90 dias para regulamentar e iniciar a promoção das atividades.

JUSTIFICATIVA: Este projeto de lei justifica-se pela necessidade de orientar a população com
cuidados básicos e diários que possam evitar a contaminação e proliferação de doenças
contagiosas .A Prevenção é um dos fatores principais para evitar futuros problemas de saúde.
Para ilustrar, a secretaria, poderá como por Exemplo, realizar ações do tipo, no mês de janeiro,
trabalhar nas campanhas com Coração e Pressão Arterial. Durante todo o mês. E assim
consequentemente, nos demais meses, outras doenças que considerar pertinente e importante.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/07/2013.
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