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Lei Municipal N° 360/2021. Borborema, 09 de novembro de 2021.

"Disp6e   sobre   a   instituicao   da   Campanha
Municipal de prevencao e deteccao precoce do
cancer de mama  e de colo de titero  'Outubro
Rosa' e da outras provid6ncias."

A  PREFEITA  CONSTITUCIONAL  DO  MUNICIPI0  DE  B0REOREMA,  Estado  da
Paraiba, no uso de suas atribui95es legals, conferidas pela CF, e pela Lei Orgahica Municipal,
faz saber a Camara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art.  1°  -  Fica  instituida no  ambito  do Muhicipio  de  Borborema,  a  "Campanha Municipal
Outubro Rosa",  visando  a prevencao e  detecgao precoce  do  cancer de mama e  de  colo de
titero.
Art. 2° - A campanha sera realizada anualmente, durante o mss de outubro, com o intuito de
infomar,  esclarecer,  conscientizar,  envolver  e  mobilizar  a  sociedade  civil  a  respeito  da
prevengao e da detecgao precoce do cancer de mama e de colo de utero, atrav6s de atividades
como campanhas educativas e de exames de satde, como a mamografia.

Art. 3° - 0 principal simbolo da campanha sera urn lago de fita na cor rosa o qual, sempre que
possivel, sera utilizado pelos agentes ptiblicos municipal, na sua vigencia.

Art.  4°  -  Durante  a  campanha,  podefa  ser  utilizada  iluminapao  rosa  na  parte  extema  das
edificap5es pdblicas muhicipais,  a exemplo de  pracas  e monumentos,  em  alusao a referida
Campanha.

Art. 50 - Fica incluido o "Outubro Rosa" no calendario oficial anual de eventos do Municipio
de Borborema, no mss de outubro, com atividades realizadas pela Gestao municipal, atraves
da Secretaria Municipal de Satde, podendo o envolvimento e apoio das demais Secretarias.

Art. 6° - Para a execngfro desta Lei, fica o Executivo autorizado a realizar convenios com a
iniciativa privada, ben como com entidades que tenham por finalidade atividades voltadas a
sadde ou outras areas afins que se enquadrem no objeto desta Lei.

Art. 70 - Fica estipulada a ultima quarta-feira, do mss de outubro, como data especial, ou seja,
o dia "D", para atividades alusivas a Campanha Outubro Rosa, no Municipio de Borborema-
PB.
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Art.  8°  -  As  despesas  decorrentes  da  execugfro  desta  Lei  correrao  por  conta  de  dotacdes
ongamentdrias  prdprias  e  suplementadas  se  necessarias,  com  base  na  Lei  Orgamenfaria
vigente.

Art.  9° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicapao,  revogando as disposig6es em
contrino.

Gabinete da Prefeita Constitucional de Borborema-PB, em 09 de novembro de 2021.

Gilene Cindido da Silva Leite Cardoso
Prefeita Coustituci onal.
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