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"lnstitui o "Movimento Outubro

Rosa" dedicado às ações
preventivas que garantam a
integridade da saúde da mulher".
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Art. 1e. Fica instituído o 'Movimento outubro Rosa' que será dgdifiâo,
realização de ações preventivas que garantam a integridade da sa
mulher, no âmbito do nosso Município.

Art. 2e. Durante todo mês de outubro, anualmente, o Poder Público em
cooperação Çom o Conselho Municipal de Saúde, entidades civis e
iniciativa privada, realizarão campanhas de esclarecimentos, exames e
outras ações educativas e preventivas à saúde da mulher, priorÍzando:

l.

Prevenção e detecção do câncer de mama, de ovário e de colo de útero;
ll. Afecções ginecológicas (DST e outras);
lll. Canipanhas educativas e ações preventívas a estas e outras patologias
relativas que acometem o universo feminino.

Art. 3". O Poder Público e as parcerias privadas, juntamente com a
secretaria Municipal de Saúde, darão ao Hospital Maternidade de
Alagoinhas o suporte necessário para sediar durante o referido mês as
ações pertinentes ao cumprimento desta Lei, entre as quais englobam-se
mutirões de exames preventivos, palestras, seminários, campanhas nos

meios

de

comunicação

e

outras ações de prevenção visando

à

minimização dos casos ou a detecção precoce daquelas patologias.
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poderão
receber do Poder
Parágrafo único. As mulheres de Alagoinhas
Público e das instâncias de preservação à saúde, toda a orientação e
prestação de serviços para que disponham de um serviço de saúde
condizente a manutenção da sua qualidade de vida. As ações preventivas
evitam o aumento dessas enfermidades e, conseqüentemente, reduzem o
número de mortes de mulheres.
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Art. 4". As despesas decorrentes da aplicação desta Lei ocorrerão à conta
de dotações orçamentárias próprias do Poder Público Municipal que
também poderão ser suplementadas por recursos decorrentes de
parcerias de instituições privadas.

Art. 5e. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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