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LEI Nº 0127/2013                                                     P. LAVRADA/PB, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013. 
 

(Autoria do Vereador Jarbas de Melo Azevedo) 
 

“Institui a Semana de Conscientização, 
Prevenção e Combate ao Câncer de 
Próstata”. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, em conformidade ao estabelecido pela Constituição Federal, Constituição Estadual, 
Lei Orgânica Municipal e demais normativos legais da espécie, FAZ SABER, que a o Poder Legislativo 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
  

Art. 1° - Fica instituída nos termos desta lei a “Semana de Conscientização, Prevenção e 
Combate ao Câncer de Próstata”, com campanha institucional desenvolvida sempre na segunda 
semana de novembro, com duração de uma semana. 

 
Art. 2º - A Semana de Conscientização, Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata, ficará 

a cargo da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 3º - Em tende-se como “Semana de Conscientização, Prevenção e Combate ao Câncer 

de Próstata, as seguintes atividades: 
 
a) Campanha institucional nos meios de comunicação, com mensagens sobre o que é o 

câncer de próstata e suas formas de prevenção; 
b) Parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ministério da Saúde, 

Secretaria Estadual de Saúde, Sociedade Civil organizada e sindicatos, organizando-se durante a 
“Semana de Conscientização, Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata”, debates e palestras 
sobre a doença e as formas de combate e prevenção; 

c) Inserções nos meios de comunicação, ao longo do ano, de mensagens sobre o assunto, 
a partir da campanha desenvolvida na “Semana de Conscientização, Prevenção e Combate ao 
Câncer de Próstata”. 

d) Desenvolver junto aos postos de Saúde a consciência na informação e envolvimento da 
comunidade na “Semana de Conscientização, Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata”. 

 
Art. 4º - O órgão responsável pela realização da “Semana de Conscientização, Prevenção e 

Combate ao Câncer de Próstata” estenderá as ações deste evento a todo o território do município, 
inclusive na zona rural, podendo para tanto, celebrar convênios e acordos com órgãos, congêneres 
públicos e privados, e, especialmente, com o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. 

 
Art. 5º - As despesas da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas conforme a necessidade da administração conforme legislação aplicável. 
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Pedra Lavrada, em 11 de Novembro de 2013.   

 

 

 
 
 


