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LEI N° 2488/2017, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO À 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, DEFINE 

AS POLÍTICAS A SEREM IMPLEMENTADAS EM 

CADA MÊS-REFERÊNCIA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS, Prefeito Municipal de 

Parelhas/RN, no uso das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei:   

 Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Parelhas, o calendário anual de 

prevenção e promoção à saúde, bem como as atividades a ele relacionadas, tudo com base nos 

seguintes pilares: 

 I – Informação e mobilização da população, propiciando a organização da sociedade 

civil no que tange aos meandros da saúde preventiva; 

 II – Alcance da meta de cobertura da população alvo da política trabalhada em cada 

mês-referência; 

 III – Facilitar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento respectivo; 

 IV – Garantia da qualidade das ações desenvolvidas em cada mês-referência, com 

ênfase no monitoramento e no gerenciamento da continuidade das ações. 

 Art. 2º - O calendário anual de prevenção e promoção à saúde tem como metas 

precípuas: 

 

 I – A prevenção de doenças e promoção à saúde dos munícipes parelhenses a curto, 

médio e longo prazo; 

 

 II – O fortalecimento da atenção básica e da medicina preventiva do Município de 

Parelhas, bem como a redução de gastos com a medicina curativa; 

 

 III – O auxílio no equilíbrio entre receitas e despesas da saúde, facilitando a gestão em 

saúde no Município de Parelhas. 
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Art. 3º - Para fins de implementação das atividades mensais de saúde preventiva, 

consideram-se prevalentes os temas específicos nos seguintes meses: 

 

I – FEVEREIRO: 

 

a) Combate ao mosquito Aedes aegypti e ao Pernilongo Culex, no qual se deve 

promover o fortalecimento de campanhas preventivas e educativas;  

 

II – MARÇO:  

 

a) Mês de combate ao mosquito Aedes aegypti e ao Pernilongo Culex, no qual se 

deve promover o fortalecimento de campanhas preventivas e educativas; 

 

III – ABRIL:  

 

a) Mês da criança, onde serão realizadas palestras e atividades de prevenção e 

conscientização sobre os riscos do câncer infantil. 

 

IV – MAIO:  

 

a) Mês do trabalhador, onde deverão ser realizadas campanhas preventivas sobre 

doenças e acidentes relacionados ao trabalho. 

 

V – JUNHO:  

 

a) Mês da pele, com atividades de prevenção relacionadas ao câncer de pele. 

 

VI – SETEMBRO:  

 

a) Mês do coração, com ênfase na prevenção a doenças cardiovasculares. 

 

VII – OUTUBRO:  

 

a) Mês da mulher, devendo ser realizadas atividades de prevenção e conscientização 

sobre os riscos do câncer de mama e do colo do útero. 

 

VIII – NOVEMBRO:  

 

a) Mês dos homens, com prevalência de ações visando a conscientização acerca do 

câncer de próstata. 
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 § 1º - À Secretaria de Saúde, em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, caberá 

a deliberação acerca dos temas a serem eventualmente tratados nos meses não listados acima; 

 

 § 2º - A deliberação de que trata o parágrafo anterior se dará por meio de dados 

levantados pela Secretaria de Saúde nos doze meses anteriores, devendo ser priorizados os 

problemas de saúde que estejam mais evidentes no Município no período analisado. 

 

 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposições em 

contrário. 

 
  
          Prefeitura Municipal de Parelhas-RN, 10 de outubro de 2017. 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 

 

 


