Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

LEI 2.320/2017
Cria "A Semana Municipal do
Bebê" no Município de Barbalha
estado Ceará e dá outras
providências

O Prefeito Municipal de Barbalha-CE faz saber que Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º -Fica instituída a Semana do Bebê, a qual passa integrar o
calendário oficial de eventos do Município de Barbalha, a ser realizada
anualmente, na primeira semana do mês de Outubro de cada ano.
Art. 2º - A semana do Bebê mobilizará todo município a fim de garantir os
direitos das gestantes, das mães e suas crianças pequenas. A ideia é chamar a
atenção para o tema e incentivar ações que ajudem a garantir esses direitos.
Art. 3º - A Semana do Bebê terá por objetivo:
I – contribuir para a diminuição do índice de mortalidade infantil, melhoria da
qualidade de vida das crianças de 0 à 3 anos;
II – diminuir as situações de exclusão social decorrente da gravidez precoce;
III – informar, sensibilizar e envolver a sociedade em torno da situação da
primeira infância;
IV – conferirvisibilidade social às ações pertinentes à questão, em
desenvolvimento no município de Barbalha, no âmbito intersecretarial e
interinstitucional.
Art. 4º - Fica autorizada, na referida semana, a realização de eventos, tais
como:
I -. Realização da Semana do aleitamento Materno, em parcerias com
profissionais e entidades renomadas do nosso município;
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II - Promoção de encontros e fóruns de debates com temas de relevância
social e dados oficiais do município, tendo como foco a saúde e o bem estar das
gestantes, a importância da amamentação, Saúde do bebê e a redução da
mortalidade infantil;

de

III - Promoção de concursos, oficinas temáticas, cursos, atividades culturais e
lazer
que
promovam a
divulgação
da
temática
abordada.

IV - outras iniciativas que visem à promoção e valorização do bebê na
família e na sociedade.
Art. 5º - Caberá às Secretarias Municipais de Saúde, Educação e
Assistência Social, coordenar a realização dos eventos na Semana do Bebê,
promovendo a sua divulgação, bem como propondo ao Governo Municipal, o
estabelecimento de convênios e parcerias a que alude o artigo anterior.

Art.6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, aos vinte e seis dias do mês de
dezembro de 2017.

Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal
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