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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 732 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.
Institui a “Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e de Sangue”, e
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA - AÇU – ESTADO DE SÃO PAULO, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a “Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e
de Sangue”, a ser realizada na última semana do mês de setembro, dando
ênfase especial ao dia 27 de setembro - Dia Nacional da Doação de Órgãos.
Art. 2º A Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos tem por objetivo:
I. Estimular as atividades de promoção e apoio à doação de órgãos, tecidos

e partes do corpo humano para fins de transplantes, bem como a Doação
de Sangue;

II. Sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância da doação de
órgãos e de sangue;

III. Promover a orientação da sociedade através da realização de palestras
educativas, simpósios, divulgação na mídia, boletins informativos e outras
formas de publicidade no sentido de incentivar a doação de órgãos; e

IV. Promover atividades recreativas junto às entidades, associações e
hospitais, no sentido de divulgar os benefícios resultantes da doação de
órgãos ou realização de transplante.

Art.3º. A Prefeitura Municipal, por meio de sua Secretaria de Saúde, poderá
providenciar material de divulgação da Semana Municipal de Incentivo à
Doação de Órgãos.
Art. 4º A Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos, criada por esta lei,
será incluída no calendário oficial do município e realizada anualmente.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 10 de Setembro de 2019.

José Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Depto. Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 733 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre a “Semana de Conscientização e Prevenção a Acidentes
Domésticos”, a ser instituída na última semana do mês de junho.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA - AÇU – ESTADO DE SÃO PAULO, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Semana de Prevenção a Acidentes Domésticos, a ser
contemplada na última semana do mês de junho nas creches, abrigos e nas
escolas de ensino fundamental, séries finais e de ensino médio, públicas e
privadas, localizadas no Município de Pariquera- Açu.
Art. 2º As creches, abrigos e escolas poderão optar pela prática das seguintes
ações em sala de aula ou fora dela:
I – Palestras;
II – estudos e debates;
III – trabalhos;
IV – Visitas; e

V – Outras atividades a critério das entidades.
Art. 3º O Poder Público Municipal, dentro das legislações vigentes e em
conformidade com suas possibilidades, irá fomentar ações que venham
contemplar essa data.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 10 de Setembro de 2019.

José Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Depto. Administrativo

PREFEITURAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 734 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.
Institui a Semana da Doação de Livros, na terceira semana de abril do Município
de Pariquera-Açu e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU – ESTADO DE SÃO PAULO, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída no âmbito do Município de Pariquera-Açu, a “Semana da
Doação de Livros”, a ser realizada anualmente, na terceira semana de abril, por
compreender o dia 23 de abril, que é o “Dia Mundial do Livro e do Direito do
Autor”.
Parágrafo único - O evento instituído no caput deste artigo constará no
Calendário Oficial do Município.
Art. 3º A Semana da Doação de Livros tem por objetivo estimular a
solidariedade entre a população, buscando aumentar o acervo das escolas
municipais, estaduais da rede de ensino, por meio de arrecadação e destinação
de livros, promover a doação e circulação de livros e fomentar a educação e
cultura na comunidade.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 10 de Setembro de 2019.

José Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Depto. Administrativo

PREFEITURAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 735 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.
Institui no Município de Pariquera-Açu/SP a Semana Municipal de Prevenção e
Informação sobre Esclerose Múltipla.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU – ESTADO DE SÃO PAULO, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Semana Municipal de Prevenção e Informação sobre
Esclerose Múltipla, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 30 de agosto,
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data em que se comemora o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose
Múltipla.
Art. 2º A semana de Conscientização da Esclerose Múltipla, terá por objetivo
orientar através de procedimentos informativos, educativos, organizativos,
sobre os males causados pela doença e formas de tratamento.
Art. 3º Para o cumprimento dos objetivos desta Lei, o Poder Público Municipal
poderá:
I - promover palestras, conferências, campanhas e outras atividades que
venham prover atendimentos, exames e orientações para esclarecimento dos
casos de Esclerose Múltipla, promovendo a defesa dos direitos humanos e
realizando campanhas de conscientização com cartilhas e folhetos, com
orientação e esclarecimento de dúvidas sobre a doença.
II - efetuar campanhas institucionais junto aos meios de comunicação com o fim
de divulgar a Semana Municipal de Prevenção e Informação sobre Esclerose
Múltipla;
III – efetuar junto às associações de moradores, entidades, escolas e outros
segmentos da sociedade civil, palestras informativas sobre a patologia Esclerose
Múltipla;
IV – convidar pessoas com conhecimento específico em áreas relativas à
questão da Esclerose Múltipla, para participar da definição dos procedimentos
informativos, educativos e organizativos relativos à semana.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 10 de Setembro de 2019.

José Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Depto. Administrativo
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