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LEI MUNICIPAL N° 1141/2021 

GABINETE DA PREFEITA 

De 08 de Outubro de 2021. 

Institui a Semana Municipal de Incentivo ao 
Aleitamento Materno no Municipio de Brejo Santo - 
Ceara. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO- CEARA., no uso <las atribuicoes 
que lhe sao conferidas por Lei, 

FA<;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CEARA aprovou o 
Projeto de Lei de autoria do Vereador JOAO BATISTA DE FRAN<;A SALES e EU 
sanciono a seguinte 

LE I: 

Art. 1 °. Fica instituida a "Semana Municipal de Incentive ao Aleitamento 
Materno", no municipio de Brejo Santo, Estado do Ceara. 

§ 1 ° 0 evento denominado "Amamenta Brejo Santo" devera ser comemorado 
anualmente , durante a primeira semana do mes de agosto, periodo em que se 
comemora a "Semana Mundial de Incentive ao Aleitamento Materno". 

§ 2° Este evento passa a integrar o calendario oficial de eventos municipais. 

Art . 2.0 0 simbolo oficial do evento sera um La90 Dourado. 

Art. 3° Sao objetivos da "Semana Municipal de Incentive ao Aleitamento 
Materno": 

I - incentivar a pratica da amamentacao exclusiva ate 06 (seis) meses e 
continuada por 02 (dois) anos ou mais; 
II - estimular o interesse da sociedade na promocao, protecao e apoio ao 
aleitamento materno e a mae lactante, principalmente nos primeiros meses de 
vida da crianca; 
III - disseminar informacoes sobre os beneficios do aleitamento materno para as 
maes e as criancas: 
IV - sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para que compreendam e 
ap6iem a mulher que amamenta. 

Art. 4° 0 Poder Executive envidara esforcos no sentido de colaborar com a 
realizacao de acoes durante a semana do "Amamenta Brejo Santo", preferencialmente 
em espacos publicos municipais, incentivando a participacao da sociedade civil, 
englobando atividades tais como: 

I - serninario regional; 
II - acoes nas unidades de saude, hospital, escolas de educacao infantile ensino 
fundamental/medic, empresas do municipio, igrejas; � 
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III - rodas de conversa, apresentacoes, mesas redondas, grupos, concursos, 
capaci tacoes; 
IV - encontro de macs amamentando seus bebes - mamaco; 
V- outras acoes relacionadas a amamentacao. 

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao. 

PA(;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, em 

08 de Outubro de 2021. 
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