
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
Gabinete do Prefeito  

Lei oriunda de Projeto de Lei do vereador Daniel Almeida Lima ( Dr. Daniel ) 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1522, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019 

 

“Institui a Semana 

Municipal de 

Conscientização e 

Orientação sobre o 

Vitiligo e dá outras 

providências.” 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, Estado da Bahia, 

no uso das atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 

 

Art.1 - Fica instituída a Semana de Conscientização e Orientação sobre o Vitiligo a 

ser realizada anualmente na semana do dia 25 de junho, momento em que se 

comemora o dia mundial de combate ao vitiligo.  

 

Art.2 -Dos objetivos da Semana de Conscientização e Orientação sobre o Vitiligo: 

 

 

  I – Combate ao preconceito; 

 

  II – Integração dos diversos seguimentos da sociedade para discussão 

e busca de avanços em cima de toda problemática que envolve a doença e suas 

nuances; 

 

  III – Capacitação de profissionais de saúde para as ações de 

prevenção, diagnóstico, orientação, tratamento e cuidados gerais com a pele; 

 

  IV – Integração da família com os profissionais da área de saúde, em 

todos os aspectos, médicos, sociais e psicológicos que envolvem o tratamento e 

acompanhamento. 
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Art.3 - Fica a secretaria municipal de saúde responsável por capitanear todo 

processo de viabilização do projeto; 

 

Art.4 - Para o cumprimento do disposto na Lei poderão ser realizadas parcerias com 

as demais secretarias, faculdades, universidades, associações, conselhos 

municipais, além de entidades públicas ou privadas; 

 

Art.5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 

 

Publique-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, em 07 de outubro de 

2019 

 

 

 

André Rogério de Araújo Andrade 

Prefeito Municipal 

 


