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 L E I 
 
 Nº 2060/2010 

 

 

“Institui a Semana da Saúde do Homem”. 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte 
Lei: 
 

Artigo 1°- Fica instituída a "Semana da Saúde do Homem", que será comemorada 
anualmente, na primeira semana de agosto. 
 

Parágrafo único. A Semana passa a integrar o Calendário Oficial do Município. 

Artigo 2°- A Semana da Saúde do Homem no Município visa:  

I – Conscientizar o homem de que a prevenção eleva o nível de saúde física e 
emocional de maneira geral, prolongando a disposição física e sexual;       

II – Divulgar as doenças mais comuns, como cardíacas, cerebrais e câncer de 
próstata, que com o passar dos anos fazem com que ataquem o homem;          

III – Estimular os homens a adotarem as medidas necessárias para a redução do 
índice de freqüência dessas doenças.    

IV- Informar que exames preventivos, alimentação, exercícios físicos, e reposição 
hormonal devem fazer parte da rotina de vida.  

V- A frequência da ida ao médico deve se iniciar no mínimo aos 40 anos de idade, 
mas dependendo de fatores hereditários e fatores de risco de morte a prevenção deve 
começar a partir dos 30 anos.  

Artigo 3°-  O Executivo poderá promover convênios e parcerias com a iniciativa 
privada e instituições governamentais com o objetivo de aquisição de recursos para a 
execução da "Semana da Saúde do Homem".  

Artigo 4°- As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias; suplementadas oportunamente, se necessário.  

Artigo 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

São Sebastião,     17      de junho de 2010. 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 
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