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LEI N" 516, DE 02 DE JUNHO DE 2022

DISPÔE SOBRE AS DIRETRIZES PARA AS AÇÕES DE
PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE DIGNIDADE
MENSTRUAL, DE CONSCIENTLZAÇÂO E
INTORNIAÇÃO SOBRE A MENSTRUAÇÃO, O
FORNECIMENTO DE ABSORVENTf,S IIIGIÊNICOS E
»Á ournLs pnovmÊNcras.

O PREFEITO DO MUMCIPIO DE AGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso

das atribuições que lhe são facultadas pelo AÍigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e

legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a
seguinte Lei:

CAPITULO I
DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

Art. lo. Fica instituída no âmbito municipal, por meio de políticas de atenção à saúde,
educação e assistência social à promoção do Programa da Dignidade Menstrual, que serão
regidas nos termos desta lei.

Art. 20 As ações instituídas por esta lei tem como objetivos a conscientização acerca da
menstruação, assim como o acesso aos absorventes higiênicos femininos, como fator de redução
da desigualdade social, e visa, em especial:

I- Combater a precariedade menstrual;

II- Promover atenção integral à saúde da mulher e aos cuidados básicos
decorrentes da menstmação;

III- Garantir a universalização do acesso, as mulheres pobres, aos
absorventes higiênicos durante o ciclo menstrual;

IV. Combater a desinformação e tabu sobre a menstruação, com ampliação
do diálogo sobre o tema nas políticas, serviços públicos, na comunidade
e nas famílias;

Combater a desigualdade de gênero nas politicas públicas e no acesso à
saúde, educação e assistência social;
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VI. Prevenir e reduzir os problemas de saúde decorrentes da falta de acesso
as informações e produtos de higiene e saúde menstrual;

VII- Reduzir faltas em dias letivos, prejuízos à aprendizagem e evasão escolar
de estudantes em idade reprodutiva.

Art. 3' A promoção do Programa da Dignidade Menstrual será implementado no sentido
de conscientizar a administração pública acerca da necessidade de.

I - disponibilizar os insumos, entre outros, nos seguintes locais:

a) Relacionados aos serviços da rede de saúde municipal, tais como Unidades
Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e Hospitais;

b) Escolas da rede municipal de ensino;

c) Relacionados aos serviços da rede de assistência social;

II- Incentivar a divulgação do programa de que trata esta lei para as possiveis
pessoas beneficiárias.

Art. 40 Ficam autorizadas ações de acesso como

I Disponibilização e distribuição gratuita de absorventes, pelo poder público, poÍ
meio de aquisição por compra, doação ou outÍas fornas, mediante parceria com a
iniciativa privada ou organizações não governamentais:

a) As alunas das escolas, a partir do ensino fundamental II, da rede pública, com
vistas a evitar e combater a evasão escolar em decorrência dessa questão;

b) Às adolescentes e pessoas que menstruam acolhidas nas unidades básicas de
saúde em situação de vulnerabilidade,

c) As adolescentes e pessoas que menstnram em situação de rua;

d) As adolescentes e pessoas que menstruam em situação familiar de pobreza;

II - Desenvolvimento de progÍamas, ações e articulação entre órgãos públicos,
sociedade civil e a iniciativa privada, que visem ao desenvolvimento do pensamento livre
de preconceito, em tomo da menstruação;

III - lncentivo a palestras e cursos em todas as escolas a partir do ensino
fundamental, nos quais abordem a menstruação como um processo natural do corpo, com
vistas a evitar e combater a evasão escolar em deconência dessa questão;
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IV Elaboração de cartilhas e folhetos explicativos que abordem o tema, voltado a
todos os públicos, sexos e idades, objetivando desmistificar a questão e combater o
preconceito;

V Todas as unidades de saúde devem afixar material de informação sobre a
higiene menstrual e canal de contato para solicitar materiais informativos e produtos de
higiene e saúde menstrual;

Art. 5' Fica estabelecida a "semana da saúde e higiene menstrual", na última semana
de maio em alusão ao 28 de maio Dia intemacional da Higiene Menstrual, para realização
de atividades, materiais e oficinas com toda comunidade escolar (estudantes,
pais/responsáveis/familiares, trabalhadores e comunidade em geral).

Art.6'PaÍa efeitos desta lei serão utilizados os indicadores sociais do IBGE
(lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), CadÚnico e dados disponíveis na
Secretaria de Assistência Social do Município de Água Branca, para a dàfiniçao das
mulheres em situação de vulnerabilidade.

Art. 7'Caberão as secretarias municipal de saúde, educação e assistência social
durante a elaboração da lei orçamentaria anual, estimar a quantidade de insumos para a
confecção de campanhas, materiais educativos e oficinas, aquisição e distribuição de
absorventes higiênicos e produtos farmacológicos e não farmacológicos para o alívío do
desconforto menstrual para fomecimento gratuito às pessoas de baixa renda no âmbito de
sua atuação durante cada exercicio financeiro.

Art. 80 As despesas decorrentes com â presente lei decorrerão por conta de verbas
próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 9'. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

Água Branca./PB,02 de junho de 2022

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -
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confoÍmidadô com o disposto nêsl€ ãlo, oli6l vândo atonder a sit!,açõês nào
pr€vistas no Orçâm€nto.

CAPíTULo t
DA ALTERÂçÂO oRçAÍÚE'{IÁRÂ

Artigo 3". Ficâ iguâlÍrÉnte ahe.ada a Lei no 4S3, dê 19 de novembro de 2021
- LOA - Lei OçáÍnenláriá paÍâ o êxercÍcio fnãncêiÍo de 2022, mais
precisâmentê o Oíçámento Geral do Municlpio de Àgua Brancâ. Estado da
Paraha, elràvés de Crédito Ádiaonaldo tjpo Espêcialna impodância d€ Rg
971.ü)O,00 {NovêcenlG s sêtênle ê úm milreais).

caPíTULo tv
oo LtútrE Do cRÉDFo E DA aBÊRTURA

Artigo ,l' . Frcâ o Chels do Poder Exêcubvo Munlcipal .auüoí2ado a abílÍ
CRÊDITO ADICK)i{AL ESPECIAL âo olÇemênlo Financeiro do 6x6rcíclo dê
2022 com Íns d€ criar doteçõ€s nào mflsignadas visando â Construção d6
01iuma) Crêch6 pârâ so(cinquenla) Sanças com rocursôs do Convênio nô
1072022 C€lêbrâdo entre o Município dê Âguâ Bíancâ € â S€cretaÍi, de
Estado dâ Educáção ê dâ Ciência e Têcnologia.

[tigo 5'- O cÍédito de que trata o arligo il', terá â seguinle clâssiÍicaçáo:

An. 1o. Fica instituída no âmbito municipal, por meio dê polítcás dê ât€nçáo à
saúde, êducâção ê âssistência sociat à fomoçáo do Prog.áma da Dignidade
Mêflstrual, quê sêíiio rêgidâs nos iêrmos desta lêi.

AÍt. 2ó As açóês instituídâs por êsta lea têm como objstivos a consciênlÉaqáo
ácêrcá dâ m€nslruação, assim clmo o acêsso aos absorvent6s higaânacos
Íemininos, como fstor dê rêduFo dâ desiguâldãd€ sociâ|, evisa, em especbl:

l- Combeter â precáriedáde Ín€flslruel;

MENSTRUAçÃo, o FoRNECIME
ABSoRVENTES HIGIÊt{Icos E DÁ
PRovDÉNclAs.

NTO OE
OUTRAS

O PREFEITo Do MUNICIPIo DE ÁGUA BRANCA. do Estâdo de Parâiba, no
uso das âAibuições quê hê são faültâdas pêb Aítigo 31, lnciso lV da Lei
Orgânica Municipal e legishÉo pêÍtinente, faz saber quê â Cámârâ Municipal
APROVOU e ele SANCIONA â seguinte Lei:

CAPIÍULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

ll- Promover atenção integíal à sâúdé da ÍhuheÍ ê aos cuidados
básicos decoÍrêntes da mênstÍuãçãot

Ill- Garânlir â univêÉâlizaçáo do acêsso, âs muherôs poba6s, áos
absoÍventes higiênicos durante o cldo meÍlstruali

lV- Combalêr á desinfoÍmação e labu sobrê â menstruâção, com
ãmplhçáô do diálogo sobre o tême nas pollticãs, seúços público§, na
comunideds s nas lamÍlãs;

V- Combâtêr a dêsigualdâde de gênero nas políticás públicâs e no
acêsso à sâúde, educáção ê assistÉncia social;
Vl- Prêvênir ê rêduzir os problemas de saúdê decoÍrêntês da íâlta de
ãcêsso âs iníormáçóes e produtos de higienê e seúde mêôsúual;

Vll- Reduzir Íaltás 6 dias lêtivos, preiuizos à aprÊndÉagem ê êvâsáo
escolâr de esUrdantes em idade r€prodúivâ.

coDlGo DÊSCRIÇÀO ELEMENÍO TOTAL

2{).500
12
365
3010
í056

SecrEtena de EducrÉo
EducaÉo
Ensino lníantil
PÍogÍama Escda Públice dâ Boe Qualidâds
Construir CrÊcàê pârâ s0(cinquêflta) CÍianças com rocurÉos
do Cônvânio n' 't 0712022

4.4.90.51 Obrâs e lnstalaçóês 870.000,0
o

3.3_S0.93 lndênizaÇões e RêstituiÇões 1.m0,00
Fonte de Rêcursôs: I 571 .0000 - Transfêrênciâs d o Estádo referentes a
Convêni6 e lnslrumentos Congêneres vinculâdos à EducaÇão
4.4.90.51 Obres e lnstalações 100.m0,0

0
Fontê d6 Rêcursos:
1542.1m0 -Transf. Do FLINDEB - ComplâmêntaÉo da
União-VAAT-30%
1540.1030 -Transf. Oo FúNDEB - lmpo6to6 €
TransÍerências dê lmpostos - 30%
1541.10m - Transí Do FUNDEB - ComplêínênteÉo dâ
União - VAAF - 30%
TOTAL RS 971.m0,0

0

Ârligo 7' - Ficâ o chêís do Podêí Exscuüvo áutoíizâdo â suplem6ntâr â ação
ora cÍiada 6m ató 25% (vint6 E cinco por cento) do valor do crédito êsp6cjal.

Anigo 8' - A êsümaliva do impacto oÍçamôntário-inanceiro dêcorÍênte da
ãdoção das Ínêdidas prêvistâs nêsta lei, bom como, a dêdarãç:io dê
adequâfão orçâmÉntáaia e fnãncêira estão conlidos nos Anêxos lê ll,
consoante delorminâção ínsita no ert. 16 da Lei Complementar n" 101O0.

Artigo 0'- Estâ Lêi ênfa em ügor na data da suã publcâção, rêvogâdos as
dispôôiçóes em conlÉrio.

Artigo 8r - Conslituêm Íontes de rêcuísos para atendêí ã exeâtÉo do presênte
crédilo, ANULÂçÃO pârciãl ê/c[i tolal d€ Dolações OÍçamêntáries do
OíçârÍtonto Mgênt6, dê mnfoÍmidáde com o Àí.43, ParágEío 1.. lnciso lll da
Lêi4.320/64.

AÍt. 3' À prornoção do Programâ dá Dignidâdê Mânslruãl seftí implomontedo
no sêntido de con6ci6ntizâí â âdminislraqão pública ac6ícâ da n6csssidâdê dê:

I - dÉponibilizer os insuÍÍros, ênlre outros, nos soguintos bcâis:

â) Rslacionados aos sêrviços dâ rôdê d6 6âúdà rrunicipal, tais mÍno
Unidedés 8ásicâs dê Saúde, ljnidades dê PÍonto Alêndimento e Hosti!âis;

b) Escolas da redê municipel de ensino;

c) Rêlacionâdos â6 sêNiços dã rêde dê assistência socjal;

ll- lncênlivâr a divulgaÉo do prograÍna dê quo late esta lei párá âs possívêis
pessoas benêficiárjãs.

An.4' Ficam autorizadas açóes dê ecêsso comoi

I - DisponibalizâÉo ê dislÍibuiÉo grâhiilá do absorventes, pelo poder públic.,
por mêio dê equisiÉo por conpê, doâçáo ou outràs formas, mêdientê peícêriâ
com a inicjaüva privada ou oíganizâções não govsmamêntais:

â) Às ebnâs das escolas, a partir do ensino fundementâl ll, da íêdê
pública, com vistas e êvitãÍ ê coínbâter ã evasão escobr em decoÍÍência ctesse
quesuioi

b) Às adolêscêritês ê pêssoas quê mênstsuám aco*Ídas nas unidádes
básicas do saude êm situação dê vuh6.àbilidãds;

c) À adolêscoírtes € pêssoas qu6 m€nstruam êm siluaÇão dê rua;

d) Âs adolêsc6nt6s ê pêssms quê m€nstruam êm situação íâm iâr dê
pobÍBzÀ i

Áqua BrancâPB, 02 dejunho dê 2022
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LEI N'5,16, DE 02 DE JUNHO DE 2022

ll- D€s€nvolvimento de programâs, a@6s € arlidllaÉo snlr€ órgãos públim6,
sociedade civil e a iniciativa pÍiveda, quê visêm ao desenvolviÍnento do
pênsêmenlô livÉ de preconceito, em tomo da ínenstruaÇão;

lll - lncentúo â pâlestÍas ê cursos em todâs as êscôlâs â pârtir do ênsino
ÍundaÍnental, nos quaisabordem a mênsltuâçáo cômo um pÍocesso naturãl do
coÍpo, com vistas a €vitar e combalêr a êvasão 6scoleí €rn decoráncia dessá
qu6stão;

DISPôE soBRE Às DIRETRIZES PARA As
ÂÇôEs DE PRoMoÇÀo Do PRoGRArra DÉ
DIG}IIDADE MÊ}ISTRUAL, DE
coNsctEt{TtzAÇÁo E t FoR AÇÀo soBRE À

){ õ
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lV - Ebboraçào do cartllBs o folhetos 6rptcâlivôs quô âboÍd6m o t6mâ,
voltado a lodos 6 públi:os, sêros o ldados, obiôlivando dêsmistilicer e quêstão
e combalêr o precoocêilo;

V - Íode3 âs unidâdos de sâúdê dêv€m eÍxar metoriel d6 aníoírnaÉo soàre e
higkôê írÉnsuriâl É ceilel dê conláto perá solicltâí malêíieb iníoírErlivc ê
paodtíc d6 hi0iênê ê §âúde mênstual;

Ân. 5" Fica êstabelêcilâ a "s€mana da sâúdê e hisiêne menstrual', na úhima
sêmâÍre d6 maio Gm alúsão ao 28 dê maao - Oia iírtemacional da Higicne
Manslruâ|, para realzaçáo de aüvidedos, materiais e ofcjnãs com l(da
cômunidedê ôscolâÍ (estudentês, pei6/r6ponsáv6as/fâmliãr6s, t abalhadoaes e
comunidâdê êm gêrâl).

An. 6'Para êlsitos dasl,a lei sêrão úilizados os indicador6s sociais do IBGE
(lnslrtJlo 8Íâsrl6río d6 Geogrefre € Estatíslrca). CâdÚnrco â dados disponÍvBs
na S€êÍôtâriá dâ Assistància Sociál do Munrcípio d€ Águe Brencê, pâre e
dofnição das mulhêrEs êm sitJaçáo de vuhêrabilidâdê.

Án. f Câberão as sêcÍeladas munidpal dê sâúdê, êdt câçà, ê âssiíêícjá
§ocid duaantê a êbboràÉo dâ lêi orcaÍnêntâriâ ânuâ|, estiÍÍlãÍ â Çrântidede de

rsúrylci Élârô a coníêcçáo de canpanhas. materiais edlcaüvc e ofionas,
\-,áquieÇão ê distribuição dê eb§oí\ênle6 higlênicos ê produtc íemâcológicôs ê

não íarmacológicos para o alívio do dssconíônô menstruâl Êâíe íomeêmeíllo
gíatuilo às pâssoas dê bânâ rêodâ no ârnbito dê sua atuaÉo durdnle cada
6x€rcicio Íinancrim.

Áí1. 8ô Às d6spêsaB dêcoÍrêntês com â prêsênlo lêi dêconeÉo por cd â de
veôe6 pópíies do orçâínento ügente, suplêmentâde se nêce$áaio.

Arl. 9. Esta hi ôntrâÉ êm ügor nâ dâta dê 6uâ puuicáção.

Águâ grancá-PB, 02 dê irmho dê 2022 .

pRÊF-ElruRÁ MrJNIcrpaL ot Ácue sRÁNcA - pB

Adminisuoçào:

Everton Firmino Baüsta- Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes dc Andrade - Vice-Prefeito

JORTiAL OFICIAL
Respontàtel

As.sessoria dc Lnprensa

)9

a

,t/.êrr''r:'i -..'4 Í.d -

EVERÍON FIRÀTNO AATISTÀ. PREFETTO


