
LEI MUNICIPAL N. 541, de 08 DE MARÇO DE 2013.

“INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ENTRE 
RIOS O PROGRAMA DE “ASSISTÊNCIA INTEGRAL 
À SAÚDE DA MULHER – PAISM”, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”

JOÃO MARIA ROQUE, Prefeito Municipal de Entre Rios, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 

em conformidade com a legislação vigente, FAZ SABER que a 

Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou e Eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do município, o programa de Assistência 
Integral à Saúde da Mulher - PAISM, a ser desenvolvido pelo Poder Público 
Municipal. 
§ 1º - O Programa instituído do “caput” deste artigo terá por objetivo difundir 
conhecimentos importantes para saúde da mulher nas diferentes etapas de 
sua vida e conscientizá-la de seus direitos enquanto cidadã. 
§ 2º - O Programa será desenvolvido através de meios eficazes de difusão de 
informação, especialmente dos seguintes: 
I - Seminários, cursos e palestras;
II - Vídeos e slides;
III - Cartilha da Mulher; 
IV - Rede de televisão, rádio, internet. 
§ 3º - O Programa ora criado deverá necessariamente difundir informações 
essenciais para a mulher nas seguintes áreas: 
I - Saúde da mulher lato sensu; 
II - Gravidez, parto e pós-parto; 
III - Planejamento familiar; 
IV - Prevenção da AIDS, DST e outras doenças sexualmente transmissíveis; 
V - Adolescência feminina; 
VI - Menopausa e Terceira Idade;
VII- Câncer de colo de útero e mama;
§ 4º - Do programa constará também a criação e a distribuição através da 
Divisão Municipal de Saúde do “Cartão da Mulher”, no qual constará, além 
de identificação da portadora e de informações básicas, espaço para anotações 
para o seu controle de consultas, exames e demais aspectos relevantes para o 
tratamento. 
Art. 2º No âmbito do programa instituído por esta Lei, a Administração 
Pública poderá estabelecer o dia ou a semana de ação total de prevenção da 
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saúde da Mulher - que deverá coincidir com o dia 8 de março, data 
comemorativa do dia internacional da Mulher -, com a realização de mutirões 
de atendimentos médicos e demais procedimentos pertinentes, palestras e 
eventos afins em todas as especialidades necessárias

Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário; 

Art. 4º Esta Lei será regulamentada pelo Executivo dentro de 60 (sessenta) 
dias, a contar de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

Entre Rios (SC), 08 de março de 2013.

João Maria Roque
Prefeito Municipal
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