
Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  078/2018.  Aquisição  de
equipamento  médico-hospitalar,  mobiliário,  equipamento  de  informática  e
condicionador de ar. Abertura: 18.10.2018 às 14 horas. O Edital encontra-se
disponível  nos  sites  www.portaldecompraspublicas.com.br  e
www.pmpf.rs.gov.br.

LEI N° 5.356 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018.
(Do Vereador Luiz Miguel Scheis)

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO “PROGRAMA MUNICIPAL DE
PREVENÇÃO E CONTROLE DA DIABETES NAS CRIANÇAS
E NOS ADOLESCENTES” E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber
que o Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

Art.  1º  Fica  criado  o  "Programa  Municipal  de  Prevenção  e  Controle  da
Diabetes   nas   Crianças   e   nos   Adolescentes",   visando   o
desenvolvimento  de ações para  prevenção  e  controle  da ocorrência
dos  distúrbios  causados  pelos  açúcares  e  conscientização  sobre  a
diabetes.

Parágrafo   único.  O Programa  ora   criado  abrange  as   crianças  e   os
adolescentes matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino. 

Art.   2º  Das  ações  destinadas  à   prevenção  e  controle   da  diabetes,
constarão, entre outras: 

I   -  estímulo  e   desenvolvimento   de   ações   educativas   sobre   os
sintomas, as consequências e as prevenções  relativas ao diabetes;

II  -  realização  de  exames  para  diagnosticar  valores  anormais  de glicose
no sangue para as crianças e adolescentes da rede pública;

III  -  desenvolvimento  de  cardápios  de  refeições  escolares,  elaborados  por
nutricionistas, adequados e apropriados aos portadores de diabetes;

IV  - realização de  campanhas  permanentes  de  incentivo  a  mudança de
hábitos alimentares e a prática de atividades físicas aos propensos a
diabetes, assegurando  informação  e  participação  da  comunidade
escolar   nas   ações  de saúde voltadas  a  prevenção,  diagnóstico  e
controle da ocorrência do diabetes.

Art. 3º Será efetuado um cadastro para identificação e acompanhamento das
crianças e dos adolescentes que portam diabetes. 

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação.    
Luciano Palma de Azevedo – Prefeito Municipal

Marlise Lamaison Soares -  Sec. de Administração
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