
LEI Nº 2.432, DE 23 DE MAIO DE 2018. 
 
 
 
Institui o Dia Municipal de Prevenção e 
Combate ao Câncer Bucal, no âmbito de 
Pinhal Grande e dá outras providências. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 

Art.1o Fica instituído o Dia Municipal de Prevenção ao Combate de Câncer 
Bucal a ser celebrado, anualmente, no dia 31 de maio. 

§1o Considera-se antecipado para o dia útil anterior, se o dia cair em feriado, 
sábado, domingo ou em dia que não houver expediente. 

§2o O objetivo deste dia a que se refere o caput deste artigo é o de 
conscientizar e orientar à população sobre a importância do cuidado com a higiene bucal e 
de hábitos saudáveis, como meio eficaz de prevenir o câncer bucal. 

 
Art. 2o O Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer Bucal passa a 

integrar o calendário de eventos do Município de Pinhal Grande. 
 
Art. 3o Serão objetos de debate no dia de Prevenção e Combate ao Câncer 

Bucal: 
I - elevar a consciência sanitária da população sobre o câncer bucal; 
II - promover atividades de educação em saúde sobre o câncer bucal; 
III - realizar ações de detecção precoce do câncer bucal; 
IV - capacitar os servidores públicos municipais da área de saúde para as ações 

de prevenção, diagnósticos, tratamento e reabilitação de pacientes com câncer bucal. 
 
Art.4o As atividades pertinentes ao Dia Municipal de Prevenção e Combate ao 

Câncer Bucal serão definidas pela Comissão Organizadora do evento. 
 
Parágrafo único. A Comissão Organizadora do evento será composta de três 

membros e será designada pela Secretaria Municipal da Saúde. 
 
Art.5o A comissão Organizadora referida no artigo anterior compete: 
I - a organização do Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer Bucal; 
II - a definição das atividades a serem desenvolvidas durante o dia; 
III - a articulação das Secretarias e entidades afetas á Comissão Organizadora 

para o Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer Bucal; 
IV- receber, avaliar e manifestar-se sobre projetos propostas de atividades do 

Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer Bucal; 
V- a promoção de atividades de estímulo a Prevenção e Combate ao Câncer 

Bucal das várias Secretarias e órgãos; 
 



 

 
Art.6o O Executivo Municipal poderá realizar parcerias com universidades, 

associações e conselhos representativos das categorias profissionais afetas ao tema e 
entidades privadas para o desenvolvimento das atividades do Dia de Prevenção e Combate 
ao Câncer Bucal. 

 
Art.7 o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 23 de maio de 2018. 

 
 
 
 

LUIZ ANTONIO BURIN 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 
ROGÉRIO LUIZ DELAMEA DALMOLIN 

Secretário Municipal da Administração 


