ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ. 01.558.070/0001-22
TRIZIDELA DO VALE-MA

Lei n° 432/2021, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
InstituI a Campanha "JUNHO VIOLETA", em
alusao ao Dia Mundial de Conscientizagao da
Violencia contra a Pessoa Idosa, no ambito do

Munlcipio de Trizidela do Vale /MA e d^ outras
providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, no use de suas
atribui^oes legais;
Faz saber que a CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE aprovou
e eu sanciono a segulnte Lei:

Art. 1® - Flea instituida no munlcipio de Trizidela do Vale a campanha

"JUNHO VIOLETA", a ser realizada, anualmente, no mes de junho, com o objetivo
de desenvolver agoes de mobilizapao, sensibilizagao e conscientizagao da
populagao para ajudar na prevengao do Combate a Violencia Contra a Pessoa
Idosa.

Paragrafo unlco. Pica incluido, a campanha "JUNHO VIOLETA", no
calendario oficial anual de eventos do Municipio de Trizidela do Vale, no mes de
junho e tera como simbolo um pequeno lago de cor violeta.

Art. 2® - Nas edificagoes publicas municipais, sempre que possfvel, sera
procedida a iluminagao na cor violeta com aplicagao do simbolo da campanha ou
sinalizagao, alusivo ao tema, durante todo o mes de Junho.

Art. 3® - A campanha "JUNHO VIOLETA" podera ser desenvolvida no ambito
das unidades publicas de educagao, de saude e da assistencia social da rede
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municipal durante o mes de junho e poderao ser desenvolvidas agoes, destlnadas
a populagao, com os seguintes objetivos:

I - alertar e promover debates sobre a importancia da prevengao do
Combate a Violencia Contra a Pessoa Idosa;

II - contribuir para a redugao dos casos de violencia;
IN - estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de agoes integradas,

envolvendo a populagao. orgaos publicos. instituigoes publicas e privadas, visando
ampliar o debate sobre o problema;

IV - estimular, sob o ponto de vista social e educacional, a concretizagao de
agoes, programas e projetos na area da educagao e prevengao;

V - utilizagao do lago de fita na cor violeta.

Art. 4® - O Poder Executivo podera regulamentar esta Lei no que couber.
Art. 5® - Esta lei entra em vigor na data da sua publicagao.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE,
ESTADO DO MARANHAO, EM 26 DE AGOSTO DE 2021.

DeibsonP«^ra Freitas
Prefeitp Municipal
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