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GABINETE DO PREFEIT0

LEI N° 619/2019
Boa Vista -PB, 16 de setembro de 2019

INSTITUI 0 PROGRAMA VIDA SAUDAVEL
NO   MUNIcipI0   DE   BOA   VISTA   E   DA
0UTRAS PROVIDENCIAS.

0 PREFEIT0 MUNICIPAL DE BOA VISTA no uso de suas atribuig5es legais que lhe sao
conferidas  pela  Lei  Organica  do  Municipio,  pela  Constituigfro  Federal,  pelas  Leis  Municipais
aplicaveis a especie, faz saber que a Camara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 10 - Fica instituido no municipio de Boa Vista/PB o PROGRAMA VIDA SAUDAVEL com
o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida da populapao em geral e dos portadores
de  comorbidades,  favorecendo  a integrapao  social,  o ben-estar e  a auto-estima dos  individuos
em diferentes grupos sociais e faixas etdrias, bern como a promogao da sadde e qualidade de vida
fisica, social e mental da populacao.

Art.  2°  -  Fazem  parte  das  atividades  desenvolvidas  pelo  PROGRAMA  VIDA  SAUDAVEL:
zumba,  danga,  ballet,  artes marciais  ¢ud6,  karats, jiu-jitsu...),  mdsica, jogos  infantis,  natapao,
hidroginastica,  capoeira,  caninhadas,  corridas,  trilhas,  pedal,  ciclismo,  escolinhas  de  futsal,
voleibol,   handebol,   basquete   e   futebol   de   campo,   terapias   altemativas   (ventosaterapia,
auriculoterapia, acupuntura e correlatas), arteterapia, hortas comunitalias, exercicios funcionais e
terapias comunitarias, atraves da Rede de Sande e lntersetorial.

Art.  3°  -  Para dar efetividade  ao  caraler  social  do  Programa Vida  Saudavel,  a Administrapao
Municipal  podera promover  ap6es  beneficentes  para  arrecadar  fundos,  roupas,  alimentos  e/ou
realizar  bazares  beneficentes,  cujas  doap6es  serao  destinadas  exclusivamente  a  instituig6es
filanfropicas de tratamento e/ou acolhimento  de portadores  de  cancer,  como  Hospital  da PAP,
Napoleao Lauriano, IPCCAN e congeneres.

Art. 40: As despesas decorrentes com a execueao desta lei convertem-se por conta de dotap6es
orgamentalas pr6prias, suplementadas se necessdrio.

Art.  5°  Para  atender  as  despesas  decorrentes  da  aplicapao  desta  Lei  fica  o  Poder  Executivo
autorizado a abrir, no presente exercicio,  Cr6dito  Adicional Especial obedecidas as prescrig6es
contidas mos incisos I a IV, do Paragrafo  1° do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64

Art. 6° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicapao.

E  ARAU]o              C/ti.t'IARA  MUNICIPAL  DE  BOAVISTA


