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Gov,RNO MUNICIPAL Secre ar1a Mun1c1pa 
de Governo 

Institui no Município de Floriano o 
"Programa C uidando de q uem 
C u idan dest inado a oferecer apoio 
psico lógico aos profissionais de 
saúde, e dá outras p rovidências. 

O PREFEITO DE FLORIANO, ESTADO DO PIAUi, no uso das suas atribu ições 

legais conferidas pela Le i O rgânica Municipal , 

FAZ. SABER que a Câm ara Mun icipal de Floriano aprovou e, em nome do povo 

florianense, sanciona a seguinte Le i: 

Art . 1~ Fica instituído, no âmbito do Município de Floriano, o Programa 

"Cuidando de quem cuida" com o objet ivo de oferecer apo io ps icológico aos profissionais 

de saúde em situação de pandemia, calamidade pública e demais situações que 

coloq uem os profissionais em s ituações de pressão ps icológ ica extrema. 

Art. 2 11 Os psicólogos deverão possuir reg istro no C R P (Conselho Regiona l de 

Psicologia) conhecer e estar em con formidade com as normas que regem os serviços de 

psicologia e dispon ibilidade para p restar, sem ônus, o atendim ento aos profissionais de 

saúde. 

Art. 3 11 O profissiona l psicólogo que aderir ao Programa poderá d ivu lgar que é 

colaborador do program a "cuidando de quem cu ida" zelando pelo sigi lo profissional dos 

casos atendidos. 

§ 1 11 A divulgação ficará a cargo do profissional voluntário, não podendo 

acarretar ônus para a Administração Pública. 

§ 2 11 É vedado q ualquer v inculação palitice partidária no programa estabelecido 

na presente lei. 

Art . 4 11 Os atendimentos poderão ser realizados de forma presencial ou remota, 

conforme regu lamentação especifica do conse lho regional de psicolog ia. 

Praça Petrônio Portela, S/N, Centro. 
Telefone: (89)3515-1105 
www.floriano.pi.gov.br 

FLORIANO 
GOVERNO MUNICIPAL 

GOVERNO 
Secretaria Municipal 
de Governo 

§ 1 11 Os atendimentos não poderão ocorrer, de forma a lguma, durante o horário 

do expediente. 

§ 211 Os atendimentos presencia is deverão acontecer no consultório do 

psicólogo, sendo vedado qualquer atendimento dentro das dependências de órgãos 

púb licos. 

§ 3 11 Compete ao profissional voluntário controlar e informar a quantidade de 

atendimentos que estará disposto a realizar. 

Art . Sll Eventuais omissões da presente lei, poderão ser melhor regu lamentadas 

por meio de Decreto, visando atender os interesses da Administração Pública. 

Art . Sll O Poder Executivo regu lamentará a presente Lei no prazo máximo de 90 

(noventa) dias, contados de sua publicação. 

Art . 7 11 As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas quando necessário. 

Art . 8 11 Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Gabinete do Pref e ito d e Floriano, Estado do Piauí, em 30 de ja ne iro de 2023. 

Antôn io Reis Neto 
Pref eito d e Floriano-PI 

Lei d• Autorl• do• V•r••do••• C•rlo• Edu•rdo M•lh•l•o• K• lu m • • Erl •v•ldo Borg•• (lnform•çl o d9t•rmlnsd• P9l• L-1 n • 
624 d• 25 d• Julho d• 2013) 

Marcony Allss on Ferrei ra 
Secret á r i o Municipal d e Governo 

N umerada, registrada e publicada a presente Lei , no Diário Oficial das Prefeituras 
Piauienses, Edição -------~ que ci rculou no dia __ de ___ de 
2023. 

Umbellna M.• S iqueira da SIiva Osó r io 
Age nte Administrativo 

Praça Petrônio Portela, S/N, Centro . 
Telefone : (89)35 15 -1105 
www.flori a no.pi .gov.br 

i■l DIÁRIO OFICIAL 
~DASPREHIIURASPIAUIENSES 

. 3A3158EM 
FL0R1AN0 ~ovE~No . . 

Gov,.NoMuN,c,PAL secretaria Mun1c1pal 
de Governo 

Institui a Semana Municipal de 
Orientação e Prevenção da 
Gravidez na Adolescência , no 
Mun icípio de Floriano-PI, e dá 
outras providências. 

O PREFEITO DE FLORIANO, ESTADO DO PIAU(, no uso das suas atribuições 

legais confer idas pela Le i Orgânica Municipal, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Floriano aprovou e , em nome do povo 

f lorianense, sanciona a seguinte Lei: 

Art . 1 11 Fica instituída a Semana Municipal de Orientação e Prevenção da 

Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que inclui r o dia 1 11 de 

fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e 

educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência . 

Parágrafo único. O poder público poderá executar ações em conjunto com 

organizações da sociedade civil, a fim de efetivar o disposto no caput deste artigo. 

Art . 2 11 A "Semana Municipal de Orientação e Prevenção da Gravidez na 

Adolescência" será comemorada durante a primeira semana do mês de fevereiro, a cada 

ano. 

Art . 3 11 Para atender a esta Lei , a sociedade em geral poderá se mobilizar 

através de parcerias ou colaboração entre órgãos públicos e privados, associações e 

entidades afins, visando a orientação e prevenção da gravidez na adolescência, 

realizando e promovendo: 

1 - Atividades que proporcionem a discussão, reflexão e divulgação de dados 

sobre a gravidez na adolescência; 

li - Debates, palestras, seminários, fóruns, sobre as políticas de proteção aos 

direitos da criança e do adolescente no q ue tange à saúde, notadamente na questão de 

gravidez precoce e suas consequências sociais; 
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Ili - Incentivos e difusão do programa de planejamento familiar e reprodutivo , 

esclarecendo sobre a situação da maternidade e da paternidade na adolescência, 

precocemente; 

IV - Esclarecimentos sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 

(DST ); 

V - A divulgação das ações de políticas públicas e de parcerias com entidades 

privadas em desenvolvimento no âmbito municipal. 

Art . 4 11 A Câmara Municipal reservará em seu calendário anual o dia 1 ° de 

feverei ro para a ocupação do Plenário, com a finalidade de execução das atividades 

inerentes à "Semana Municipal de Orientação e Prevenção da G ravidez na 

Adolescência". 

Art . 511 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo de 90 

(noventa) dias, contados de sua pub licação. 

Art . 6 11 As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das 

dotações orçamentá rias próprias, suplementadas quando necessário. 

Art . 7ll Revogadas as dispos ições em contrário , esta Lei entra em vigor na da ta 

de sua publicação. 

G ab inete do Prefeito de Floriano, Es tado do Piau í, em 30 d e janeiro d e 2023. 

Antô n io Reis Ne to 
Pre fe ito d e Floriano-PI 

L• I d• A1.11orl■ do• Vet"•Mtor•• Carlos Eduardo Malh•lros K alum•. Erl•v■ldo Bora•• • Aru:~•lmo Jorg• (lnlorm■çlo 
d9t•rmlnsd• pel• Lei n • 624 d9 25 d9 )ulho d• 2013) 

Marcony Allsson Fer rei ra 
Secre tário Munic ipal d e Gove rno 

Numerada, registrada e publicada a presente Lei , no Diário Oficial das Prefeituras 
Piauienses, Edição -------~ que circu lou no dia __ de ___ de 
2023. 

Umbellna M .• S iqueira da S Iiva Osório 
Agente Administrativo 
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