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. pnolrro DE [El{rl' 0671202t DE 17 DE AGOSTO DÉ202L.

-DrsPÔE SOBREA CRAçÃO DO

"BANCO DE LEITE HUMANO',
ruO UUI.IICÍPIO DE BARREIRAS-
BA-.

a cÂrvtmlMUNtclPAt DE vEREADoREs DE BARREIRAs, EsrADo DA

BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentos,

APROVA:

-.--.

Art. í. - Fica estabelecida a criação do Banco de Leite Humano, que funcionará

nomunicÍpio de Barreiras, com o intuito de segmentar o atendimento e abranger

o máximo de pessoas dentro da comurúdade.

Aí1.2" -O Banco de Leite será criado pela Prefeitura municipal de Barreiras com

ação integrada da secretaria Municipal de saúde e secretaria Municipal de

Assistência-Social entre outros'

+rt. S .Os-objetivos doBanco de [êite sao:

l- Coletar leite materno;

ll - Prestar Atendimento a mães de.- prematuros que

unidades neonatiais;

estão internados em

.ttt-Criai-carnpanhas e mecanismos tte incentivo a amamentação;

lV-Auxiliarnaprodüçáodeleiteemmulheresqueadotaramcriançasoumães
qu-e estão sem produção, por vários outros motivos;

V- Atuar na-prevençâo é tratamento de=problemas mamários;
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Yl Fazer a coleta domiciliar, o que significa que a mãe não necessitra sairda sua
Glsa;

Art. 4" - O programa poderá ser realizado mediante parcerias estabelecidas entre
as diversas unidades que realizam atendimento à populaÉo do Município.

Art. 5' - O programa desenvolverá atividades em conjunto com. os demais
programaS -sociais mantidos pela Prefeitura Municipal de Barreiras, a fim de
-potencializar 

a aplicação dos recursos.

Art. 6" - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas quando necessário.

Art. 7" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.

Sala de Sessões, 17 de.agosto de 2021

bú"^
(TETEIA CHAVES)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP
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JUST!FICATIVA

O projeto de Lei que submeto à apreciação desta casa, dispÕe sobre
a criação do " BANCO DE LEITE HUMANO", LOCALIZADO NO

MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA.

O leite humano é de grande importância para recém-nascidos e
lactentes,- constituindo-se uma fonte de nutrientes em proporções
satisfatórias ao crescirnento e desenvolvimento da crianca. Ale'n
disso, tem papelsignificativo na redução da morbimortalidade Infantrl.

O BLH é definido como um centro especializado responsável por
promover o aleitamento materno e executar a coleta, proces"men+c
.e controlede qualidade de colostro e leite maduro, com ob'-tivo ":
distribuir para crianças que dele necessitam como ,-.lr ( Jã

sobrevivência.

Com isso indicamos esse projeto de lei para a irnplantaç^a rrs 1r1

Banco de Leite Humano no município de Barreiras.

tuú.q
(TETETA CHAVES)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADOM - PP
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