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LEI MUNICIPAL N- 1.294/2022, DE 21 OUTUBRO DE 2022

"INSTITUI DIRETRIZES PARA POLÍTICA
PÚBLICA DE DIGNIDADE MENSTRUAL, DE
Conscientização
sobre
a
lilENSTRUAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DO
ACESSO A ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA
MULHERES DE BAIXA RENDA NO ÂMBITO
I)JO MUNICÍCPIO DE CACHOEIRA- BAHIA E
ibÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal da cidade de Cachoeira - Estado da Bahia, no uso das
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Cachoeira decreta e eu
sanciono a seguinte lei:

Art. 12 Fica instituída, no município de Cachoeira/BA, a Política Pública
"DIGNIDADE MENSTRUAL" de conscient zação sobre a menstruação e a

universalização do acesso a absorventes higiênicos, que se regerá nos termos desta

Lei.
Art. 22 A Política instituída por esta Lei tem como objetivo contribuir com a
busca pela plena conscientização acerca da menstruação, assim como buscar
viabilizar acesso aos absorventes higiênicos femininos, como fator de redução da

desigualdade social e, visa, em especial:

I - à aceitação do ciclo menstruai feminino como um processo natural do
corpo;
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11 - à atenção integral à saúdè da mulher e aos cuidados básicos

decorrentes da menstruação;
III - ao direito à universalizaçiio do acesso, a todas as mulheres a

absorventes higiênicos, durante o ciclo menstruai.
Art.32 A Política "Menstruação Sem Tabu", de que trata esta Lei, consiste

nas seguintes diretrizes básicas:

I - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre órgãos

públicos, sociedade civil e a iniciativa prive da, que visem ao desenvolvimento do
pensamento livre de preconceito, em torno c a menstruação:

II - Incentivo a palestras e cursos, em escolas municipais, a partir do
ensino fundamental II, nos quais abordem a menstruação como um processo natural

do corpo feminino, com vistas a evitar e combater a evasão escolar em decorrência

dessa questão;

111 - Elaboração e distribuição de cartilhas e folhetos explicativos que
abordem o tema “Menstruação Sem Tabu" voltado a todos os públicos, sexos e
idades, objetivando desmistifícar a questão e combater 0 preconceito;

IV - Realização de pesquisas para aferição dos lares nos quais as

mulheres não têm acesso a absorventes higiênicos, visando direcionar e aperfeiçoar
ações governamentais:
V

Incentivo

microempreendedores

e

fomen

individuais

o

à

e pequenas

criação

de

cooperativas,

empresas que fabriquem

absorventes higiênicos de baixo custo;

VI - Fomentar a realização de campanhas de captação de recursos que
assegurem a disponibilização e distribuição gratuita de absorventes, pelo Poder
Público, por meio de aquisição por compra, doação ou outras formas, mediante
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parcerias com a iniciativa privada, organizações não governamentais, ou pelo

próprio Poder Público dentro de sua realidade orçamentária:
a] às alunas das escolas, a partir do ensino fundamental II da Rede

Pública Municipal, com vistas a evitar e combater a evasão escolar em decorrência
dessa questão;

b) às adolescentes e mulheres àcolhidas nas unidades e abrigos sob
gestão Municipal, em situação de vulnerabilidade;
c] às adolescentes e mulheres em situação de rua;

dj às adolescentes e mulheres em situação familiar de extrema pobreza;

Art. 42 Para efeito da plena eficá:ia da Política instituída por esta Lei e
outras ações decorrentes da sua aplicabilidade, inclusive fiscais e tributárias, fica
estabelecido 0 absorvente higiênico como um "produto higiênico básico”, e
classificado como "bem essencial".
Parágrafo único. Os absorventes higiênicos passam a ser incluídos como

"componente obrigatório" das cestas básicas destinadas a núcleos familiares onde

haja mulheres no município de Cachoeira/BA.

Art. 5- A universalização do acesso a absorventes higiênicos, de que trata
esta Lei, dar-se-á:

I - Pela campanha que vise aquisição e distribuição gratuita:
a) Nas unidades de Ensino Funda nental da rede Municipal que iniciarem

seu ciclo menstruai;

b) Nas unidades e abrigos de gestão municipal de proteção social, às
adolescentes e mulheres acolhidas em situação de vulnerabilidade; em situação de

rua; e, em situação familiar de extrema pobreza;
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c] Nas unidades de saúde e de atendimento em assistência social e
psicossocial administradas pelo Município.
Art. 6- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CACHOEIRA, 21 de outubro de 2022.
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LEI MUNICIPAL N^ 1.296/2022, DE 21 Ol|TUBRO DE 2022

"DISPÕE SOBRE A REGULÇÃO NA ADMISSÃO
E DO REGIME JURÍDICO DOS AGENTES DE

SAÚDE - ACS s, NA FORMA QUE DISPÕE O

ART.198, § 4°, 5°, 6° DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA
CACHOEIRA, ESTADO DA BAHIA."

A Prefeita Municipal da cidade de Gachoeira - Estado da Bahia, no uso das
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Cachoeira decreta e eu

sanciono a seguinte lei:

Art. 12 As atividades de Agentes Comu iitários de Saúde e Agentes de Combate

às Endemias regem-se segundo o disposto na lei Federal n° 11.350, 05 de outubro

de 2006 e o exercício dos mesmos dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS, cujas execuções serão de responsabilidade do Município de

Cachoeira, via de suas Secretária de Saúde, gestora do SUS.

Art. 2- Os agentes Comunitários de Sa ide, bem como os Agentes de Combate

às Endemias que já se encontram no exercício de suas respectivas funções, cujo
inicio das atividades tenha ocorrido anteríormente a 14 de fevereiro de 2006,

passam a integrar, como efetivos, o Quadro de Servidores do Município de

Cachoeira, submetendo-se ao Regime Gera' de Previdência Social - RGPS, assim

como a todos os termos constantes da Conso|lidação das Leis do Trabalho- CLT, com

de Cachoeira.
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Art. 3® O Município de Cachoeira pcderá conceder vantagens e benefícios de

Incentivo Financeiro por meio de Lei espedfíca em favor dos Agentes Comunitários

de Saúde e dos Agentes de combate às endemias quando do estabelecimento de nova
base de cálculo do valor transferido ao Mi nicípio pela União, através do Ministério

de Saúde, com fixação do valor do incenúvo financeiro 0 referente aos referidos

agentes, 0 que se vinculará sempre às transferências dos recursos por parte da
União.
Art. 4- Os gestores do Sistema Único de Saúde do Município de Cachoeira, a

partir da data da publicação da presente Lei, só poderão admitir Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de Comaate às Endemias por meio de processo
seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e

requisitos específicos para atuação.
Parágrafo Único - 0 referido processo se etivo de que trata o caput deste artigo

reger-se-á pela norma constante do respectivo Edital de convocação e em
observância legislação vigentes couberem.
Art. 52 Aos casos omissos desta Lei apIica-se a Lei Federal n° 11.350. de 05 de

outubro de 2006.
Art. 6- Esta Lei entra em vigor na dita de sua publicação, revogam-se às
disposições em contrário,

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ÇACHOEIRA, 21 de outubro de 2022.
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