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LEI MUNICIPAL N° 3.089/2018, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018
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A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituída a Política Municipal de Combate à Obesidade,
denominada "Obesidade Zero".

Parágrafo único. A finalidade da Política de Combate à Obesidade -
"Obesidade Zero" é a de implementar ações eficazes para a redução de peso e o combate à
obesidade adulta e infantil nos seus diversos graus.

Art. 2° Constituem diretrizes da Política Municipal "Obesidade Zero":

I - o estabelecimento de ações permanentes e articuladas entre entes públicos e
privados voltados ao combate à obesidade;

11 - a promoção e desenvolvimento de programas, projetos e ações, de forma
intersetorial, com o objetivo de desenvolver ações de saúde, através de iniciativas que visem
prevenir, diagnosticar, tratar e combater a obesidade;

111 - o combate à obesidade infantil nas escolas mUnIcIpais, com palestras,
pameIS, dinâmicas de grupo e outras modalidades pedagógicas, a serem ministradas por
profissionais qualificados - equipe multidisciplinar (nutricionistas, médicos, psicólogos e
pedagogos), com instrumentos de difusão do aprendizado para o núcleo familiar, observadas as
consequências trágicas da obesidade na adolescência e por via de consequência na fase adulta,
como meio de preparar as futuras gerações para hábitos alimentares saudáveis e seus efeitos
psicossomáticos;

IV - o desenvolvimento de programas de educação física para a população,
voltado à aquisição do hábito de fazer atividade física, esporte e ginástica visando à saúde;

V - a promoção de campanhas:

a) de conscientização que ofereçam informações básicas sobre alimentação
adequada, através de materiais informativos e institucionais;

b) de estímulo ao aleitamento matemo, como fOra de prevenir tanto a

obesidade quanto a desnutrição. /./ ? ~
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VI- VETADO;

VII - VETADO;

VIII - VETADO;

IX- VETADO;

I ADMINISTRAÇÃOHAMBURGO

x - a integração das políticas municipal com estadual e nacional de segurança
alimentar e de saúde;

XI- VETADO;

XII - o direcionamento especial da política às comunidades carentes e com
baixo desenvolvimento social.

Art. 3° O Poder Executivo poderá celebrar convênios e parcerias com a União,
Estados, outros Municípios e entidades da sociedade civil, visando a consecução dos objetivos
da Política Municipal de Combate à Obesidade - "Obesidade Zero".

Art. 4° Cabe ao Poder Executivo, através de regulamentação, definir e editar
normas complementares necessárias à execução da presente Lei.

Art. 5° As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 16
(dezesseis) dias do mês de fevereiro do ano de 2018.

I

Registre-se e Publique-se.

Secretário Municipal de Administração
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