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DECRETO Nº 11.882 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

ESTABELECE CRITÉRIOS 

PARA REALIZAÇÃO DA 

SEMANA DO BEBÊ  E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, Estado do Espírito Santo, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas no Artigo 64, XXI, da Lei 

Orgânica Municipal, 

 

CONSIDERANDO que a semana mundial do aleitamento materno é 

celebrada todos os anos de 1 a 7 de agosto em mais de 170 países para 

estimular a amamentação e melhorar a saúde das crianças; 

 

CONSIDERANDO que é um direito constitucional a sobrevivência e o 

desenvolvimento de crianças de até 06 anos de idade; 

 

CONSIDERANDO que os seis primeiros anos de vida são fundamentais 

para o desenvolvimento integral das crianças, quando desenvolvem 

grande parte do potencial cognitivo que terão quando adultos. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica estabelecido que a partir de 2016, será realizada 

anualmente a SEMANA DO BEBÊ, no período de 01 a 07 de agosto. 

 

Art. 2º- Serão realizadas na SEMANA DO BEBÊ, atividades: 

I – de formação que garantam o investimento e a qualidade das 

políticas públicas municipais para a primeira infância; 

II - que promovam o vínculo mãe-bebê e cuidador-bebê; 

III – que estimulem o desenvolvimento das capacidades motora e 

cognitiva, social e afetiva da criança e, 

IV- a garantia de seus direitos. 

 

 Art. 3º - Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Saúde a realização da SEMANA DO BEBÊ,com a participação das demais 

secretarias do município. 

 

Art.4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.5º- Revogam-se as disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 28 dias do mês de 

dezembro de 2015. 

Mário Sérgio Lubiana 

Prefeito 
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