
 

 

LEI Nº. 2107 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 

 

Institui a "Campanha Municipal Setembro 

Amarelo - Dia de Prevenção ao Suicídio" 

em São Gonçalo do Rio Abaixo – MG. 

 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio abaixo, Estado de Minas Gerais, aprovou, 

e eu, Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art.11 da 

Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída a "Campanha Municipal Setembro Amarelo - Dia de Prevenção 

ao Suicídio" a ser realizada anualmente, no dia 10 de setembro, tendo em vista ser o Dia 

Mundial de Prevenção do Suicídio. 

Art. 2º A campanha destina-se à população em geral do Município de São Gonçalo do 

Rio Abaixo- MG e tem como objetivos: 

I - Alertar e promover o debate entre a população do Município sobre o suicídio e as 

suas possíveis causas; 

II - Contribuir para a redução dos casos de suicídios. 

III - Estabelecer diretrizes para ações integradas envolvendo a população, órgãos 

públicos e instituições públicas e privadas visando ampliar o debate sobre o problema 

sob o ponto de vista social e educacional estimulando o desenvolvimento de ações, 

programas e projetos na área da educação e prevenção; 

Art. 3º A ações previstas nesta lei poderão ser realizadas com a participação voluntária 

de profissionais da medicina, psicologia, psiquiatria, serviço social, educação entre 

outras áreas do Poder Público, instituições públicas e privadas, igrejas, entidades 

religiosas e a população em geral. 



 

Art. 4º A campanha de prevenção ao suicídio será realizada anualmente, durante todo o 

mês de setembro, com o objetivo de informar, esclarecer, conscientizar, envolver 

emobilizar a sociedade civil a respeito da prevenção ao suicídio, tendo em vista que 10 

de setembro é o dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. 

Art. 5º A campanha Municipal de Prevenção ao Suicídio “Setembro Amarelo” deverá 

ser divulgada na página oficial da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, no 

endereço: http://camarasaogoncalo.com.br durante todo o mês de setembro do ano 

vigente. 

Art. 6º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que couber. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo,17 de setembro de 2018. 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

  

 

 


