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LEI Nº 1873/2014 

 

      “DISPÕE SOBRE: INSTITUI NO MUNICÍPIO O 

“PROGRAMA RECOMEÇAR A VIVER”, DE 

APOIO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE 

CÂNCER”. 

 

 

                                           A CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO. ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO, por seus representantes legais, aprovou a seguinte  

 

                                                                         LEI:   

Art. 1º - Fica instituído no Município de Cordeiro o “Programa Recomeçar a Viver”, 

que tem a finalidade de apoiar, orientar, tratar, reabilitar e reintegrar pacientes e ex-

pacientes acometidos pelo câncer. 

 

Art. 2º - Todo cidadão que receber o diagnostico da doença terá direito ao atendimento 

imediato de uma equipe multidisciplinar, que acompanhará o paciente durante todo o 

tratamento necessário para a sua reabilitação. 

 

Art. 3º - As equipes multidisciplinares serão formadas por psicólogos, assistentes 

sociais e nutricionistas, visando oferecer aos pacientes: 

 

I – amparo psicológico individual e social aos portadores de câncer. 

 

II – estimular a criação de grupos de autoajuda, formados por pacientes e voluntários, 

com a finalidade de orientar, ajudar e dar amparo psicológico e emocional aos 

portadores de câncer, na fase pré e pós-operatório. 

 

III – acompanhamento de nutricionista para orientar na alimentação correta e 

equilibrada aos pacientes. 

 

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar parcerias com a iniciativa privada 

a fim de organizar as atividades relacionadas ao disposto nesta Lei. 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua publicação. 

 

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

 
 

 

 

Sala das Sessões Juscelino Kubitschek, 18 de março de 2014. 

 

 

 

 

Robson Pinto da Silva 

Presidente 
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