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/f LEI MUNICIPAL N'. 3.958/20I4

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da

realizaçáo de exames oftalmológicos e

otorrinolaringológicos nos estudantes

matriculados na rede municipal de ensino deste

município da Vitória de Santo Antáo e dá outras

providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -

PERNAMBUCO - f.az saber que o PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
decretou e este sanciona a presente [ri:

Art. l'- Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames

oftalmológicos e otorrinolaringológicos nos estudantes matriculados na rede

municipal de ensino deste Município da Vitória de Santo Antão.

Art. 2' - A rede municipal de ensino deste município da Vitória de Santo Antão fica
obrigada a prom0over a realizaçáo de exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos
nos estudantes devidamente matriculados.

Parágrafo 10 - A realização de exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos será

oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e, se necessário, por meio de ação

conjunta das Secretaria Municipais da Saúde e da Assistência e Desenvolvimento

Social.

Parágrafo 2 - A realização de exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos
compreenderá, em especial, a análise preventiva dos sintomas físicos que limitam o

aprendizado do estudante.

Art.3'- Os exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos serão anuais devendo

ocorrer durante o primeiro bimestre do ano escolar.

Parágrafo Único - O Poder Executivo regulamentará sobÍe os profissionais que

reahzaráo os exames nos alunos matriculados na rede pública de ensino.

Art.4'- O Poder Executivo deverá oferecer gratuitamente ao estudante que tiver
deficiência detectada pelos exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos, o meio

ou o tratamento necessário à sua correção.
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Art.5'- As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotações
orçamentárias próprias do Poder Executivo, conforme previsão na Lei orçamentária
Anual, ficando o Poder Executivo autorizado a proceder aos remanejamentos
orçamentários, permitidos pela legislação aplicável, que sejam necessários ao
cumprimento desta [ri.
Art.6o - Esta I-ei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de dezemb

ELIAS ALVES D LIRA

Prefe ito

JOSE GE MES DE ARA UJO JUNIOR

Autor do jeto de Lei no.03312014
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