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LEI N° 1.394 DE 04 DE MAIO DE 2022. 

"Institui o Programa de Equipe de 

Saúde da família, (ESF) e 

Atendimento Médico, nas creches 
Municipais no âmbito do Município 
de Rio Vermelho/MG e dá outras 
providências". 

Art. 1.  Fica instituído, no âmbito do Município de Rio Vermelho/MG, o Programa 
de Atendimento Médico, nas creches municipais, (ESF) Equipe de Saúde da 
Família, que funcionará como um sistema de prevenção de doenças infantis. 

Art. 21 . Os profissionais incumbidos da consecução do Programa já deverão 
pertencer ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal, efetivos e 
contratados. , 

Art. 30•  O Programa será desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, 
constituída por um médico Pediatra/Clinico Geral, enfermeira e uma técnica em 
enfermagem, a qual prestará os seguintes serviços: 
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lii- Orientações preventivas (de diversas doenças) aos professores das 
creches, os quais poderão posteriormente repassá-las aos pais dos 

alunos. 

Art. 40 . As Secretarias Municipais de Saúde e Secretaria de Educação atuarão 
em conjunto, com os recursos já previstos no orçamento municipal no sentido de 
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proceder aos estudos necessários para a execução do Programa de que trata 
esta Lei. 

Art. 50. Os atendimentos deverão ocorrer mensalmente, sendo programados 
em datas específicas, devendo ser comunicados, com antecedência, à direção 
das creches, bem como divulgação no site da prefeitura, facebook, Instagram e 
outras paginas que informem com transparência as visitas. 

Parágrafo único. Deverão ser afixados, nos murais das creches, cartazes 
contendo dia e hora do atendimento 
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Art. 6°. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo de 
60 dias, contados da data de sua publicação 

Art. 70. As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 8° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 
disposições em contrário. 

Rio Vermelho, 04 de maio de 2022. 
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Marcus Vinícius D'ayTde Oliveira 
Prefeito Municipal 
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afixada nos quadros de avisos 
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GABINETE DO PREFEITO 

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO/MG. 

'1f/IK\ 	TT% ;  
O Prefeito Municipal de Rio Vermelho, no uso de suas 

atribuições legais SANCIONA, nesta data, a Lei n.° 1.394, de 04 de maio de 
2.022, oriunda do Projeto de Lei 013/2.022, aprovada na Reunião Ordinária 

de maio de 2.02 

Assim sendo, 

do dia 03 	 2' 

ir 	JiW1L 
do, determina o representante do Poder 

Executivo que REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE a Lei n.° 
1.394/2.022. 
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que referida 
Municipal. 

dê publicidade do seu teor, 
da Prefeitura e da Câmara 
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Rio Vermelho-MG, 04 de maio de 2.022 

Marcus Vinícius 	a de Oliveira 
Prefeito Municipal 
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