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LEI N° 010/2010
DE 20 DE SETEMBRO DE 2010

Autoriza o Poder Executivo a instituir o
Programa Municipal de Saúde
Itinerante e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Senhor Presidente em
conformidade com o art." 146 do Regimento Interno desta Casa, sanciona a seguinte
Lei, de autoria do senhor vereador Raimundo Cezar Souza.

Art. 10
- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir,

no âmbito municipal, o Projeto Municipal Saúde Itinerante, que visa estabelecer uma
integração de políticas entre as áreas de Saúde e Educação, mediante as respectivas
Secretarias Municipais.

Art. 2° - A partir deste projeto, as escolas municipais receberão
visitas periódicas de profissionais da área de saúde, a exemplo de:

a) Oftalmologistas;
b) Otorrinolaringologistas; e
c) Pediatras,

Parágrafo Único - Os profissionais que porventura visitem os estabelecimentos de
ensino terão a responsabilidade de proporcionar um atendimento de qualidade aos
alunos da rede municipal de ensino no próprio ambiente escolar, sem nenhum custo
para os mesmos.

Art. 3° - Os serviços médicos serão prestados em veículos
adaptados para o funcionamento dos consultórios e ambulatórios, em um regime de
escala de visitas as escolas.

Art. 4° - As despesas decorrentes da implementação do Programa
Municipal de Saúde Itinerante correrão por conta da dotação própria prevista no
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Orçamento do Município de Poço Verde para despesas concementes à manutenção
da saúde básica e da criança e adolescente.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 20 de setembro de 2010.

Gil&n S~tos doRosário
Presidente

Lei promulgada no Poder Legislativo,
art. 0146, §80, do Regimento Interno
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