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LEI  Nº 2642/2022 

 

       DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE EXAMES 

MÉDICOS PARA AS CRIANÇAS QUE INGRESSAREM NA 

ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. 
 

 

                                         

                                           O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO, 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara aprovou e promulgou a seguinte  

 

                          LEI 

Art. 1º - Fica obrigatória pela parte da Prefeitura Municipal de Cordeiro-RJ, desta Lei incluirá, 

como direito inerente à criança por ocasião de seu ingresso no ensino fundamental e obrigação do 

Poder Público, a realização de avaliação de saúde que compreenda, no mínimo: 

 

I- exame clinico geral, com avaliação do estado nutricional e triagem laboratorial de 

doenças endêmicas na localidade; 

II- avaliação da saúde bucal; 

III- avaliação da acuidade visual; 

IV- avaliação da acuidade auditiva; 

V- avaliação neuromotora; 

VI- avaliação as capacidade cognitiva; 

VII- avaliação psicológica; 

VIII- avaliação da situação vacinal. 

 

§1º - O estabelecimento de ensino ficará obrigado a manter o prontuário de saúde do estudante, 

que deverá incluir os resultados da avaliação prevista no caput, inclusive o histórico de doenças 

comuns da infância, doenças graves e alergias a medicamentos e alimentos. 

 

§2º- A criança com doenças ou condições de saúde diagnosticadas ou com necessidade de 

cuidados de saúde específicos será encaminhada aos serviços do Sistema Único de Saúde. 

 

§3º - Complementará o requisito previsto no caput a obrigação de os pais ou responsáveis 

assistirem a palestras de conscientização sobre os seguintes temas relacionados às crianças: 

 

I- necessidade de sono;  

II- alimentação saudável; 

III- recomendações de saúde; 

IV- carga horária de estudos; 

V- importância do acompanhamento das tarefas; 

VI- importância da participação nas atividades curriculares e extracurriculares. 
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Parágrafo único – Os equipamentos de que trata o caput deste artigo deverão ser monitorados 

pelos técnicos da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde do Município. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 

Sala das Sessões Juscelino Kubitschek, 21 de junho de 2022. 

 

 

 

 

Pablo Sérgio de Freitas 

Presidente 
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