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LEI NO 2.579, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018. 

                                               

Torna-se obrigatório à atualização do Cartão 

de Vacinação das crianças para acesso às 

creches e escolas municipais de Salinas-

MG, e dá outras providências. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei: 

Art. 1o Para terem acesso às creches e escolas municipais, as crianças deverão 

estar com o Cartão de Vacinação atualizado. 

§1o A cada 06 (seis) meses, os pais ou responsáveis deverão apresentar o 

cartão de vacinação da criança para verificação das vacinas, a fim de comprovar que o 

mesmo está atualizado de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. 

  §2o As creches e escolas municipais deverão manter em arquivo cópia do 

Cartão de Vacinação atualizado pelo período de 06(seis) meses, ocasião que será 

substituído por cópia atual. 

Art. 2o Para fins desta Lei, considera-se criança a pessoa até doze anos de 

idade incompletos, nos termos da Lei no 8.069 de 13 de Julho de 1990, que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Art. 3o Nos casos da não apresentação do cartão de vacinação ou quando se 

verificar que o mesmo não se encontra atualizado conforme calendário do Ministério da 

Saúde, serão adotadas as seguintes providências: 

I - as creches e escolas municipais notificarão o Conselho Tutelar responsável 

pela região sobre o caso, a fim de que o mesmo o acompanhe até que os pais ou 

responsáveis providenciem a vacinação da criança, com a consequente atualização do 

cartão de vacinação; 

II - uma vez atualizado o cartão de vacinação, o Conselho Tutelar comunicará o 

fato à creche ou escola. 

Art. 4o O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber no prazo de 30 

(trinta) dias a partir de sua publicação. 
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Art. 5o Eventuais despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 

conta das dotações próprias constantes do orçamento municipal, parte destinada à 

Secretaria Municipal da Saúde, suplementadas se necessário. 

Art. 6o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Salinas (MG), 11 de dezembro de 2018. 

 
 

José Antônio Prates 
Prefeito Municipal 
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