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DATA:  07 de maio  de 1998.
SÚMULA: Institui do âmbito das Escolas Municipais de Lucas do Rio 
verde, o Exame Biométrico e Teste de Acuidade Auditiva e Visual. 
_____________________________________________________

______________________________________________________________________

OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito  Municipal  de  Lucas  do 
Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído nas Escolas Municipais de Lucas do Rio verde 
o Exame Biométrico e testes de Acuidade Visual e Auditiva, de caráter gratuíto e preventivo.

Parágrafo  1º  - O  Exame  Biométrico,  será  realizado  em  todas  as 
crianças  de  5ª  a  8ª  Série,  quando  do  ingresso  na  rede  Municipal  e  quando  detectado 
novamente o problema se fará repetir o exame.

Parágrafo  2º  - Os  testes  de  Acuidade  Visual  e  Auditiva,  serão 
realizados para as crianças de pré-escola a 4ª Série, se fará nos casos necessários ou quando 
previamente detectado pelos professores.

Art. 2º - Este exame tem por objetivo o diagnóstico precoce de males 
que possam acometer o educando, e com isso possibilitar um tratamento imediato, garantindo 
melhores resultados e posterior acompanhamento médico clínico.

Art. 3º - Para cumprimento deste programa, deverá ser inserido na Lei 
de  Diretrizes  Orçamentárias,  especificações  desta  matéria,  e  no  orçamento  anual  ,  o 
provisionamento de dotações para suprir este programa, a partir do exercício de 1999.

Art.  4º  -  Para  atendimento  aos  exames,  poderá  o  Poder  Executivo 
Municipal  contratar  pessoal  médico  especializado  unicamente  para  esta  finalidade 
temporária.

Art.  5º  - Esta  lei  entrará  em  vigor  com  data  de  sua  publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 1998.
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