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LEI Nº 622/2022                                                SERRARIA, 30 DE JUNHO DE 2022.                                      
    

INSTITUI O PROGRAMA “MÉDICO NA 
CRECHE”, QUE FARÃO ATENDIMENTO NAS 
CRECHES MUNICIPAIS E CONVENIADAS NO 
MUNICÍPIO DE SERRARIA PB.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte 
lei: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Serraria PB, o Programa 
“Médico na Creche”, nas creches municipais e conveniadas, que funcionará como 
um sistema de prevenção de doenças infantis.  

 
Art. 2º Os profissionais encarregados do Programa já deverão fazer parte do 

quadro de servidores da Prefeitura Municipal.  
 
Art. 3º O Programa deverá contar com um profissional de pediatria, um (a) 

enfermeiro (a) e um (a) técnico (a) de enfermagem e prestará atendimento de 
avaliação ponderal (peso e altura), nutricional, atualização de vacinas, além dos 
profissionais passarem orientações preventivas aos monitores das creches que 
poderão posteriormente repassar aos pais.  

Art. 4º As secretarias municipais de Educação e de Saúde atuarão em 
conjunto, com os recursos já previstos no orçamento municipal, no sentido de 
proceder os estudos necessários para a execução do Programa de que trata esta Lei.  

 
Art. 5º Os atendimentos deverão ocorrer mensalmente, sendo programados 

em datas específicas, devendo ser comunicados, com antecedência, à direção das 
creches a serem visitadas.  

 
Parágrafo único. Deverão ser afixados, nos murais das creches, cartazes 

contendo dia e hora do atendimento.  
 
Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.  
 
Art. 7º. As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei correrão por conta 

de dotações orçamentárias das secretarias municipais de Educação e de Saúde.  
 
Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.               
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