
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3709/2017 

Torna obrigatório aos pais ou responsáveis 

por crianças ou adolescentes regularmente 

matriculados nas instituições de ensino 

público e particular do município de Vila 

Velha apresentar cópia de receita de 

medicamentos a serem ministrados no 

horário letivo. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

Art. 1º É obrigatório aos pais ou responsáveis por crianças ou adolescentes regularmente 

matriculados nas instituições de ensino público e particular do município de Vila Velha 

apresentarem cópia, juntamente com o original, de receitas médicas de medicamentos a serem 

ministrados em horário letivo por professores de apoio pedagógico ou por profissional da 

área, se na instituição houver. 

Parágrafo único. A cópia da receita a que se refere o caput deverá ser anexada ao prontuário 

da criança ou do adolescente, e o original, devolvido aos pais ou responsáveis. 

Art. 2º Torna-se obrigatório aos pais ou responsáveis por crianças ou adolescentes 

regularmente matriculados nas instituições de ensino público e particular do município de 

Vila Velha a apresentação de lista de possíveis medicamentos ou outras substâncias que 

possam causar reações alérgicas ou similares.  

Parágrafo único. A lista deve estar presente no cadastro do aluno, e deve ter seu acesso 

facilitado aos profissionais de saúde, professores, ou quaisquer responsáveis pelo bem-estar 

dos alunos, tanto em situações normais, como nas emergenciais.           

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, para sua melhor 

execução. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 22 de agosto de 2017. 
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