PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA
Estado de São Paulo

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 2931/2019, DE 02 DE JULHO DE 2019.
“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
DE CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA NO ATO DA
MATRÍCULA EM CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO
DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”
Eu, CARLOS ROBERTO BUENO, Prefeito do Município e Comarca
de Cândido Mota, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que me são conferidas por Lei;
Faço Saber que a Câmara Municipal de Cândido Mota aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam os pais de crianças e adolescentes em idade de vacinação, ou os seus respectivos
responsáveis, obrigados a apresentar, no ato da matrícula e/ou rematrícula em estabelecimento de ensino
público, conveniado ou privado, carteira de vacinação atualizada contendo o registro da aplicação das
vacinas obrigatórias à sua idade.
Parágrafo Único. A carteira de vacinação atualizada do aluno que pretende se matricular e/ou
rematricular deverá conter todas as vacinas obrigatórias e cabíveis à sua idade, devidamente atestadas e
registradas no documento, de acordo com a legislação em vigor.
Art. 2º. Constatada, no ato da matrícula e/ou da rematrícula, a ausência de registro de aplicação
de vacina obrigatória à idade da criança ou adolescente, seus pais ou responsáveis serão chamados para
reapresentação da carteira de vacinação regularizada.
Art. 3º. Em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei, o estabelecimento de ensino
comunicará formalmente a situação da criança ou adolescente ao Conselho Tutelar do Município, para
as devidas providências, sem quaisquer prejuízos à efetivação da matrícula e/ou rematrícula.
Art. 4º.As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Cândido Mota, aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CARLOS ROBERTO BUENO
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e Publicado nesta Prefeitura Municipal em igual data.
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