
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISS.AO VELHA 
ESTADO DO CE.ARA 

LEI 560/2021, 03 de agosto de 2021 

EMENTA: "DISPOES SOBRE O FORNECIMENTO DE 
ABSORVENTES HIGIENICOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO 
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA, ESTADO DO CEARA, DA 
FORMA QUE INDICA E DA OUTRAS PROVIDENCISA. 

A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCICO DE MISS.AO VELHA, 

ESTADO DO CEARA, INACIA ARRAIS DE ALENCAR SILVA, no uso de suas 

atribuicoes conferidas por Lei, faz saber que a Camara Municipal APROVOU, E EU, 

SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei: 

Art. 1 ° - Fica instituido no ambito do Municipio de Missao Velha, Estado do Ceara, o 
fornecimento de absorventes higienicos nas escolas publicas da rede municipal; 

Paragrafo Unico: 0 fornecimento consiste na distribuicao de absorventes higienicos 
para estudantes em periodo menstrual, de baixa renda ou que vivem em situacao de 
extrema pobreza, visando a prevencao e riscos de doencas, bem como a evasao escolar. 

Art. 2° - 0 Poder Executivo, dentro da sua realidade orcamentaria, incluido nos itens de 
higiene das escolas da rede publica, promovera o fornecimento e distribuicao dos 
absorventes higienicos em quantidade adequada as necessidades de estudantes em 
periodo menstrual, por meios e formas que nao exponham as estudantes beneficiadas; 

Art. 3° - A presente Lei sera regulamentada pelo Poder Executivo Municipal, no prazo 
de 120 ( cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua publicacao; 

Art. 4° - As despesas com a execucao das acoes previstas nesta Lei correrao por conta de 
dotacoes pr6pria previstas no presente orcamento municipal, aditivadas, se necessarias. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao. 
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