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DECRETO N.º 2.656, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO 

DA LEI MUNICIPAL N.º 2.664 DE 20 DE 

AGOSTO DE 2021, QUE INSTITUI O 

PROGRAMA BEM-ESTAR ÍNTIMO NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-

MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIRAL-

MG, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 

SÃO CONFERIDAS NOS TERMOS DA 

LETRA “a” INCISO I DO ART. 102 DA LEI 

ORGÃNICA MUNICIPAL, DECRETA: 

 

 

Art. 1.º O presente Decreto regulamenta a Lei Municipal n.º 2.664 de 20 de agosto 

de 2021, que que institui o programa bem-estar íntimo no âmbito do município de Coqueiral-

MG, com o objetivo de fornecer gratuitamente Kit higiênico composto de 03 (três) calcinhas 

absorventes, laváveis e reutilizáveis, 01 (uma) nécessaire, 01 (um) pacote de lenços 

umedecidos, 01 (um) sabonete líquido e 01 (um) álcool em gel para estudantes do sexo 

feminino do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 

Art. 2.º A fonte que constitui a receita do Programa será 

02.05.08.243.0123.2.040.3390.32.00 – red. 304 – Fonte 100.99. 

  

Art. 3.º O Programa consiste no fornecimento de Kits higiênicos para estudantes de 

baixa renda que tenham passado pela menarca, visando à prevenção e riscos de doenças, 

bem como a evasão escolar. 

 

Art. 4.º A Secretaria Municipal de Educação realizará o cadastramento das 

estudantes com idade entre 11 e 15 anos de idade, matriculadas nas escolas da rede 

pública municipal e estadual de Coqueiral. 

 

Art. 5.º A Secretaria Municipal de Ação Social irá avaliar a lista de matrícula das 

alunas do Ensino Fundamental e Médio e selecionar as que se enquadram no referido 

Programa.  

 

Art. 6.º A Secretaria Municipal de Saúde ficará encarregada de realizar orientações 

com a ginecologista do município, bem como providenciar a entrega do Kit para as alunas 

selecionadas. 
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Art. 7.º A distribuição acontecerá a cada 6 meses, bem como a atualização do 

cadastro de matrículas de estudantes que tenham entrado na menarca após a última 

distribuição. 

 

Art. 8.º As ações serão monitoradas e avaliadas nas escolas, de forma 

individualizada pelas professoras, que farão um levantamento, antes, durante e depois das 

entregas dos kits higiênicos, de quantas faltas houveram durante as aulas letivas e do 

aproveitamento através das notas escolares recebidas. 

 

Art. 9.º Será feita, também, um acompanhamento e uma avaliação, através dos 

profissionais da saúde envolvidos no processo, sobre se houve ou não reduções dos 

problemas de ordem fisiológicas durante este período em que as estudantes estarão 

fazendo uso dos kits higiênicos entregues. 

 

Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Prefeitura Municipal de Coqueiral, 13 de setembro de 2021. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


