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LEIS E DECRETOS

ANO LXXXX - 132º DA REPÚBLICA

LEI Nº

Declara de Utilidade Pública estadual a 

Associação de Juventude do Município de Teresina 

- AJMT, localizada em Teresina.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, Faço saber que o Poder Legislativo 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica declarada e reconhecida de Utilidade Pública estadual, a Associação de 

Juventude do Município de Teresina - AJMT, sediada na RS Vamos Ver o Sol s/n, Quadra 22, Casa 

09, bairro Santo Antonio, CEP: 64.033-554, na cidade de Teresina - PI, inscrita no CNPJ com o nº 

27.630.069/0001-55, sendo uma entidade sem fins lucrativos, que se regerá por estatuto. 

Art. 2° A entidade de que trata o artigo anterior ficam assegurados todos os direitos e 

vantagens da legislação vigente. 

Art. 3° A entidade deverá encaminhar, anualmente, a Assembleia Legislativa, até 30 de junho 

do exercício subsequente, para o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os 

seguintes documentos: 

I - relatório anual de atividades;

II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos exigidos para concessão da 

declaração de utilidade pública;

III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto se houverem; 

IV - balancete contábil.

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

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 

José Wellington Barroso de Araújo Dias
Governador do Estado

Osmar Ribeiro de Almeida Júnior
Secretário de Governo

LEI Nº 7.718, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
 

Cria o cadastro de obesidade infantojuvenil nas 

escolas de ensino fundamental e médio na Rede 

Estadual de Educação do Estado do Piauí. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, Faço saber que o Poder Legislativo 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° Fica instituído, no âmbito do estado Piauí, o cadastro de obesidade infantojuvenil, 

bem como, torna obrigatório a realização da avaliação antropométrica para verificação do estado 

nutricional e triagem de risco para doenças crônicas não transmissíveis nos alunos do ensino 

fundamental e médio nas escolas do Estado. 

Parágrafo único. O cadastro, ora instituído, necessariamente conterá o nome do aluno, 

data de nascimento, as medidas decorrentes da avaliação antropométrica, endereço residencial, 

telefone e identificação dos pais ou responsáveis, além de outras informações que a escola julgar 

relevantes. 

 

Art. 2° Nos primeiros trinta dias de cada ano letivo, a respectiva instituição educacional 

deverá submeter a totalidade de seus alunos, de forma individualizada, a avaliação antropométrica, 

constituída de medidas de massa corporal (peso), estatura e circunferência abdominal. 

Parágrafo único. As referidas medidas antropométricas deverão ser realizada forma 

padronizada, para garantir a qualidade dos dados, conforme descrito Organização Mundial da 

Saúde. 

 

Art. 3° Com base na avaliação referida, utilizando os parâmetros estabelecidos pela 

Organização Mundial de Saúde, a escola alimentará o cadastro de obesidade infanto-juvenil, 

identificando os alunos com desvios do estado nutricional (baixo peso, sobrepeso e obesidade). 

 

Art. 4° O cadastro em questão deverá ser enviado pela instituição escolar às 

Coordenadorias Regionais de Educação e Saúde da respectiva área geográfica em que a escola 

estiver instalada. 

Parágrafo único. Os cadastros de cada escola deverão integrar um banco de dados único 

do Estado, totalizado nas Secretarias de Estado da Educação e da Saúde. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 28 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

José Wellington Barroso de Araújo Dias 
Governador do Estado do Piauí 

 

 

 

 

Osmar Ribeiro de Almeida Júnior 
Secretário de Governo 

 

 

 

(*) Lei de autoria do Deputado B. Sá, PP (informação determinada pela Lei nº 5.138, de 07 de 

junho de 2000, alterada pela Lei 6.857, de 19 de julho de 2016). 


