
ESTADO DO MARAJ^HAO

CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA

CNPJ; 01.612.329/0001-76

AVENIDA DEPOTADO CARLOS MELO - N". 1672 - AEROPORTO

TRIZIDELA DO VALE - MA

Mensagem do Projeto de Lei 20/2021

Excelentissimo Senhor Presidente e demais vereadores desta casa.

Servimo-nos desta proposigao para submeter a apreciagao e aprovagao deste

colegiado o anexo projeto de lei legislativo n° 20 de 16 de Agosto de 2021, que

torna obrigatorio a capacitagao em nogoes basicas de primeiros socorros de

professores e funcionarios de estabelecimentos de ensino pubtico e de educagao

basica e de estabelecimento de recreagao infantil existentes no municipio de

Trizidela do Vale (MA)

De inicio, informaremos que a materia e de competencia legislativa municipal

complementar a legislagao Federal e Estadual de acordo com a lei org^nica

municipal conforme mostramos abaixo:

Ricardo Everton de Lucena Pereira

Maria Lucia Costa No'gue
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Projeto de Lei n® 20 da 16 Agosto de 2021
Torna obrigatorio a capacitagao em
nogoes basicas de primeiros
socorros de professores e
funcionarios de estabelecimentos de

ensino publico de educagao basica e
de estabelecimento de recreagao
infantil no municfpio de Trizidela do
Vale Ma.

Art. 1° Os estabelecimentos de ensino de educagao basica da rede publica por
meio dos respectlvos sistemas de ensino. e os estabelecimentos de ensino de
educagao basica e de recreagoes infantil da rede de ensino publico de Trizidela do
vale MA, devera capacitar professores e funcionarios em nog5es basicas de
primeiros socorros.

§  1° A orientagao destina-se a capacitagao e/ou reciclagem de parte dos
professores e funcionarios dos estabelecimentos de ensino e recreagao que se
referem o capit 1 deste artigo. sem prejuizo de suas atividades ordinarias.

§ 2" a quantidade de profissionais em cada estabelecimento de ensino ou de
recreagio sera definida em regulamento, guardada a proporgao com tamanho do
corpo de profissionais e funcionarios ou com o fluxo de atendimento de criangas e
adolescentes no estabelecimento.

§ 3® A responsabilidade peia capacitagao dos professores e funcionarios dos
estabelecimentos publicos cabera aos respectivos sistemas ou rede de ensino.

Art. 2® Os cursos de primeiros socorros serao ministrados por entidades municipais
ou estaduais especializadas em praticas de auxillo imediato e emergencial a
populagao, no caso dos estabelecimentos publicos, e por profissionais habilitados,
tem por objetivo capacitar os professores e funcionarios para identificar a agir
preventivamente em emergencia e urgencia medica, ate que o suporte medico
especializado, local ou remoto, se torne possivel.

§ 1® O conteudo do curso de primeiros socorros basicos ministrados devera ser
condizente com a natureza e faixa etaria do publico atendido nos estabelecimentos
de ensino ou de recreagoes
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§ 2° Os estabelecimentos de ensino ou de recrea?6es das redes publicas devera
dispor de kits de primeiros socorros, conforme orlenta^oes das entidades
especializadas em atendimento emergencial populagao.
§ 3° Sao OS estabelecimentos de ensino obrigado a afixar em local visivel a
certificagao que comprove a realizagao da capacitagao de que se trata esta lei e o
nome dos profissionais capacitados.

Art. 4° O nao cumprimento das disposigoes desta lei implicara a imposigao das
seguintes penalidades administrativa, no ambito de sua competencia:

I - Notificagio de descumprimento da lei;
II - Multa, apllcada em dobro em caso de reincidencia; ou
III - Em caso de nova reincidencia, a cassagio do alvar^ de funcionamento ou da
autorizagao concedida pelo orgao de educagao, quando se trata de creche ou
estabelecimento particular de ensino ou recreagSo, ou a responsabitidade
patrimonial do agente publico, quando se trata de creche ou estabelecimento
publico.

Art. 5® Os estabelecimentos de ensino de que trata esta lei devera estar integrado a
rede de atengao de urgencia e emergencia de sua regiao e estabelecer fluxos de
encaminhamento para uma unidade de saude de referenda.

Art. 6° O poder Executive definira em regulamento os criterios para a implantagao
dos cursos de primeiros socorros ora previstos inclusive quando as disposigoes
que necessitem ser complementadas para efetiva aplicagao desta lei.

Art. 7° As despesas para a execugao desta lei correrao por conta de dotagao
orgamentaria proprias, incluidas pelo poder Executive nas propostas orgamentarias
anuais e em seu piano plurianual.

Art. 8° A lei orgamentaria anual e o piano plurianual deverao ser atualizados e
adaptados ao disposto nesta lei.

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data da sua publicagao oficial.
Sala das Sessoes da Camara Municipal de Trizidela do Vale - Ma, Plen^rio Jos6
podri^s Mendon^ em 16 de Agosto de 2021. a . ̂

Atenciosamente,

/  / y Vereador f ^
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