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PROJETO DE LEI Nº 026/2019 

 

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE 

CAPACITAÇÃO EM NOÇÕES BÁSICAS DE 

PRIMEIROS SOCORROS AO CORPO DOCENTE E 

FUNCIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 

CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO 

DE TIJUCAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os 

habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Tijucas aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei:   

 

Art. 1º Fica instituída a realização de cursos de capacitação em noções 

básicas de primeiros socorros ao corpo docente e funcional da Rede Municipal 

de Ensino e Centros de Educação Infantil do Município de Tijucas. 

 

Art. 2º O curso de capacitação em primeiros socorros poderá ser ministrado 

por entidades municipais ou estaduais, especializadas em práticas de auxílio 

imediato e emergencial à população tais como, Corpo de Bombeiros, Serviços 

de Atendimento Móvel de Urgência, Defesa Civil, Policiais, Secretaria de Saúde 

ou demais serviços assemelhados. 

 Parágrafo único - O conteúdo dos cursos de primeiros socorros ministrados 

deverão ser condizentes com a natureza e faixa etária do público atendido 

pelos estabelecimentos de ensino.  

 

Art. 3º Caberá à Secretaria Municipal de Educação, após estudo específico, 

adaptar a implantação do objeto desta Lei em consonância com a realidade de 

cada unidade educacional, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e 

Corpo de Bombeiros.  

 

Art. 4º O teor do curso de primeiros socorros deverá ser ministrado anualmente 

em data designada pela Secretaria Municipal de Educação.  
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Art. 5º O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação.  

 

Art. 6º Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano letivo subsequente ao de 

sua publicação. 

 

Tijucas, 01 DE ABRIL de 2019. 
 

 
 
 

FERNANDO FAGUNDES 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Lei em comento pretende proporcionar qualificação em noções de 

primeiros socorros aos profissionais e servidores atuantes na área do Ensino 

Municipal e Centro de Educação Infantil, no sentido de identificar e agir 

preventivamente em situações de emergências, tais como engasgamentos, 

quedas, eventos convulsivos, paradas cardíacas ou respiratórias, afogamento, 

cortes, queimaduras e exposição a descargas elétricas, dentre outros, 

intervindo no socorro imediato até a vinda do atendimento especializado.  

Em todos os ambientes, estamos sujeitos a presenciar ou ser acometidos por 

acidentes, principalmente nos estabelecimentos de ensino. Nestes locais, a 

presença de pessoas qualificadas para os primeiros socorros é fundamental, a 

fim de prestar o adequado atendimento emergencial e minimizando as 

sequelas que a vítima possa ter.  

Além disso com a qualificação pretendida no presente projeto, poderá 

proporcionar uma melhor orientação aos alunos da Rede Municipal de Ensino, 

quanto aos procedimentos técnicos de primeiros socorros. 

 A proposta não pretende transferir ao profissional de ensino a 

responsabilidade de exercer o papel de um profissional de saúde. 

 O que se pretende de fato é não permitir que se instale, por pura negligência 

ou descuido, um quadro severo ou letal fruto de acidente pelo simples 

desconhecimento de simples técnicas de ação imediata.  

O Município deve garantir não somente a aplicação de uma formação 

educacional de qualidade, mas na manutenção da integridade física e psíquica 

dos alunos. Por todo o exposto, peço a aprovação unânime desta propositura. 


