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PROJETO DE LEI N" 002,22 DE JANEIRO DE 2018.
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Assina tu Ía do Funcionário

Dispõe da obrigatoriedade dos Profissionais da
Educação do Município que atuam nas escolas e
creches a receberem gratuitamente "Lições de
Primeiros Socorros" e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

NO USO dC

suas atribuições legais e regimentais,

APROVA

Art. 1o Fica obrigatório o Poder Público Municipal ministrar cursos ou palestras
para todos os profissionals de educação do Município, sobre "Liçôes de
Primeiros Socorros".

Parágrafo único - Esta obrigatoriedade abrange tanto as escolas públicas
quanto as privadas, desde que oficialmente reconhecidas pela Secretaria de
Educação Municipal.
Art. 20 As "Liçôes de Primeiros Socorros" tem o objetivo de Íazer com que as
escolas, sem prejuizo a de demais atividades ordinárias, proporcionem a
capacitação dos professores e dos servidores de toda a rede de educação
básica exercer os primeiros socorros sempre que houver qualquer acidente nas
escolas que exija um atendimento imediato.
Art. 3o As "Lições de Primeiros Socorros" tem como público alvo os professores
e servidores que atuam em toda a educação básica.

Art.40 Os professores e servidores das escolas serão treinados, na proporção
mínima de um terço de seu contingente, por profissionais cedidos pela
Secretaria de Saúde, que poderão ser: l- médicos; ll - enfermeiros; lll técnicos em Enfermagem.
§

1o Fica

autorizado o Poder Público Municipal a firmar convênio com o Corpo

de Bombeiros, para, quando necessário, prestar este tipo de cursos e

ou

palestras sobre "LiçÕes de Primeiros Socorros"
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e servidores das escolas poderão cadastrar-se
para
participar
voluntariamente
do treinamento em primeiros soconos, sendo
que os responúveis pelas aulas que acontecem em laboratórios, além
daquelas de Educação Física e Educaçáo Artística deverão participar,
obrigatoriamente, quer sejam professores, quer sejam auxiliares,
§

2o Os professores

§ 3'Os conhecimentos de primeiros socoÍTos deverão ser ministrados pelos
profissionais listados nos incisos I e ll, de acordo com o disposto no Manual de
Primeiros-Soconos, editado pela Agencia Nacional & Vigilância Sanitária
(ANVISA), em parceria com o Núcleo de Bio Segurança (NUBIO) da Fundação
Osvaldo Cruz (FIOCRUZ)*

§ 40 A carga horária de treinamento necessário à aquisiÉo dos conhecimentos
iniciais de primeiros socoÍros, por parte dos professores e servidores, será
determinada pelas Secretarias de Saúde e Educaçâo.

Art. 50 As despesas resultantes da execução desta lei correráo a conta das
dotaçôes orçamentárias já consignadas no orçamento vigente, suplementadas
se necessário.
Art. 6o Os cursos ou palestras deveráo ter periodicidade anualArt. 7o Esta Lei entra em vigor seis meses após a sua publicaçáo.
Art- 8o Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 22 dejaneiro de 20í8.

Dr. JOSÉ

PIRES JR.
PSC
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No ambiente escolar, dibÍentes üpos de acidentes ocoÍrem de acordo com a idade e
estágio de desenvolvimento físico e psíquico das crianças e adolescentes. Sabese
que a criança apresenta interesse em explorar situaçóes novas para as quais nem
sempre esÉ preparada, o que facilita a oconência de acidentes-

Tom+se, portanto, impoÍtante o conhecimento dos acidentes mais frequentes em
cada faixa etária, para o direcionamento das medidas a serem adotadas para sua
prevençá:.

Outra situaçáo importante que ocrÍre denfo ou no entomo da escola

é

a

agrêssividade entre alunos que, por vezes, pode causar ferimentos ou outras lesões
Íísicas na vítima. Esse quadro, identificado por atitudes agÍessivas, físicas ou veôais,
deve sêr motr'vo da atençáo dos educadores.

Ademais, essas situa@es se constituem uma preocupação constante, sendo
necessário que os prcfêssores e aquêlês que cuidam das cÍiânças e adolescentes
saibam como agir frente a esses eventos, como evitálos e como ministrar os primeiros
socoÍTos, procurando, assim eütar incidentes deconentes de procedimentos
inedêquedos, o que pode garaÍtir um mdhor prognóstico das êvenÍuais lêsôes.
Para atingir tal objetivo, propoÍnos que s$am minisúados cursos de prevençáo de
acidentes e primeiros socoíTos nas Escolas e creches para os profissbnais da
educaçáo, visando à prepâraÉo dos mesmos paÍa as situaçóes adversas que
ocoÍrem no dia a dia das escolas e creches.
lsto posto, a presente poposÇo teín o escopo nâo apenas prevenir os coniqueiros
acidentes nas escolas, mas, caso ocoÍTam, que nossas crianças e adolescentes
tenham um atendimento rápido e eficaz, resguardandms de cornplica@s mais
serias.

Por fim, dda à relevância do tema é que ora apresentamos esta pÍoposiÉo,
esprando cotÍ.at com o irKrispeí?sáyel apoio dos nossos ilusfes pâres para a sua
aprovaçáo.

Referência: 'Cartilha
www.fiocruz. br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeiross
ocorros.pdf

Barreiras, 22 de janeiro de 2018.

Dr. JOSÉ

PIRES JR.
PSC
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