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lNSTITUI A "LEI  LUCAS  BEGALLI ZAMORA", QUE DISPÕE SO-

BRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE
PRIMEIROS SOCORROS AOS PROFESSORES E  DEMAIS FUN.
CIONÁRIOS QUE  POSSUEM CONTATO  DIRETO COM ALUNOS
DE  CRECHES  E  ESCOLAS  DA  REDE  PÚBLICA  MUNICIPAL  E
PARTICULAR  INSTALADAS  NO  MUNICÍPIO  DE  SANTA  BÁR.
BARADOPARÁEINSTITUI0SELO"LUCASBEGALLIZAMORA
DE SOUZA" DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS.

0 Excelentl§3imo Sonhor Prefelb Mmlcipal de Santa  Bárbara do Pará/PaTá, faço
saberqueaCâmaraMunicipa!deSantãÉÊrbgFãü\PaFà+aprovouêeusancionoaseguintelei:

Art.i°-ARedePúbiiçaMünbipaidéEducação,ascrecheseescoiaspanicularesinsta-
ladasnoMunicipiodeSantaBárbaQdoPaJàficamobrigadasaofereceraosprofessoresedemais
funcionários que possuem contalo difetõeom` os ah]n~os Curso de Capacitação em Primeiros So-
C0rTOS.

-quepca:cgh:sbeúen:=,ásApo#g:#tc::Í'::,dpaa::uC,âp#:Siepa,:i:?z:eFeos::!e!i::::sfa:v::
dades ordinárias, pos§uam em eeü quadro funcional pessoas capacitadas para agir de maneira
correta e segura em situaçõe§ de emergência que exijam intervenções ràpidas no que compete
ao atendimento de Primeiros S®oorTüs.

Arl. 2° - Os pm`fessores..e dÊmas funcbnários em contato direto com alunos das creches
eescolasmunicipaise`paftbulaFesõodéfãosertreinadosPoF`pTofissionaisdaáreadasaúde(mé-

:Í=csià:::e#eár:sÊ?###_gí#âgâ#:i#g_à#rgcstb#o:::,i:ti?;;usi#í:rn::
C'PÍ°'     i. os professores é demaí§ flincionárbs poderão candidatar-se voluntariamente para par-

ticipar do treinamento em Primeiros Socorro§ respeitando o quantitativo mínimo de 50% por uni-
dade escolar abrangendo os tumos de funcionamento.

11 -Os conhecimentos de Primeiros  Socorros devem acompanhar o disposto no Manual
dePrimeíDosSocorroseditadopelaAgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária(ANVISA),emparce-
ria com o Núcleo de Biossegurança (NUBIO) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

An. 3° - As unidades escolaDes de ensino da rede pública municipal e particular deverão
ter kits de Primeiros Socorros.

An.4°-0nãocumprimentodasdisposiçõesdestaLeiimplicaráaimposiçãodasseguin-
tes penalidades pela autoridade administrativa, no âmbito de §ua competência:

1 - notfficação de descumprimento de Lei;
11 -multa, aplicada em dobro em caso de reincidência: ou

111  -  em  caso  de  nova  reincidência,  a  cassação  do  alvarà  de  funcionamento  ou  da
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autorização concedida pelo órgão de educação, quando se tratar de creche ou estabelecimento

particular  de  ensino  ou  de  recreação,  ou  a  responsabilização  patrimonial  do  agente  público,
quando se Úatar de creche ou estabelecimento público.

Art. 5° - Os critérios quanto à foma da aplicação, sua periodicidade e da quantidade de

profissionais habilitados por unidade escolar, bem como dos paràmetros a serem adotados deve-
rão ser estabelecidos por regulamentação do Poder Executivo Municjpal através das Secretarias
Municipais de Saúde e Educação.

Ait,  6° - Após a conclusão do curso  será  emitido certificado  aos  professores e demais
funcionários e constará como curso extracurricular;

§1 ° Ao estabelecimento de ensino será concedido o SELO "LUCAS BEGALLI ZAMORA"
quepoderáfazerusopubli`citáriodomesmoedachancelaoficialnasveiculaçõespublicitáriasque
promova seus serviços, pnodutos ou ações, sob a foma de selo impresso, pelo periodo de 1  (um)
ano, podendo §er renovado quando houver reciclagem do curso.

§2°CaberáàSecretariadeSaúdedeteminarqualomodelodoseloecertificadoqueserá
desenvolvido para conferir aos pafficüames.

Art. 7° - Os a]unos de, bdos os anog da educação infantil e do ensino fundamental rece-
berãoliçõesdePrimeirosSocaqDsnabmadeatividadeseducasvasepalestrasqueacontecerão
durante o período letivo regulam\entaL`¢ que\versarão em especial:

1 - a identificação de situações de emeücias médicas;
11 - a números de telefone dos serviços públicos de atendimento de emergências;
111-aimponànciademantera`oalmaparalidarcomassituaçõesdescritasnoinciso1deste

arigo.
IV - a outras atividades s mbmações necessárias ligadas aos Primeiros Socomos.
Parágrafo  Único -Os`contBúdós a serem abordados no  capuí deste artigo deverão se

adequar as diferentes idades das criaÁças de cada ano escolar.
Arl.8°-Asdespesas®rrentesdestaLeicorrerãoporcontadedotaçõesorçamentárias

próprias.

Ar(.9°-Es©Leiehtraemv_igornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesem
contrário.
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