PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
PRAÇA GETÚLIO VARGAS – 18 – CENTRO
SANTO ANTÔNIO DO MONTE – MG

LEI Nº. 2.326/2018 DE 15 DE MARÇO DE 2018

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE
TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA OS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL E DO
ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DO MONTE.

A Câmara Municipal de Santo Antônio do Monte – MG
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar,
nas escolas públicas de educação infantil e de ensino fundamental do Município, o
Curso de Treinamento em Primeiros Socorros para os funcionários e profissionais do
setor.
§ 1º. – O curso de que trata esta lei será ministrado por
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde em local, data e horário a serem
ajustados em comum acordo com a Secretaria Municipal de Educação, com o
conteúdo de “Lições de Primeiros Socorros”.
§ 2º. – O Treinamento em Primeiros Socorros tem o
objetivo de fazer com que os estabelecimentos de educação, sem prejuízo das demais
atividades ordinárias, proporcionem a capacitação dos professores e dos servidores
para o exercício dos primeiros socorros, sempre que houver qualquer acidente que
exija atendimento imediato.
§ 3º. - O treinamento dos funcionários poderá ser feito
também mediante convênio firmado com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Minas Gerais.
§ 4º. – Fica autorizado aos estabelecimentos privados de
educação infantil e de ensino fundamental oficialmente reconhecidos dentro da rede
municipal, participarem do Treinamento em Primeiros Socorros, desde que apresentem
manifestação nesse sentido junto a Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. – O Treinamento em Primeiros Socorros tem como
público alvo os professores e servidores que atuam em toda a educação infantil e
fundamental, atendendo a proporção mínima de 1/3 (um terço) de seu contingente.
§ 1º. - Os professores e servidores das escolas poderão
cadastrar-se voluntariamente para participar do Treinamento em Primeiros Socorros,
sendo que os responsáveis pelas aulas que acontecem em laboratórios e de Educação
Física deverão participar, obrigatoriamente, quer sejam professores, quer sejam
auxiliares.
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§ 2º. – Observada a regra do caput, a designação dos
servidores e empregados das unidades escolares a serem treinados em primeiros
socorros dar-se-á por critério da direção de cada uma das unidades, respeitando os
horários e atividades escolares.
Art. 3º. - Para os fins do disposto nesta lei, deverão ser
mantidos servidores devidamente treinados em todos os períodos de atividade escolar.
Parágrafo Único – Por orientação da Secretaria Municipal
de Saúde, com a devida obediência as normas legais vigentes, as unidades escolares
deverão manter estoque de materiais necessários à utilização em primeiros socorros.
Art. 4º. – A Secretaria Municipal de Saúde, através de
profissionais de seu quadro de servidores, exercerá a fiscalização periódica das
condições de atendimento as normas impostas por esta lei.
Art. 5º. – Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal
incluir as despesas decorrentes da execução da presente lei na LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias e na LOA - Lei do Orçamentária Anual.
Art. 6º. – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
regulamentar, a qualquer tempo, a presente lei por Decreto.
Art. 7º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Governador Eduardo Azeredo.
Santo Antônio do Monte – MG, 15 de Março de 2018.

Edmilson Aparecido da Costa
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