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Ao 
Exmo. Sr.: 
Francisco Bezerra de Lucena Feitosa 
DD. Presidente da Camara Municipal de 
BREJO SANTO - CEARA. 

A Vereadora que esta subscreve, no uso das suas atrlbutcoes legais, apresenta 
a seguinte Propositura: 

INDICAc;Ao N° 101122 

Indico a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Brejo Santo-CE a necessidace do 
cumprimento da LEI N° 13.722, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018 - orna 
obrigat6ria a capacltacao em nocoes basicas de primeiros socorros de professores e 
funcionarios de estabelecimentos de ensino publicos e privados de educacao basica 
e de estabelecimentos de recreacao infantil - (c6pia anexa). 

Plenerio da Camara Municipal de Brejo Santo, 10 de agosto de 2022. 

�,, clL { L\hL\..\..� \ d-� c.L .. �1...1.v&. 
Maria de Fatima Teles de Sousa 

Vereadora 

• 



. LEIN° 13.722, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018 

Torna obrigat6ria a capacitacao em nocoes basicas de primeiros socorros de 
professores e funcionarios de estabelecimentos de ensino publicos e privados c e 
educacao basica e de estabelecimentos de recreacao infantil. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 
Face saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 ° Os estabelecimentos de ensino de educacao basics da rede publica, por meio 
dos respectivos sistemas de ensino, e os estabelecimentos de ensino de educacao 

. basica e de recreacao infantil da rede privada deverso capacitar professores e 
funcionarios em nocoes de primeiros socorros. 

I 

§ 1 ° 0 curso devera ser ofertado anualmente e destinar-se-a a capacitacao e k»: a 
reciclaqern de parte dos professores e funcionarios dos estabelecimentos de ersino e 
recreacao a que se refere o caput deste artigo, sem prejuizo de suas atividades 
ordinaries. 

§ 2° A quantidade de profissionais capacitados em cada estabelecimento de ensino 
ou de recreacao sera definida em regulamento, guardada a proporcao com o t, manho 
do corpo de professores e funcionarios ou com o fluxo de atendimento de criancas e 
adolescentes no estabelecimento. 

§ 3° A responsabilidade pela capacitacao dos professores e funcionarios dos 
estabelecimentos publicos cabera aos respectivos sistemas ou redes de ensino. 

Art. 2° Os cursos de primeiros socorros serao ministrados por entidades municipals 
ou estaduais especializadas em praticas de auxilio imediato e emergencial a po Julac.ao, 
no caso dos estabelecimentos publicos, e por profissionais habilitados, no caso dos 
estabelecimentos privados, e tern por objetivo capacitar os professores e funcic narios 
para identificar e agir preventivamente em situacoes de ernerqencia e urqencia medicas, 
ate que o suporte medico especiatizado, local ou remote, se tome possivel. 

§ 1 ° 0 conteudo dos curses de primeiros socorros basicos ministrados deve: a ser 
condrzente com a natureza ea faixa etaria do publico atendrdo nos estabeleorr entos de 
ensino ou de recreacao. 

§ 2° Os estabelecimentos de ensino ou de recreacao das redes publics e par:icular 
deverao dispor de kits de primeiros socorros, conforme orientacao das entidados 
especializadas em atendimento emergencial a populacao. 

Art. 3° Sao os estabelecimentos de ensino obrigados a afixar em local visive! a 
certificacao que comprove a realizacao da capaotacao de que trata esta Lei e o nome 



dos profissionais capacitados. 

Art. 4° 0 nao cumprimento das disposicoes desta Lei irnplicara a irnposicao .:las 
segu,ntes penahdades pela autoridade administrativa, no arnbito de sua cornpetencia: 

I - notificacao de descumprimento da Lei; 

II - rnulta, aplicada em dobro em case de reincidencia: ou 

III em caso de nova reincidsncia, a cassacao do alvara de funcionarnento o i da 
autorizacao concedida pelo 6rgao de educacao. quando se tratar de creche ou 
estabelecimento particular de ensino ou de recreacao, ou a responsabilizacao 
patrimonial do agente publico, quando se tratar de creche ou estabelecimento publico. 

Art. 5° Os estabelecimentos de ensino de que trata esta Lei deverao estar integrados 
a rede de atencao de urqencla e ernerqencia de sua regiao e estabelecer fluxo de 
encaminhamento para uma unidade de saude de referenda. 

Art. 6° 0 Peder Executive definite em regulamento os criterios para a irnplerientacao 
dos curses de primeiros socorros previstos nesta Lei. 

Art. 7° As despesas para a execucao desta Lei correrao por conta de dotacoes 
orcamentarias proprias. incluidas pelo Peder Executive nas propostas orcamentarias 
anuais e em seu piano plurianual. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor ap6s decomdos 180 (cento e oitenta) dias de sua 
publicacao oficial. 

Brasflia, 4 de outubro de 2018; 197° da Independencia e 130° da Republics. 

MICHEL TEMER 
Gustavo do Vale Rocha 


