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Dispõe sobre a obrigatoriedade da rcalizaçilo de
curso de primeiros socorros a todos os
funcionários, monitores e professores das Escolas
Municipais, privadas e creches instaladas no
Município de Nazaré daMata-pE.

A PRESIDEI§TE I}Â CÂUANA MUNICIPAL DE
I\AZARE DA I\[A,TA-PE, no uso de suÍls atribuiçõe s legais, FÁz
9EER, que a cfuira Municipal de Nazaré da Mata-pe, etnovou, o
Prefeito Constitucional do Município de i.Iazaré da Mata-Filcom seu
silencio, tecitamente, sAcIoNorI, e Elllr cortr fulcro no artigo 47, §§s,
e 7o de Lei orgânice Municipal, pRoMuLGÁ a seguinte LEI;

Aft l'--E obrigatório todas as creches e escolas municipais e
privadas de Nazaré da Mata-pE., realizarem cursos de prevenção e
primeiros socorros.

ParágrafoJflnicq. Todos os professores, monitores e funcionários
das escolas e creches deverão paticipar do curso previsto no caput deste
artigo.

Art.,2'- Os professores e funcionffos das escolas e creches serão
feinados por profissionais cedidos pera secretaria da saude ou por
profissíonais do Samu.

§ 10 - Os conhecimentos de primeiros socolros, deverão ser
ministrados por médico, enfermeiro ou socorrista do samu;

§ 2' - A carga horaria de treinamento necessiirio à aquisição dos
conhecimentos iniciais de primeiros socorros por parte dos professores,
monitores e funcionários, será determinada pelal Secretarias de Educaçâo e
da Saúde.
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§ 3" - As aulas de que trata o caput deste artigo terão caráter
obrigatório e extracurricular, e serão ministradas em horarios que não
causem prejuízo as demais disciplinas da grade curricular ordinaria de cada
escola e creche.

§ 4' - Os çursos deverão ter periodicidade anual.

Art. 3o - Esta Lei enta em vigor no primeiro dia do ano letivo
subseqriente ao da publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nazaré da
Mata-PE, em 0L de junho de 2018.
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