
Joaquim Nabuco ^ffi'f_,?

PR.LI JEro DE LEI rU m{ffi}á&

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
realização de curso de primeiros socoÍros a
todos os fimcionários, monitores e

professores das Escolas Municipais,
privadas e creches instaladas no Município
de Nazare da Mata-PE.

Â l-erced"om \IIRISTELÂ ]LA]iltsEL I]E F&NT§§ ARAÚJO,
uso de rrru etribu(õ,es legais, propõe â apreciaçã* do Flenáric
Câmlm \Í:ric@L o seguinte Projet* de L,ei:

1 zodt

no
da

e escolas nnrnicipais e

cursos de prevenção e

llrffi único. Todos os professores, monitores e funcionários

= dõ esmh c seúes deverão participar do curso previsto no caput deste

rtigo-

ÀÉ f - Os professores e funcionarios das escolas e creches serão

treinadm poÍ fofissionais cedidos pela Secretaria da Saúde ou por
profissimefu ô Samu.

§ l' - Os conhecimentos- de primeiros socotros, deverão ser

minisradm por medico, enfermeiro ou socolrista do Samu;

§ 2' - A carga horária de keinamento necessario à aquisição dos

conhecimatm iniciais de primeiros socorros por parte dos professores,
monitores e fimcimiârios, será determinada pelas Secretarias de Educação e

da Saú&.
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§ 3' - As flrlõ de grre trata o capur deste artigo terão caráter
obrigatóno e antrurnculr- e serâo ministradas ern horarios que não

causem prrejuüo as *Ínni{ üsciplinas da grade curricuiar ordiniíria de cada

escola e cretür"

\ -a i ---r iir-i iigi.,i ;ti; :;li;::*it"+ rii;l iic": ai:ii' !,;:i.ivi;

JUSTIFICÂTIVÂ

Or riilcu,tes são causa crescente de mortalidade e invalidez na
infiincia c ffiia e importante fonte de preocupação, por
constiuírcun o gÍupo predominante de causas de morte a partir de um ano

de idade= úcgpdo a mingiÍ percentuais superiores aTAo/o em adolescentes

de l0 a 14 aG qumdo se analisam as mortes deçorrentes de causas

exterrre tr*ktes e violências).
Os ridates ocasíonam, a cada ano, no grupo com idade

inferim a 14 ü(§, qlrase 6.000 mortes e mais de 140.000 admissões

hospitalreq s{xrente na rede pública de saúde.

Irío ambiente escolar, diferentes tipos de açidentes ocolrem de

acordo oÍm a idade e estágio de desenvolvimento fisico e psíquico das

crianças e adolescentes. Sabe-se que a criança apresenta interesse em
explora siunções novas para as quais nem ssmpre está preparada, o que

facilita a ocorrÊncia de acidentes. Torna-se, portanto, importante CI

conhecimto dm acidentes mais frequentes em cada faixa etaria, para o
direcion*mento das medidas a serem adotadas para sua prevenção.

Oúra situação importante qu§ ocorre dentro ou no entorno da
escola é a agressividade entre alunos que, por vezss, pode causar

ferimentos ou qrtras lesões fisicas na vítima. Esse quadro, identificado por
atitudes agressivas, fisicas ou verbais, deve ser motivo da atenção dos

educadores.
Ademais, essuls situações se constituem uma preocupação

constante, sendo necessario que os professores e aqueles que cuidam das
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LEI MUNICIPAL NO 39312018

EMENTA: Dispoe sobre a retribuição das
funçÕes gratiÍicadas e dos cargos em comissão
providos pelos servidores municipais e da
outras providencias.

l cÂmeRn mulrttclp* or unzRnÉ nl ruatR.pr. RpRovR:

Art. 10 - São indenizatórias as parcelas correspondentes à Gratificação de
Representrção dos cargos comissionados de trata o artigo 4o da Lei Municipal no BB/2005, de
1o de fevereiro de 2005.

Aü f - A retribuição aos servidores designados para as FunçÕes
Graliic*as 

=x-isiel:tes 
na estrutura organizacional dos Poderes Municipais, terá a mesma

naluieza a=+:;ica no afiigo 1o desta Lei.

ÂÍr f - As veôas disciplinadas pelos artigos 1o e 2o desta Lei serão
c+#1Ê,:=:ã ;+= =i=s das íérias e do décimo terceiro salário ou gratificação natalina

Âtt tF - * Somatorio das GratificaçÕes de Representaçâo e de Produtividade,
pre'{isla -â .+ tj.--+=i=: *o 88.2005, de 1o de fevereiro de 2005, não poderá exceder a
200+êi==+-.:= F=ã-J := igt:r.lreiltc mensaldo servidor.

âÊ 5F - .1 re:= r-ei entrará em vigor na data de sua publicaçã0.
refo4i-.= == +.-="-= 

= 
i= *.-=-..i=-t 3t ffinie ano.

Âtf §'- =.=e€=-== = ==*+# *:r cmtraíe.

S*r & §#es Ée C&nãê ltunk{d de t{ãzãÉ & HãaJPÉ gr
12 deiunft+ *

+ryry- .{ .4-
tí*r=t*.dÉtáôü'stlà I

a

i
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+ prceiarcerto de débitos tribigar:r-'i:
: *--: =bü:ãyiü: i=scÍitss +u *ãc i*scritas ** di',:da

=:+iica 
do tr{uaicipio de ,'\azaÍe da }{ata e *á

iluqrEis pror"i'1ênci as.

=al.6rs 
dE C ]Iunicipal de \azgré da llata-PE, em 2{ de abril

r aittrgt 
=*t 

r:Ctr.iL »r srzrRÉ nt lttts-pE - lpnor.,t:

+-- e' - .-= :,::r-rs ::ibutários e não tributários que tem como credor o
lf =.-g à :==:* = ].1=ia *o Estado de Pernambuco, poderão ser pagos pelos
#=-=*;.=-== re* + s= .-tI d+ jalào de 2018. com isençâo de juros e multas.

+= l" - .-::.=-t< +r cráditos tribuúrios ou não tributarios poderá parcelar
+ *=. ã.T- á 

--:=. 
:; Firaaças do Município em ate 60(sessenta) parcelas, eom

h* # *=ese * -*tt** =li:cando-se apenas a correção monetária, desde que no ato
.* :a=====-:-. =*= !-a =i=.-lenta de 2$oÁ(vinte por cento) do total do débito ao
lIe*+êe

*!É § - i= qi.:aiquer dos casos previstos nos artigos 1o e 2o desta Lei,
'-- ---:-- .: j"-'-=-i.i -.i:iaÍla para que não ocorra perda patnmonial.

{rL {= - 7=ra os et-eitos desta Lei crédito tributário compreende todos os

=*:.:= §1=-=-'.-< i= mbutos municipais. e, creditos não tributários, os deCorrentes
à ==:- --+:=r=$.*- do Tribunal de Contas transitada em julgado que determine o
r*É--.:--=:1. ,^ rr-a::o municipal, decisão liminar ou sentença judicial que impute
m*i= ;-t:= r:-t::.=;ã*-: de iazer ou condenação a obrigação de pagar em favor do
1{u==== j i::r* ;ier::tr-.--< que nâo teúam naturezatributaria.

,tsg- *<= - -à:-.*sente Ler entra em vigor na data de sua publicação.

-+rt. á= - Ê-r.os.nn-É a-i disprrsiç&s em contrário.

i*f. d-
de 201t.

s -ra+i-ro

{.i**

'= 

--r/t-t - -u,L '!, - tr -'-.t.Ja
B[R}O D{ SILI"{ -
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Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco

LEI MUNIÇIPÂ.L F[" 389/2018.

Dispõe sobre a obrigatoriedade da real:zação de
curso de primeiros socoÍros a todos os
funcionários, monitores e professores das Escolas
Municipais, privadas e creches instaladas no

Município de Nazaré da Mata-PE.

r clrÉnr tn:ltclrar, ur xezÂRÉ ».q uet.q,-rp - apnove:

§rt 1" -E obrigatório todas as creches e escolas munícipais e
prir"r*Ía de §azré da Mata-PE., realizarem cursos de prevenção e
pimemrs srrcgros.

Prriarrfo único. Todos os professores, monitores e funcionários
das *rzfu e creches deverão participar do curso previsto no caput deste
atig*.

ÂrL f - Os professores e funcionarios das escolas e creches serão
treia*Ím por protissionais cedidos pela Secretaria da Saúde ou por
prof:ss*reb & Sanu-

§ tr" - 0§ mnhecimentos de primeiros socoÍros, deverão ser
minisrades per dica- enfermeiro ou socorrista do Samu:

§ f - à trya kkia de treinmento necessário à aquisição dos
conhecire iekÉafu e fimeiros socorros por parte dos professores,
monitores * fuc*-foisr ssá &terminada pelas Secretarias de Educação e
da Saú&.

§ .f - fu rfu de ryx lrita o capr$ dste rtigo terão caráter 11
obrigarório e exr*giçllr- e serfu miniçuadas em hmfios que não ár/
causem prcjuÍzo às d# *isciplisas ds gre c*rrie.rlr 6çrlinária de cada 

ffi
escola e crerfu.
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Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco

§ 4" - Os cursos deverão ter periodicidade anual.

Art. 3: - Esta Lei enrra em l"igor no primeiro dia do ano letivo
subseqüente ao da publicaçào.

Sela das S€ssôcs da Câmara Hunkipel de \azaré da
*{ata-PE, em 17 de abril de 2018.

§TES ^{R{rJO
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