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SERRARIA, 28 DE JUNHO DE 2018. 

OBRIGA AS ESCOLAS E CRECHES, 
PÚBLICAS MUNICIPAIS E PARTICULARES A 
CAPACITAR SEUS FUNCIONÁRIOS PARA PRESTAR 
PRIMEIROS SOCORROS NAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

Art. 1° - Os estabelecimentos de educação básica e média e creches da 
rede pública e da particular municipal, no âmbito do município de Serraria, ficam 
obrigados a capacitarem os seus funcionários para prestarem primeiros socorros nas 
crianças e adolescentes de sua responsabilidade. 

Art. 20 - Os cursos de capacitação em primeiros socorros serão ministrados 
por entidades municipais ou estaduais, especializadas em práticas de auxílio 
imediato e emergencial à população tais como, Corpo de Bombeiros, Serviços de 
Atendimento Móvel de Urgência, Forças Policiais, Secretarias de Saúde, tendo como 
objetivo: 

- identificar e agir preventivamente em situações de emergências e 
urgências médicas; 

II - intervir no socorro imediato do(s) acidentado(s) até que o suporte médico 
especializado, local ou remoto, torne-se possível. 

Parágrafo único - O conteúdo dos cursos de primeiros socorros ministrados 
deverão ser condizentes com a natureza e faixa etária do público atendido pelos 
estabelecimentos de ensino ou recreação. 

Art. 31  - O curso de capacitação do corpo docente e funcional terá validade 
de 2 (dois) anos e deverá ser oferecido para todos, sem prejuízo de suas atividades 
ordinárias. 

Art. 4°- O não cumprimento dos dispositivos desta Lei 
seguintes sanções: 

- advertência administrativa sendo instituição pública. 
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II - cassação de Alvará de Funcionamento sendo a instituição privada. 

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 


