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^VILA VELHA,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"(Deus seja huvadb "

LEI N° 6.274 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

Altera e acrescenta dispositivos à Lei
n" 5.044/2010, que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade de implantação de
Cursos de Primeiros Socorros no

âmbito da administração pública
Municipal e dá outras providências".

0 PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, faço
saber que a Câmara aprovou eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1° A Lei n° 5.044, de 15 de dezembro de 2010, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

1 - a ementa passa a vigorar com a seguinte redação:

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de "Cursos de Primeiros
Socorros" nas escolas em funcionamento no município de Vila Velha". (NR)

II - o artigo r passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1" Obrigatoriamente será implantado "Cursos de Primeiros Socorros"
dirigidos a todos os professores e funcionários das escolas emfuncionamento no
município de Vila Velha. "

§ 1" Os "Cursos de Primeiros socorros" deverão ser ministrados por médicos
e/ou profissionais da área da saúde, e a realização dos mesmos comprovados
mediante registros próprios dos seus conteúdos programáticos e a relação de
participantes.

§ 2" Os mencionados cursos deverão tratar de noções básicas de primeiros
socorros, e deverão ser realizados anualmente, destinando-se à capacitação
e/ou reciclagem, sem prejuízo de suas atividades ordinárias (NR)

III - ficam acrescidos ao artigo 1° os §§ 3° e 4°, com as seguintes redações:

"Art. !'(...)

(...)

§3" Os estabelecimentos de ensino das redes pública e particular deverão dispor
de kits de primeiros socorros, conforme orientação das entidades especializadas
em atendimento emergencial à população.

§ 4" São os estabelecimentos de ensino obrigados a afixar em local visível a
certificação que comprove a realização da capacitação de que trata esta Lei e o
nome dos profissionais capacitados ". (AC)

Autoria: Vereador PM Chico Siqueira
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IV - O artigo 2° passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2" O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no que
couber, especialmente quanto as penalidades a serem aplicadas no caso do seu
descumprimento". (NR)

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, ES, 03 de dezembro de 2019.

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal

Autoria: Vereador PM Chico Siqueira
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SANCIONO, na forma da lei

Vila Veiha/ES,.£2-ZÍí:iZÍl_
VE^HA

AUTOGRAFO DE LEI N» 4088/2019

Altera e acrescenta dispositivos à Lei n°
5.044/2010, que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade de implantação de Cursos
de Primeiros Socorros no âmbito da

administração pública Municipal e dá
outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de
suas atribuições previstas no art. 10, § 1°, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1° A Lei n° 5.044, de 15 de dezembro de 2010, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

I - a ementa passa a vigorar com a seguinte redação:

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de "Cursos de Primeiros Socorros"
nas escolas em funcionamento no município de Vila Velha". (NR)

II - o artigo 1° passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 1" Obrigatoriamente será implantado "Cursos de Primeiros Socorros" dirigidos
a todos os professores e funcionários das escolas em funcionamento no município de
Vila Velha."

•

§ 1" Os "Cursos de Primeiros socorros" deverão ser ministrados por médicos e/ou
profissionais da área da saúde, e a realização dos mesmos comprovados mediante
registros próprios dos seus conteúdos programáticos e a relação de participantes.

§ 2" Os mencionados cursos deverão tratar de noções básicas de primeiros socorros, e
deverão ser realizados anualmente, destinando-se à capacitação e/ou reciclagem, sem
prejuízo de suas atividades ordinárias (NR)

III - ficam acrescidos ao artigo 1° os §§ 3° e 4°, com as seguintes redações:

"Artr(...)

(...)

§ 3" Os estabelecimentos de ensino das redes pública e particular deverão dispor
de kits de primeiros socorros, conforme orientação das entidades especializadas em
atendimento emergencial à população.

§ 4" São os estabelecimentos de ensino obrigados a afixar em local visível a
certificação que comprove a realização da capacitação de que trata esta Lei e o nome
dos profissionais capacitados ". (AC)

Autoria: Vereador PM Chico Siqueira
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IV - O artigo 2° passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 2" O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no que couber,
especialmente quanto as penalidades a serem aplicadas no caso do seu
descumprimento (NR)

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, 08 de novembro de 2019.

IVAN CARLINI

Presidente

PATRÍCIA CRIZANTO
1° Secretario

WALDOMIRO MONTEBELLER

2° Secretário

Autoria: Vereador PM Chico Siqueira


