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PROJETO DE LEI Nº            /2019 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de 

cursos de primeiros socorros por professores e 

funcionários que tenham contato direto com os 

alunos de creches e escolas da rede pública 

estadual e particulares instaladas no Estado do 

Espírito Santo. 

 

A Assembleia Legislativa do Estado Do Espírito Santo decreta: 

 

 

Art. 1.º As Creches e Escolas da Rede Pública Estadual e Particular instaladas no 

Estado do Espírito Santo ficam obrigadas a oferecer curso de primeiros socorros aos 

seus professores e funcionários que tenham contato direto com os alunos. 

 

Art. 2.º Os cursos serão ministrados por entidades e instituições especializadas, 

sediadas no município onde estão situadas, ou pelo Corpo de Bombeiro Militar do 

Estado do Espirito Santo. 

 

Art. 3.º As unidades de ensino da Rede Pública Estadual e particulares deverão 

manter kits de primeiros socorros à disposição dos funcionários e professores que 

receberam o treinamento nos termos do Art. 2.º. 

 

Art. 4.º O não cumprimento dos dispositivos desta Lei implicará às instituições de 

ensino sanções e/ou multas a serem regulamentadas pelo Poder Executivo. 

 

Identificador: 370037003400340031003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
Estado do Espírito Santo 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

DEPUTADO ESTADUAL - PSL 

Av. Américo Buaiz, nº 205 – 4º andar – gabinete 402. 

Enseada do Suá – Cep. 29.050-420 – Vitória – ES 

Telefone: (27) 3382.3535 

E-mail: dep.coronelquintino@al.es.gov.br 

Art. 6.º Os critérios para a efetivação de cursos de primeiros socorros serão definidos 

pelo Poder Executivo Estadual conjuntamente com o Corpo de Bombeiro Militar do 

Estado do Espirito Santo. 

 

Art. 7.º As despesas resultantes da execução desta Lei deverão correr por conta de 

dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo Estadual nas 

propostas orçamentárias anuais e no Plano Plurianual. 

 

Art. 8.º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua 

publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 03 de julho de 2019. 

 

 

 

_______________________________________ 

CEL. ALEXANDRE QUINTINO 

DEPUTADO ESTADUAL 

PSL 
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JUSTIFICATIVA  

A preservação da saúde e do bem estar é um pressuposto da mais alta 

importância para todas as pessoas. Assume uma importância ainda maior, quando 

estamos tratando de crianças que ainda não tem desenvolvida a capacidade de se 

auto preservar. As escolas, durante o período em que as crianças estão sob seus 

cuidados, são responsáveis por elas e tem o dever de empenhar todos os esforços 

no sentido de garantir que essas crianças estejam em ambientes seguros e cercadas 

de funcionários que saibam como agir na ocorrência de uma emergência. 

Por esse motivo, é muito importante que funcionários e professores das 

creches e escolas, da Rede Pública Estadual e particulares, tenham noções básicas 

de primeiros socorros, pois convivem com um grande número de crianças 

diariamente e precisam conhecer as atitudes corretas a ser adotadas, caso ocorra um 

evento inesperado que ponha em risco a saúde, a segurança ou a vida daqueles que 

estão sob sua responsabilidade. 

A adoção de procedimentos corretos de primeiros socorros irá proteger a 

criança contra maiores danos, até a chegada de um profissional de saúde 

especializado. De tal forma que se todos tivessem noções básicas de primeiros 

socorros inúmeras vidas poderiam ser salvas. Entretanto, cabe mencionar, que a 

prestação de primeiros socorros deve ser adotada durante o período em que se 

aguarda o auxílio médico especializado de emergência, que deve ser solicitado 

imediatamente ao se ter conhecimento de uma ocorrência. Mas os procedimentos de 

auxílio imediato, quando aplicados por pessoa treinada, poderão evitar transtornos 

maiores à vítima, podendo, inclusive, salvar-lhe a vida. 

Considerando a relevância desta matéria, peço o apoio dos meus nobres 

colegas para a aprovação deste Projeto de Lei. 

________________________________________ 

CEL. ALEXANDRE QUINTINO 

DEPUTADO ESTADUAL 

PSL 
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