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LEI Nº  3.072/2018, de 20/06/2018 - PODER LEGISLATIVO.  

 
Ementa: Dispõe sobre a  

obrigatoriedade de curso e 

treinamentos de prevenção de 

acidentes e primeiros socorros para 

todos os docentes e profissionais de 

creches e educação infantil. 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. 

 

Faço saber que o Plenário aprovou e eu, na forma do Art. 46. § § 3º e 8° da 

Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1° - Fica instituído o programa de lições de primeiros socorros em todas as 

escolas de educação básicas e creches públicas municipais a realizarem curso de 

prevenção de acidentes e primeiros socorros; 

 

Parágrafo único - Todos os funcionários das escolas e creches deverão 

participar do curso, sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias, previsto 

no caput deste artigo;  

 

Art. 2º - Os cursos deverão ser ministrados por entidades especializadas, 

preferencialmente com participação de profissionais do SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Militar e/ou Corpo de Bombeiros. 

 

Art. 3º - Os cursos deverão ter periodicidade anual; 

 

Art. 4º - Os treinamentos para esses docentes deverão ser realizados por 

qualquer um desses profissionais dispostos no Manual de Primeiros-Socorros 

editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em parceria 

com o Núcleo de Biossegurança (NUBIO) da Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ); 

 

I – Médicos; 

II – Enfermeiros;  

III – Auxiliares de Enfermagem; 

IV – Militares do Corpo de Bombeiro. 
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Art. 5º - O Curso se estende aos alunos e pais que queiram voluntariamente 

participar de treinamentos em primeiros socorros previamente agendados. 

 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Autor: Ronaldo Silva 

 

  Gabinete da Presidência, 20 de junho de 2018. 

 

 

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA 

  Presidente 
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