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PROJETO DE LEI Nº 049/2022, de 31 de maio de 2022. 

 

     ---------------------------------------------------------------------------- 

INSTITUI A “LEI LUCAS” QUE DIPÕE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE CURSOS 

DE PRIMEIROS SOCORROS AOS FUNCIONÁRIOS E 

PROFESSORES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO DE PICADA 

CAFÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

      ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  LUCIANO KLEIN, Prefeito Municipal de Picada Café. 

 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte: 

 

LEI: 

 

 

Art. 1º- Fica instituída a Lei Lucas no âmbito Municipal, em conformidade com a Lei Federal nº 

13.722/2018, que obriga todas as unidades de ensino da rede privada e municipal de ensino a dispor de funcionários 

e/ou funcionários com noções básicas sobre prevenção de acidentes e primeiros socorros, devendo ser comprovada a 

participação mediante certificado de conclusão de curso e/ou documento emitido pelo Poder Público.  

 

§1º - A obrigação estabelecida no caput visa fazer com que todas as escolas da Rede Pública e 

Privada, tenham anualmente 10% de profissionais capacitados a exercer os primeiros socorros, sempre que houver 

necessidade de socorro a qualquer pessoa que esteja em situação de urgência e/ou emergência, até que o serviço 

médico especializado seja acionado e chegue até o local. 

 

§2º - Os participantes das unidades escolares, após a conclusão do curso, receberão certificado 

atestando a capacitação com validade de 01 (um) ano. A cópia do mesmo deverá estar guardada na pasta profissional 

para comprovação e/ou consulta.  

 

Art. 2º - Os critérios quanto à forma e aplicação dos protocolos de treinamentos e locais de 

realização dos cursos deverão ser estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de acordo com as 

necessidades das instituições de ensino. 

 

Parágrafo único. Os cursos de capacitação serão aplicados nas estruturas internas da Administração 

Pública com profissionais habilitados e capacidade técnica para dar suporte e orientação adequados à formação dos 

funcionários e/ou professores das instituições de ensino. 

 

Art. 3º - As unidades escolares devem manter em suas dependências um kit de primeiros socorros 

básico o qual deverá estar adaptado a realidade destes estabelecimentos de ensino. 

 

Parágrafo único. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias. 

 

 

Art. 4º - Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação.  

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ, 31 de maio de 2022. 

 

                 

 

 

         LUCIANO KLEIN 

       Prefeito Municipa 
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JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 049/2022 
 
Senhora Presidente; 

Senhores Vereadores: 

 

   

  Encaminhamos para vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 049/2022, que trata da 

regulamentação da Lei Federal nº 13.722/2018 (Lei Lucas) no âmbito Municipal.  

A referida Lei tem como finalidade a obrigatoriedade de realização de cursos de primeiros socorros 

na rede de ensino público e privadas pelos funcionários e/ou professores da instituição.  

O objetivo do presente projeto é aumentar a segurança de crianças e adolescentes dentro do espaço 

educacional, oferecendo o conhecimento necessário aos profissionais para que possam lidar com situações 

emergenciais. 

Pelos motivos expostos solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

      Atenciosamente, 

 

 

 

        LUCIANO KLEIN 

              Prefeito Municipal 

 


