
Exmo. Sr. Presidente. 

 

 

 

O Vereador infra-assinado apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário, o seguinte 

 

PROJETO DE LEI Nº 165/18 

“DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE 

PRIMEIROS SOCORROS POR TODOS OS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BAGÉ – RS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

Art. 1º Ficará garantida no Município de Bagé a realização de curso de 

primeiros socorros a todos funcionários e servidores municipais. 

 

Art. 2º Os cursos de capacitação em primeiros socorros deverão ser ministrados 

por entidades municipais, especializadas em práticas de auxílio imediato e emergencial à 

população tais como: Corpo de Bombeiros, Serviços de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), Secretaria de Saúde ou serviços assemelhados, tendo como objetivo:  

 

I - 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.  

 

Art. 3º Os cursos serão ministrados no período de 2 (dois) em 2 (dois) anos, 

possibilitando, que os funcionários possam ter noção de primeiros socorros imediatos. 

 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a execução desta Lei. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 11 de setembro de 2018. 

 

 

 

Vereador GRAZIANE LARA MARTINS 

                      (PTB) 

 

 

 

 



J U S T I F I C A T I V A 

 
O presente projeto de lei visa proporcionar aos servidores municipais noções 

de primeiros socorros. Para que medidas efetivas de prevenção e de primeiros socorros sejam 

tomadas de imediato, visando salvaguardar o maior número de vidas possíveis, trazendo um 

benefício à população brasileira e às instituições.  

Os primeiros socorros são procedimentos básicos de emergência que devem ser 

aplicados a uma pessoa em situação de risco de vida, procurando manter os sinais vitais bem 

como impedir o agravamento, até que o socorro chegue e a vítima receba adequada assistência. 

A prestação de primeiros socorros não exclui a importância de um médico, mas 

o auxílio poderá ser a diferença entre uma recuperação rápida e sem sequelas ou uma 

recuperação lenta e com sequelas.  

Esperamos que a proposição receba o apoio dos nobres Pares para sua célere 

tramitação, sendo bem-vindas propostas que visem ao seu aperfeiçoamento.  

 

 

SALA DAS SESSÕES, 11 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

Vereador GRAZIANE LARA MARTINS 

                      (PTB) 


