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Exmo. Sr.° 

 
Tarzan Correa 

 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 

 

Senhor Presidente: 
 
 
 
 

Segundo o CAPÍTULO III - DAS INDICAÇÕES, PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS, DE INFORMAÇÕES 

E MOÇÕES, Art. 89 - Indicação é a proposição que sugere manifestação da Casa junto a 

autoridades estaduais ou federais, propondo, sugerindo ou solicitando a adoção de medidas de 

interesse público. 

 
 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação do 

Programa de Brigadas de Incêndio e Primeiros 

Socorros nasEscolas. 

 
 

Institui, no âmbito da Rede Municipal de Ensino, o Programa Brigada de Incêndio e 

Primeiros Socorros nas Escolas com parceria do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, 

Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde nas Escolas, que objetiva assegurar a 

integridade física e o bem-estar da comunidade escolar. 

 
O Programa de que trata o art. 1º desta Lei consiste no desenvolvimento de ações 

mitigadoras e de enfrentamento a emergências e/ou desastres, naturais ou provocados pelo 

homem, por meio da capacitação de servidores, na prevenção de incêndios e nos primeiros 

socorros a vítimas de alguma fatalidade. 

 
O disposto no art. 2º tem os seguintes objetivos: 

 

I - Prestação de primeiros socorros e atendimento inicial em situações de incêndio; 
 

II - Orientação ao corpo docente e discente sobre primeiros socorros e como se portar em 

emergências e situações de pânico coletivo; 

 
III - Orientações básicas sobre prevenção e combate a incêndios. 

 
Os cursos deverão ser ministrados por entidades especializadas, preferencialmente com 

participação de profissionais do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Secretaria de Educação 

e Secretaria de Saúde nas Escolas. 

 
Ao diretor do estabelecimento escolar caberá à responsabilidade de implantar o grupo de 

Escolar. 

 
Parágrafo único. Trata-se de um grupo de pessoas que poderá ser composto por 

profissionais servidores que receberão formação, com o intuito de serem os multiplicados no 

interno de instituição, assim como poderão atuar em situações limítrofes emergenciais, além de 

desenvolverem ações preventivas como 
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I - Identificar riscos na edificação e nas condutas rotineiras da comunidade escolar, 

compondo a Planta de Risco; 

 
II - Garantir a implementação do Plano de Abandono por meio da execução de exercícios 

simulados semestrais; 

 
III - Promover revisões anuais da Planta de Risco e Plano de Abandono; 

 

IV - Apontar mudanças necessárias, tanto na edificação escolar quanto na conduta da 

comunidade escolar, visando o aprimoramento do Plano de Abandono; 

 
V - Promover reuniões bimestrais entre os integrantes do grupo escolar para discussão de 

assuntos referentes à segurança do estabelecimento de ensino, com registro em livro ata 

específico do Programa; 

 

VI - Verificar constantemente o ambiente escolar e a rotina da escola, em busca de 

situações inseguras, comunicando imediatamente o diretor para as providências necessárias. 

 
VII - Promover formação envolvendo e estimulando os alunos maiores de 12 anos, 

orientando-os corretamente no sentido de prevenir e atuar em situações de emergência, para que 

possam ser também, multiplicadores deste conhecimentos no seu contexto familiar e local. 

 
Os participantes serão capacitados na modalidade EAD e na modalidade presencial,em 

locais a serem definidos pela coordenação. 

 
O Executivo Municipal regulamentara esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados da data de sua publicação. 

 
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
  

Sem mais para o momento e renovando os protestos de estima e consideração, subscrevemo-nos. 

    

Atenciosamente, 

    

Ver. Rafael Souza 
Vereador - Bancada do PDT 

    

Sala das Sessões, 28 de Julho de 2022. 
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