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LEI Nº 3.710/2018, DE 14 DE JUNHO DE 2018 

Torna obrigatório no âmbito do Município de 
Chopinzinho nas escolas e creches da rede 
municipal de ensino a realização de cursos de 
prevenção de acidentes e primeiro socorros. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei,  

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei n° 009/2018 de autoria do 

Vereador Marcos Monteiro e Eu sanciono e promulgo a seguinte: 

LEI: 

Art. 1º - É obrigatório em todas as escolas e creches da rede pública municipal do 
Município de Chopinzinho, realizarem cursos de prevenção de acidentes e primeiros socorros. 

Parágrafo único - Todos os funcionários das escolas e creches deverão participar do curso 
previsto no caput deste artigo. 

Art. 2º - Os cursos deverão ser ministrados por profissional da área da saúde, 
preferencialmente com participação de profissionais do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência), Defesa Civil, Médicos da rede municipal de saúde ou por convênios com entidades 
especializadas. 

Parágrafo único - Os conteúdos relativos ao curso de primeiros socorros abrangerão pelo 
menos, sem prejuízo de mais conteúdos, a parte teórica e prática, incluindo, dentre outros, 
treinamento para desobstrução de vias aéreas (manobra de Heimlich), ressuscitação 
cardiopulmonar, controle de hemorragias, verificação de alerta e identificação de situações de 
emergências e números de telefone dos serviços públicos de atendimento de emergência. 

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

Parágrafo único - É de responsabilidade das escolas e creches o cumprimento da 
periodicidade e agendamento anual dos cursos. 

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o responsável ao pagamento de 
multa no valor de 20 (vinte) Unidades Fiscais Municipais, dobrando em caso de reincidência. 

Art. 5º - Eventual dotação orçamentária ocorrerá por conta do órgão responsável.  

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e as instituições referidas no 
caput do art. 1º deverão, em 120 dias, publicar o calendário com as datas dos cursos para o ano 
corrente. 
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Art. 7º - Revogam-se disposição em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, DE 14 DE JUNHO DE 2018. 

 
 

Álvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito 
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