
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
LEI Nº 4.911, DE 26 DE MARÇO DE 2018 

Autoria: Samuel Cunha 

Dispõe sobre a formação em curso de 

Primeiros Socorros para todos os docentes de 

Educação Física e pelo menos mais um 

funcionário das escolas e creches da Rede 

Municipal, e dá outras providências. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 19 

de março de 2018, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Todos os docentes de Educação Física (da rede municipal) e um 

funcionário habilitado poderão participar de um curso anual de Primeiros Socorros, 

sendo que a escolha dos servidores deverá ser realizada pelo Diretor (a) ou Coordenador 

(a) de cada escola ou creche. 

Art. 2º Durante todo o período de expediente das unidades poderá contar 

com a presença de pelo menos um funcionário apto aos procedimentos de Primeiros 

Socorros. 

Art. 3º O curso poderá ser ministrado por entidades especializadas dos 

órgãos municipais tais como: Corpo de Bombeiros, SAMU e outros. Desta maneira não 

trará despesas a Prefeitura Municipal. 
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Art. 4° O curso poderá ter periodicidade anual, onde será entregue um 

Diploma para as escolas e creches com devido cumprimento da lei. 

Art. 5º Cada docente de Educação Física e funcionário que participar do 

respectivo curso receberá um certificado que deverá ser anexado em seu prontuário e 

será fiscalizado pelo(a) diretor (a) da escola ou pelo (a) coordenador(a) da creche. 

Art. 6° Os cursos poderão ser realizados até o final de cada ano letivo, 

não havendo uma data específica para a realização dos mesmos, sendo assim caberá a 

SECEL (Secretaria de Educação de Educação, Esporte e Lazer) indicar os dias em que 

não irão influenciar no Calendário Escolar. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 26 de março de 2018. 

Secretário de Administração 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 26 de 

março de 2018. 

Agente Administrativo 
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