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DECRETO Nº 321, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018. 

MÁRIO CELSO BOTION, Prefeito Municipal de Limeira, Estado de São Paulo, NO EXERCÍCIO de 
suas funções, em atenção às disposições legais, CONSIDERANDO a necessidade de 
regulamentação da Lei nº 5.987, de 21 de março de 2018, que estabelece a obrigatoriedade da 
adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o 
Município de Limeira, estabelece o "Selo Lucas Begalli Zamora", e dá outras providências, 
 
D E C R E T A: 
Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto na Lei nº 5.987, de 21 de março de 2018, que 
estabelece a obrigatoriedade da adoção de treinamento em primeiros socorros aos 
profissionais da rede escolar em todo o Município de Limeira, e dá outras providências. 
Parágrafo único. Para efeito deste Decreto, considera-se como rede escolar o sistema 
municipal de ensino que compreende as instituições de ensino de natureza privada e as 
escolas públicas municipais, sendo estas de educação infantil e ensino fundamental I. 
Art. 2º O treinamento em primeiros socorros aos servidores públicos municipais que atuam 
junto as unidades escolares municipais, será realizado por profissionais da Secretaria Municipal 
de Saúde em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, ou por 
instituição privada, com a expedição, ao final, de certificado de capacitação ao servidor. 
Parágrafo único. O referido treinamento deverá ser realizado a cada 2 (dois) anos, com no 
mínimo 2 (dois) servidores de cada unidade escolar, ficando garantido o cumprimento do 
calendário escolar. 
Art. 3º O treinamento dos profissionais da educação das escolas particulares, deverá ser 
comprovado através da apresentação de certificados de capacitação em Primeiros 
Socorros/Suporte Básico de vida, junto ao órgão fiscalizador, Serviço de Fiscalização, Secretaria 
Municipal de Fazenda. 
Art. 4º Fica estabelecido às escolas e profissionais participantes dos treinamentos a adoção do 
"Selo Lucas Begalli Zamora". 
Art. 5º O descumprimento do disposto na Lei nº 5.987, de 21 de março de 2018, e no presente 
Decreto, implicará nas seguintes penalidades: 
I - Advertência; 
II - Multa de 20 (vinte) UFESP's; 
III - Multa em dobro no caso de reincidência; 
IV - Cassação do alvará de funcionamento. 
Parágrafo único. As penalidades, previstas neste Decreto, assegurará o contraditório e ampla 
defesa. 
Art. 6º As escolas municipais de ensino público ou privado, na modalidade de educação infantil 
e ensino fundamental I terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação 
deste Decreto para se adequarem às exigências da Lei nº 5.987, de 21 de março de 2018, e 
deste Decreto. 
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezoito. 

PUBLICADA no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira, aos vinte e um dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezoito. 

EDISON MORENO GIL 
Chefe de Gabinete 

 


