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LEI N° 2.919/2018

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e
maternidades para a orientação de primeiros socorros em
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e
prevenção de morte súbita de recém-nascidos.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE,
ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das suas atribuições legais, faz saber que o Poder
Legislativo aprovou a seguinte Lei, gerada a partir do Projeto de Lei nº 135/2018, de autoria
do Exmo. Sr. Vereador Deomedes Alves de Brito:

Art. 1º Fica os hospitais e maternidades, localizados na cidade de Santa Cruz do Capibaribe,
obrigados a fornecerem aos pais ou responsáveis de recém-nascidos, orientações e
treinamento de primeiros socorros voltados para situações de engasgamento, aspiração de
corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos.

§ 1º As orientações, assim como o treinamento serão ministradas antes da alta do recém-
nascido.

§ 2º Fica facultado aos pais e/ou responsáveis a adesão ou não ao treinamento oferecido
pelos hospitais e maternidades, estando certo que em caso de rejeição deverão os mesmos
assinarem um termo afirmando sua intenção.

Art. 2º  Os hospitais e maternidades deverão afixar, em local visível, cópia da presente Lei
para que todos os pais e/ou responsáveis pelos recém-nascidos tomem conhecimento do
treinamento oferecido.

Parágrafo único.  Os hospitais e maternidades poderão optar por fornecer treinamento para
primeiros socorros individualmente ou em turmas aos pais e/ou responsáveis de recém-
nascidos.

Art. 3º Os hospitais e maternidades terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
publicidade desta Lei, para adequarem às normas vigentes.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 2018.

JOSÉ BEZERRA DA COSTA
Presidente
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JOSÉ RONALDO PACA
Primeiro Secretário

KLEMERSON FERREIRA DE SOUZA
Segundo Secretário


