
PROJETO DE LEI  

ESTABELECE NO ÂMBITO DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE ENSINO CADASTROS PARA 
FINS DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL AOS 
ALUNOS PORTADORES DE DIABETES, 
EPILEPSIA, SÍNDROMES RARAS, 
INSUFICIÊNCIAS RESPIRATÓRIAS, 
CARDÍACAS, OU RENAIS, E DE ALERGIAS 
AOS COMPONENTES DE ALIMENTOS              
E MEDICAMENTOS.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais,  

DECRETA: 

Art. 1º Toda unidade de Educação Infantil ou de Ensino Fundamental integrante do 
Sistema Municipal de Educação, conforme art. 10, incisos I, II e III da Lei nº 4.100, 
de 2003, deverá instituir cadastros, um com fichas individuais e outro informatizado, 
para conterem os dados pessoais e informações de saúde dos alunos matriculados 
que sujeitos a mal súbito enquanto portadores de:  

I - alergias aos componentes de alimentos e medicamentos;  

II - asma; 

III - cânceres e síndromes raras, em que a estabilidade da saúde e o bem estar do 
portador dependa de medicação de uso prolongado ou contínuo e de aplicação ou 
ingestão com alta precisão de regularidade; 

IV - diabetes; 

V - epilepsia; 

VI - insuficiências cardíacas, renais ou respiratórias; 

Art. 2º Os cadastros de que trata a presente Lei deverão trazer de cada aluno            
as seguintes informações: 

I - dados pessoais e biométricos e tipagem sanguínea; 

II - dados de saúde, notadamente das doenças, síndromes e/ou alergias que portem 
e das ocorrências a elas relacionadas; 

III - medicamentos de uso contínuo e eventual, assim como os seus possíveis 
substitutos; 

IV - nomes dos pais e/ou responsáveis, seus endereços e contatos telefônicos 
pessoais; 



V - estabelecimentos de saúde pública ou privada onde tenham atendimento 
emergencial face às suas doenças, síndromes e/ou alergias. 

Parágrafo único. Os pais e/ou responsáveis deverão ser alertados regulamente 
sobre a necessidade de informarem ao estabelecimento de ensino das doenças, 
síndromes e/ou alergias portadas por seus filhos, responsabilizados ou tutelados, 
assim como de manterem constantemente atualizadas as informações cadastrais 
elencadas no caput deste artigo.  

Art. 3º A gestão dos cadastros instituídos na forma desta Lei caberá ao Diretor da 
unidade de ensino, que será também o responsável pelo compartilhamento das 
informações naqueles contidas, de modo especial, com os estabelecimentos de 
saúde e os serviços de atendimento médico de urgência, públicos e privados. 

§ 1º As informações cadastrais deverão ser compartilhadas com professores,           
pedagogos, coordenadores de turno, e, quando for o caso, profissionais de saúde e 
nutricionistas, de modo que as atividades de educação física e de recreação,               
a duração das atividades intelectuais e de avaliação regular de conhecimentos,                         
a alimentação escolar, a participação em eventos, e, a concessão de intervalos para 
a satisfação de necessidades fisiológicas, inclusive de repouso e, sobretudo, de 
recebimento de medicação, sejam adequadas às condições especiais dos alunos 
portadores das doenças, síndromes e/ou alergias relacionadas no art. 1º.   

§ 2º O compartilhamento das informações com os demais servidores da unidade de 
ensino e aos prestadores de serviços à mesma unidade, deve se dar mediante 
adoção das devidas reservas e a restrição ao que suficiente necessário para                 
o atendimento das adequações previstas no § 1º deste artigo. 

Art. 4º Para cumprimento do estabelecido no artigo 1º desta lei a Municipalidade 
poderá firmar convênios e parcerias com instituições públicas e privadas. 

Art. 5º As despesas decorrentes com a execução desta lei, no que limitado                
às unidades da Rede Pública Municipal de Ensino ocorrerão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas naquilo que necessário. 

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa dias), 
contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Vila Velha, ES, 03 de julho de 2017. 

  

OSVALDO MATURANO 

Vereador 



J U S T I F I C A T I V A 

 

 

Senhor Vereador Presidente,  

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras:  

 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo estabelecer que toda unidade escolar do 
Sistema Municipal de Ensino, que compreende, conforme dispõe a Lei nº 4.100, de 
2003, as instituições de Educação Infantil e de Ensino Fundamental mantidas pelo 
Poder Público Municipal e aquelas de Educação Infantil criadas pela iniciativa 
privada, institua cadastros em fichas individuais e informatizado contendo dados 
sobre a saúde dos alunos sujeitos a episódios de “mal súbito” e que diagnosticados 
portadores de doenças, síndromes e distúrbios diversos. 

Ocorre que tais alunos, deixados aos cuidados de terceiros por seus pais e/ou 
responsáveis no ambiente escolar ou em atividades relacionadas à Educação,                
em ocorrências relacionadas à sua condição especial de saúde, se da ausência  de 
um atendimento emergencial, por vezes exigido em imediato e mais que adequado, 
podem ter comprometida sua integridade física, com riscos de morte.  

As informações pretendidas conter nos cadastros servirão para bem orientar                  
os profissionais de saúde integrantes de serviços de atendimento médico de 
urgência e/ou do atendimento hospitalar de urgência e emergência, quanto aos 
procedimentos adequados a serem adotados para cada caso, evitando assim 
conseqüências indesejáveis ao desenvolvimento físico, emocional e intelectual das 
crianças e adolescentes, enfim a todos os aspectos da vida dos mesmos. 

Por “mal súbito” se define e notifica “qualquer sintoma clínico que caracteriza                    
a perda súbita da consciência, ou seja, das funções principais do indivíduo”i: 
síncope, desmaio, hipoglicemia, vertigem, convulsão, e outros mais.    

Do mesmo modo, as causas do “mal súbito” variam e demandam toda atençãoii. Por 
isso, consideramos [a] os distúrbios, como alergias aos componentes de alimentos e 
medicamentos, arritmias cardíacas, hipoglicemia [baixos níveis de glicose no 
organismo], infecções, insuficiências cardíacas, renais ou respiratórias, pressão 
arterial baixa, e sangramentos; [b] as doenças, como asma, cânceres diversos, 
diabetes, e epilepsia; e, ainda, [c] as síndromes raras, as quais afetam 
significativamente, por vezes com gravidade, a saúde e o bem estar de poucos.  

E, também, porque relacionadas ao ambiente escolar, a alimentação em pouca 
quantidade e a desidratação, por vezes associadas à prática de atividades                
em excesso ou em condições inadequadas, com efeitos sobre a circulação do 



sangue, dificultando a chegada de nutrientes importantes ao cérebro, que                 
tem seu funcionamento adequado prejudicado, o que acontece também o resto do 
organismo; e, mesmo quadro acontece quando de emoções fortes ou dores 
intensas, que levam as pessoas a desmaiar, sobretudo crianças e adolescentes.  

Entendendo, pois, que o presente Projeto de Lei se alinha com o que dispõem                
os artigos 252 e 258 da Lei Orgânica Municipal, a repercutirem, respectivamente, os 
artigos 196 e 227 da Constituição Federal, contamos com a acolhida e o apoio de 
Vossas Excelências para sua aprovação no prazo mais breve possível.  

 

Vila Velha, ES, 03 de julho de 2017. 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 

 
                                                           
i
 Se Liga Saúde. Quais são os sintomas do mal súbito? Disponível em <http: //www. seligasaude.com/ quais-sao-
os-sintomas-mal-subito/> acesso em 29.junho.2017. 
 
ii
 Viva Saúde Online. Acho que eu vou desmaaaaiar... Disponível em <http://revistavivasaude.uol. 

com.br/Edicoes/15/artigo9177-1.asp/> acesso em 29.junho.2017.    


