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PROJETO DE LEI NO ZL 20t9

Díspõe sobre o "obrigotoríedode do presenço

de médíco socorrÍsts', enfe?meiros e eguipe

devídomente copacÍtodo, nos eventos de

Corridos de Ruo no Estodo de e dó outros
providêncios.

A ASSEMBLEIÁ LEGT.SLATÏVA DO ESTÁDO DO A,IAÁzoNÁs
DECRETN:

Art. 1". Fico obrigotório o presenço de médico socorristo, enf ermeiros e
equipe devídcmente copocitodo nos, eventos de Corridos de Ruo, no Estodo

do Amqzonos.

Árt. 2o. Fico obrigotório, tombém, o utilizoção de ombulânciq UTf
contendo eguipomentos e moteriois de primeiros socorros, inclusive oxigânio

e desfibrilodor nos ref eridos Eventos,

Árt. 3o. A responsobilidqde de ímplementoçõo dqs normqs estobelecidos

nos ortigos 10 e 2o, destaLei, é dos orgonizqdores do Evento.

Art. 4o. O nõo cumprimento dq presente Lei imporfqró nq oplicoçõo de

multo de L0 (dez) Sqlórios Mínimos, vigente, qos infrototes.

Porógrofo úníco. Em cqso de donos slerceiros, seró oplicodo q multo de 40
(guorento) Solórios Mínimos, vigente, sem gue isso isente o infrotor dos

sonções penois previstos emLei.
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Art. 50. Estq lei entrq em vígor nq doto de suq publicoçõo

JU5TIFICATTV A

O Estodo do Amozonos, ossim como os demois estodos

dq Federoção, of erece um díversificqdo colendrírio de corrídss de ruq. Como

exemplo se pode desïocor o "Circuito Trilho e Praiat', gue ocorrem nos

municípios de Monous e frondubo; o "Desa,fio Jungle Runners no Paroíso", no

Município de Monocopuru; 'Corrída Pun Fanfasy" e '1o Corrida Pedestre

UUtl4A: ombos em Monqu s: " l0 tl4ilhas do Amazonas - Etapa Amazon Acqua

Park"; 'Corrida dos Advogados do Amazonas": "Corridas de Obsttículos - Dia

do Soldado'1' o trodicionol 'Corrida de Rua Henrique Archer Pinto". fsso só

poro citor olguns exemplos. Pode se dizer que hó corridos de ruo poro todos

os gostos e todos os tipos de compeÌidores.

No entonto, opesor de q corrido de ruq ser um esporte

democrótico e acessível, poderõo ocot?er imprevistos duronte o otividode,

jó gue muitos inscritos nõo tâm o devido ocomponhomento médico e võo poro

o evento sem conhecer suo copocidode física poro porticipor do mesmo,

podendo, oo longo do evento , oco??er situoções de emergêncio, necessitqndo

ossim q presenço de um médico socorristq e de equipomentos opropriodos

poro serem evitodos dqnos moiones ò soúde e ò vido dos porticípontes.

Um estudo conodense qcendeu um olertq poro

corcedores omodores gue resolvem porticipor de morqtonos. De ocordo com

o trqbqlho , realizado pelo Uníversidode de Lovol, odeptos de corrido gue nõo
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tâm o prepqro odeguodo expõem-se oo risco de sofrer lesões cordíocos opós

os provcls, Por contq disso, é fundomentol um serviço de oÌendimento médico

de guolidode, que proporcíone qs melhores condições pqrq gue o evenro, em

guestõo, oconteço de modo que, em coso de necessidode, qs pessoos gue

precisem de socorros ímediotos, tenhom condições de serem qtendidqs em

lempo hóbil.
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