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Dispõe sobre a obrigatoriedade de as academia de

ginástica, musculação e afins, no Estado do Amazonas,

manterem, em local de facil acesso kits de primeiros-

socolïos

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1o. Obriga as academias de ginástica, musculação e estabelecimentos

congêneres, a manterem kits de primeiros-socoÍros, em local de fácil acesso e visibilidade.

Parágrafo único. Considera-se kit de primeiros socorros, estojo contendo:

curativos, hastes de algodão flexíveis, algodão, fita microporosa, atadura elástica, uma caixa

de comprimidos de paracetamol 500mg (quinhentos miligramas), compressa de gaze, bolsa

térmica gel quente-frio reutilizëwel, uma caixa de anti-histamínico, um frasco de agua

oxigenada, um antidiarreico, um termômetro, um par de luvas de látex descartáveis e aparelho

medidor de pressão arterial.

Art. 2". Os kits de primeiros-socorros deverão estar em local adequado,

sinalizado, de fácil acesso e visibilidade.

Art. 3o. A administração do estabelecimento será responsável pelo monitoramento

dos prazos de validade dos produtos incluídos no kit, assim como a manutenção das

condições de conservação e armazenamento desses produtos.

Lrt. 4". O descumprimento do previsto nesta Lei sujeitará o infrator à multa no

valor de 1.000 (hum mil) a 5.000 (cinco mil) UFIRs, cujo valor será revertido em favor do

Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FLJNDECON), criado pela Lei Ordinária n".

nffi$s*lïtxtR* Av. Mário Ypira Monteiro (anliga Recife), 3,950 - Parque 10 de Novembro

I]ËPUïÂi]lx ËSTÂI]l]AL
2-e ânda[ Sala 21"6 CtP 69,050-CI30 - Manaus/ AM

Fone: {92) 3183 4375/ 3183-4625%, ç#rr%*fr

ffi alessanrìr;.r.i;r,p*r*.arrr ffi aler:anrüt:lo ffi ai: ia,rÊ*ìr;



Poder Legislativo
Assembleìa d0 [stad0 do Amazonas

Gabinete Oeputada Estadual Alessandra Campôlo
1â Vice-Presídente Assembleia do Ëstacio do Amazonas

2.288, de 30 de Junho de 1994, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das

definidas em normas específicas.

Art. 5". Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a datade sua publicação

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus/AM, 1o de outubro de2019,
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária que dispõe sobre a obrigatoriedade de as

academia de ginástica, musculação e afins, no Estado do Amazonas, manterem, em local de fácil

acesso kits de primeiros-socorros.

O presente projeto tem como objetivo a proteção à saúde e à integridade física dos

alunos e atletas que treinam nas academias de ginastica e musculação, e estabelecimentos afins, uma

vez que nesses ambientes existe um considerável risco de lesão advindo de eventual acidente com

algum maquinário, peso ou equipamento usado pelos alunos para modelação corporal, ou para prática

regular de exercícios físicos.

Cabe ressaltar que o Poder Legislativo Estadual tem competência constitucional para

legislaq de forma concorrente sobre o assunto, conforme o dispositivo abaixo:

"Art. 24. Compete à União, uos Estados e ao Distrito Federal legislar
co nco rrentemente s obr e :

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambíente, ao consumidor, a bens e

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
X - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,
des envolvimento e inovação ;
XII - previdência socíal, proteção e defesa du saúde;" IGRIFADOI

O descurnprimento sujeitará o responsável ao pagamento de multa, nos termos do

Código de defesa do Consumidor, que deverá ser revertida ao Fundo Estadual de Defesa do

Consumidor (FUNDECON), criado pela Lei Ordinária n".2.288, de 30 de Junho de 1994.

Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares o apoio para a aprovação da presente

propositura, considerando se tratar de um tema de significativa relevância social para a população do

Estado do Amazonas, sobretudo os praticantes de desporto e atividades físicas em nosso Estado.

PLENARIO DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus/AM,

lo de outubro de 2019.
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