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 Boa Vista, 21 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

 LEI Nº 1.944 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

 INICIATIVA: PODER LEGISLATIVO.

A OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DA 
CARTEIRA DE VACINAÇÃO PARA MATRÍCULA DE 
ALUNOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO 
DE BOA VISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, faço sa-
ber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a se-
guinte

 LEI:

 Art. 1º As escolas das Redes Públicas e Particulares 
de ensino no município de Boa Vista deverão exigir dos pais 
ou responsáveis pelos alunos, no ato da matrícula ou rema-
trícula escolar, a apresentação da Carteira de Vacinação dos 
alunos, devidamente atualizada.

 Art. 2º Os pais ou responsáveis pelos alunos que 
não estiverem com a Carteira de Vacinação em ordem serão 
notifi cados no ato da matrícula para procederem a devida 
regularização da mesma.

 §1º Caso o aluno não esteja em dia com as vacinas, 
os pais deverão providenciar a atualização no período de 
30 (trinta) dias ininterruptos, dentro do qual terá assegura-
da a sua vaga.

 §2º O Cartão de Vacinação deverá estar atualizado, 
em todos os itens de acompanhamento, no ato da apresen-
tação para matrícula, sendo que quanto à situação vacinal, 
as crianças deverão estar imunizadas com todas as vacinas 
contidas no calendário básico de imunização.

Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro 
médico nos serviços de urgência e emergência. 
Obedecer ao Código de Ética Médica. 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 

ANEXO VI 

ITEM 48
CARGO:

Médico Patologista 

CATEGORIA FUNCIONAL:

Analista Municipal em Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

prévia habilitação em concurso público; 
escolaridade: ensino superior completo em Medicina, reconhecido pelo MEC; 
título, residência ou especialização em Patologia, com carga horária maior que 360 h, 

reconhecido pelo MEC;
registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES:

Realizar macroscopia de fragmentos de órgãos humanos e animais; 
Realizar diagnósticos histopatológicos e imuno-histoquímicos em amostras de biopsias e 
necropsias;
Realizar citologia cérvico-vaginal  e geral; 
Participar dos programas de vigilância epidemiológica laboratorial; 
Participar do monitoramento externo de qualidade dos exames citopatológicos; 
Orientar a equipe em técnicas histopatológicas, citopatológicas e imuno-histoquímicas; 
Participar de programas de treinamento; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando hipótese diagnóstica, tratamento, 
evolução e efetuando orientação terapêutica, mantendo sigilo das informações contidas em 
prontuário;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração assim como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
Emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbitos, atendendo as 
determinações legais; 
Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas, em regime de plantão presencial 
ou à distância, conforme necessidade do serviço; 
Encaminhar os pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou 
internação hospitalar (se necessário); 
Atender solicitação de outros especialistas, por meio da realização de ficha de referência e 
contra referência;  
Emitir parecer em juntas médicas de recursos e participar de juntas médicas de processo; 
Desenvolver outras atividades inerentes à área de atuação; 
Obedecer ao Código de Ética Médica; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 

ANEXO VI 

ITEM 52
CARGO:

Médico Ultrasonografista 

CATEGORIA FUNCIONAL:

Analista Municipal em Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

prévia habilitação em concurso público; 
escolaridade: ensino superior completo em Medicina, reconhecido pelo MEC; 
título, residência ou especialização em Ultrassonografia, com carga horária maior que 

360 h, reconhecido pelo MEC;
registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES:

Realizar exames ultrassonográficos em geral; 
Emitir laudos e pareceres; 
Realizar anamnese e exame físico completo, diagnosticando ou, se necessário, requisitando 
exames complementares, analisando os resultados e mantendo os registros dos pacientes com 
o máximo de compreensão, utilizando letra legível; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando hipótese diagnóstica, tratamento, 
evolução e efetuando orientação terapêutica, mantendo sigilo das informações contidas em 
prontuário;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração assim como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
Emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbitos, atendendo as 
determinações legais; 
Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas, em regime de plantão presencial 
ou à distância, conforme necessidade do serviço; 
Encaminhar os pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou 
internação hospitalar (se necessário); 
Atender solicitação de outros especialistas, por meio da realização de ficha de referência e 
contra referência;  
Emitir parecer em juntas médicas de recursos e participar de juntas médicas de processo; 
Obedecer ao Código de Ética Médica; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 

ANEXO VI 

ITEM 53
CARGO:

Médico Ultrasonografista 

CATEGORIA FUNCIONAL:

Analista Municipal em Saúde
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

prévia habilitação em concurso público; 
escolaridade: ensino superior completo em Medicina, reconhecido pelo MEC; 
título, residência ou especialização em Ultrassonografia, com carga horária maior que 

360 h, reconhecido pelo MEC;
registro no respectivo Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÕES:

Diagnosticar e tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, 
empregando tratamento clínicocirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; 
Realizar, supervisionar e interpretar exames radiológicos, notadamente em ultrassonografia. 
Emitir laudos e pareceres; 
Realizar anamnese e exame físico completo, diagnosticando ou, se necessário, requisitando 
exames complementares, analisando os resultados e mantendo os registros dos pacientes com 
o máximo de compreensão, utilizando letra legível; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando hipótese diagnóstica, tratamento, 
evolução e efetuando orientação terapêutica, mantendo sigilo das informações contidas em 
prontuário;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração assim como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
Emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbitos, atendendo as 
determinações legais; 
Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas, em regime de plantão presencial 
ou à distância, conforme necessidade do serviço; 
Encaminhar os pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou 
internação hospitalar (se necessário); 
Atender solicitação de outros especialistas, por meio da realização de ficha de referência e 
contra referência;  
Emitir parecer em juntas médicas de recursos e participar de juntas médicas de processo; 
Obedecer ao Código de Ética Médica; 
Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. 
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 Art. 3º Os casos de descumprimento da presente Lei 
por parte dos pais ou responsáveis pelos alunos, serão en-
caminhados ao Conselho Tutelar e à Secretaria de Saúde 
Pública, pela respectiva escola ou creche, para adoção das 
medidas pertinentes.

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

 Boa Vista, 27 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

 LEI Nº 1.945 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

 INICIATIVA: PODER LEGISLATIVO.

A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE 
EQUIPE MÉDICA/TÉCNICA COM AMBULÂNCIA 
DURANTE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTI-
VAS DE CORRIDA E CICLISMO NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, faço sa-
ber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a se-
guinte

 LEI:

 Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade da contra-
tação de Equipe médica/técnica com ambulância durante 
eventos e competições esportivas de corrida e ciclismo, por 
empresas privadas, clubes, associações e entidades civis 
com ou sem fi ns lucrativos, onde haja grande concentração 
de pessoas acima de 200 (duzentos) participantes.

 § 1º Para os efeitos desta Lei considera-se:
 
 I – eventos e competições esportivas que tenham 
número de participantes igual ou superior a 200 pessoas, 
de todas as faixas etárias e sexo, com exceção das pessoas 
portadoras de defi ciência;

 II – eventos e competições esportivas de corridas 
que percorram a partir de 05 (cinco) quilômetros, e de ciclis-
mo a partir de qualquer quilometragem.

 Art. 2º A ambulância com a equipe médica/técnica 
deverá ter a seguinte composição:

 I – 01 (um) Médico Intervencionista, que fi cará res-
ponsável pelo atendimento de primeiros socorros necessá-
rios a reanimação e estabilização do paciente, no local do 
evento e durante a sua remoção caso haja necessidade;

 II – 01 (um) Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem, 
que fi cará responsável em dar suporte ao médico interven-
cionista, bem como no atendimento na área de enferma-
gem necessário a reanimação e estabilização do paciente, 
no local do evento e durante a sua remoção caso houver 
necessidade;

 III – 01 (um) condutor de veículo de emergência, que 
fi cará responsável em conduzir a ambulância durante todo 
o evento esportivo e na remoção de pacientes caso seja ne-
cessário;

 IV – A Coordenação e Direção da equipe médica/
técnica que atuará nos eventos esportivos descritos no ar-
tigo 1°, desta lei, será exclusiva e em qualquer hipótese do 
médico intervencionista; 

 Parágrafo único. Os profi ssionais mencionados nos 
incisos I e II, deste artigo, que atuarem na equipe médica/
técnica durante os eventos esportivos de corrida e ciclismo, 
deverão receber no mínimo como pagamento pelos seus 
serviços prestados o valor de 02 (dois) plantões, que deverá 
ser pago pela empresa que os contratar com base no valor 
pago pelo município aos respectivos profi ssionais.

 Art. 3º Os profi ssionais descritos nos incisos I e II, 

do artigo 2°, desta Lei, que forem atuar na equipe médica/
técnica, deverão estar devidamente inscritos junto aos seus 
respectivos Conselhos de Classe, em conformidade com seus 
estatutos e regimentos internos.

 § 1º Caso algum profi ssional mencionado no caput 
deste artigo, atuar de maneira irregular no execício de sua 
profi ssão ou tiver causado danos a terceiros, o mesmo po-
derá junto com a empresa que o contratou, responder cível 
e penal pelos atos irregulares cometidos.

 § 2º O profi ssional descrito no artigo 2°, inciso III, 
desta lei, deverá possuir a Carteira Nacional de Habilitação 
– CNH, conforme dispõe o art. 145, do Código de Trânsito 
Brasileiro.

 I – Do mesmo modo, o profi ssional que for conduzir 
a ambulância durante os eventos esportivos mencionados 
no artigo 1°, deverá possuir também o curso de condutor de 
veículo de emergência, conforme o disposto no art. 145-A, 
do CTB e na Resolução n°. 168/2004, do CONTRAN;

 II – Se o condutor da ambulância atuar de maneira 
irregular e/ou causar danos a terceiros, poderá o mesmo 
junto com a empresa que o contratou, responder cível e pe-
nal pelos atos ilícitos cometidos.

 Art. 4º As empresas que oferecerem os serviços de 
Ambulância com Equipe Médica/Técnica deverão utilizar-se 
de ambulâncias de suporte básico do tipo B.

 I – Considera-se ambulância do tipo B: veículo des-
tinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco 
de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pa-
cientes com risco de vida desconhecido, não classifi cado com 
potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou 
durante transporte até o serviço de destino, devidamente 
composta de materiais, equipamentos e medicamentos con-
forme preconizado na Portaria n.º 2048/2002, do Ministério 
da Saúde;

 II – É obrigatório a permanência da ambulância com 
a equipe médica/técnica durante todo o evento, que deverá 
chegar ao local do referido evento com antecedência míni-
ma de 45 (quarenta e cinco) minutos antes do início e saída 
somente 30 (trinta) minutos após a conclusão de todos os 
participantes inscritos na prova de corrida ou ciclismo;

 III – O local da ambulância durante os eventos ou 
competições deve ser estratégico, de modo que proporcione 
maior facilidade de acesso a equipe médica/técnica e rapi-
dez na locomoção caso seja necessário;

 IV – Os organizadores de eventos esportivos descri-
to no art. 1°, desta lei, deverão apresentar com antecedên-
cia mínima de 48 (quarenta e oito) horas a equipe médica/
técnica, informações preliminares quanto ao número de 
participantes, faixa etária, mapeamento do percurso, todos 
os pontos de hidratação, forma de comunicação entre as 
equipes de apoio, bem como será realizado a comunicação 
entre a organização do evento e a equipe médica/técnica 
contratada.

 § 1º As empresas fornecedoras dos serviços de Am-
bulância com Equipe Médica/Técnica, obrigatoriamente de-
vem possuir em seus respectivos contratos sociais objeto es-
pecífi co como prestadoras destes serviços.

 I – Do mesmo modo, deverá referidas empresas 
estarem com suas inscrições em situação regular junto aos 
órgãos municipal e estadual competente para consulta pú-
blica;

 II – A empresa que não observar o disposto neste 
artigo, fi cará proibida de ser contratada pelas entidades 
descritas no artigo 1°, da presente lei, e pelo município até 
sanar eventuais irregularidades apontadas.

 § 2º O município por meio de sua administração di-
reta e indireta poderá celebrar convênio com as empresas 
mencionadas no parágrafo 1°, para a prestação de  serviços 
de Ambulância com Equipe Médica/Técnica.

 Art. 5º A inobservância do disposto nesta Lei pelas 
empresas privadas, clubes, associações e entidades civis, 




