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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, 
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acarretará as seguintes sanções:

 I – Multa no valor de 4.000 UFM (Unidade Fiscal Mu-
nicipal) vigente, sendo que referido valor poderá ser corri-
gido anualmente pelo índice adotado pelo município como 
padrão para atualização monetária;

 II – As multas poderão ser impostas em dobro em 
caso de reincidência;

 III – O pagamento de multa não exonera o infrator 
de sanar as irregularidades apontadas;

 IV – Os valores arrecadados com a aplicação de 
multas, será integralmente convertido ao Fundo criado pelo 
art. 13, da Lei municipal n°. 1.863/2018.

 V – O pagamento da multa deverá ser realizado no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação/notifi ca-
ção do infrator.

 § 1º Proibição temporária de 3 (três) a 6 (seis) me-
ses, sem poder realizar eventos e competições esportivas 
envolvendo corrida e ciclismo.

 § 2º As sanções previstas neste artigo poderão ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativa.

 Art. 6º Fica o Órgão municipal competente, encarre-
gado de fi scalizar e multar os infratores que não obedece-
rem as disposições desta Lei.

 Art. 7º As despesas com a execução da presente Lei, 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementares se necessárias.

 Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

 Boa Vista, 27 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

 LEI Nº 1.946 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

 INICIATIVA: PODER LEGISLATIVO.

PROÍBE INFORMES DE QUALQUER NATURE-
ZA EM ESTACIONAMENTOS OU SIMILARES DE 
FORMA PAGA, COM DIZERES QUE ISENTEM OS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS OU CONGÊ-
NERES DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 
MATERIAIS E/OU OBJETOS DEIXADOS NO INTE-
RIOR DO VEÍCULO.

 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 proibida a utilização de placas informa-
tivas e impressão em bilhetes ou cupons nos estacionamen-
tos pagos do comércio em geral e de prestação de serviços 
com os dizeres: “Não nos responsabilizamos por danos ma-
teriais e/ou objetos deixados no interior do veículo” ou teor 
semelhante com o mesmo objetivo. 

 Parágrafo único. Entende-se por comércio em geral 
todo estabelecimento comercial que possua estacionamento 
próprio ou terceirizado, oferecido na forma quanto pago. 

 Art. 2º O disposto nesta Lei se estende às empresas 
especializadas em estacionamento, ainda que prestem ser-
viço terceirizado a empresas ou instituições sem fi ns lucrati-
vos ou fi lantrópicos. 

 Art. 3º O descumprimento desta Lei implicará nas 
seguintes sanções: 

 I – Notifi cação para a regularização, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias; 

 II – Aplicação de multa no valor de 30 UFM´S (Uni-
dade Fiscal do Município) decorrido o prazo de trinta dias 
do recebimento da notifi cação para a regularização; 

 III – Aplicação em dobro da multa do inciso II deste 
artigo decorrido o prazo de sessenta dias do recebimento 
da notifi cação para a regularização.

 Art. 4º Fica o Serviço de Proteção ao Consumidor 
– PROCON responsável pela fi scalização do cumprimento 
desta Lei.

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

 Boa Vista, 27 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA 

 DECRETO Nº 184/E, DE 21  DE DEZEMBRO DE 2018.

CRIA E DENOMINA A ESCOLA MUNICIPAL 
NEWTON TAVARES, LOCALIZADA NO BAIRRO 
CALUNGÁ.

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, incisos II 
e VII, da Lei Orgânica do Município de Boa Vista,

 CONSIDERANDO que é atribuída ao Município oferta 
à educação infantil, com prioridade o Ensino Fundamental;

 CONSIDERANDO a necessidade de prestigiar a es-
colha da comunidade onde está localizada a escola,

 DECRETA:

 Art. 1º Fica criada e denominada a ESCOLA MUNICI-
PAL NEWTON TAVARES localizada na Av. Presidente Castelo 
Branco, s/nº, Bairro Calungá, inaugurada  em 25 de julho 
de 2018.

 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Boa Vista, 21 de dezembro de 2018.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DA PREFEITA

 DECRETO Nº 001/E, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.
 
 A Prefeita de Boa Vista, no uso das atribuições le-
gais que lhe conferem o Art. 62, inciso II, e o Art. 75, inciso I, 
alínea “f”, da Lei Orgânica do Município, de 11 de julho de 
1992,

 Considerando a necessidade de adequar a compo-
sição da Comissão Técnica Multidisciplinar para desenvolver 
ações integradas em Projetos de Regularização Fundiária 
e Mobilidade Urbana no Município de Boa Vista, ao atual 
quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Boa Vista;

 D E C R E T A:

 Art. 1º Fica destituído o senhor Arthur Machado Fi-
lho, representante da Secretaria Municipal de Obras, da Co-
missão Técnica Multidisciplinar.

 Art. 2º Este Decreto tem efeito retroativo a 21 de 
dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.
  
 Boa Vista-RR, em 02 de janeiro de 2019.

Teresa Surita
Prefeita de Boa Vista




