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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 14478
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Assunto(s): Covid19. 

Tipo de Legislação: Lei Ordinária 

Autor(es): Marcos Papa. 

Projeto: 78 Ano do projeto: 2020 

Autógrafo: 68 Ano do autógrafo: 2020 

Observações: 

Ementa e Conteúdo

DETERMINA QUE HOSPITAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS A INFORMAR DIARIAMENTE
À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE SOBRE TAXA DE OCUPAÇÃO EM LEITOS EM CTI.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 78/2020, de autoria do

Vereador Marcos Papa e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Os hospitais prestadores de serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

�cam obrigados a informar diariamente a taxa de ocupação de leitos.

Parágrafo único. A �m de viabilizar a divulgação pública do dado pela SMS para a cidade,

essa divulgação deverá ocorrer diariamente, em horário e quais os canais e meios mais

convenientes pra receber as informações.

Art. 2º As informações a serem divulgadas devem conter:

Artigo 2º - As informações a serem divulgadas devem conter: (redação dada pela Lei nº
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14.569/2021)

I - número de pacientes suspeitos e con�rmados de COVID-19 internados em Centros de

Terapia Intensiva (CTI);

II - número de pacientes suspeitos e con�rmados de COVID-19 internados em

enfermaria;

III - altas e óbitos de pacientes con�rmados e suspeitos;

IV - total de pacientes já atendidos, pacientes recuperados e total de óbitos.

V - número de pacientes aguardando leitos de UTIs para tratamento da Covid-

19; (redação dada pela Lei nº 14.569/2021)

VI - número de pacientes aguardando leitos de Enfermarias destinadas para tratamento

da Covid-19; (redação dada pela Lei nº 14.569/2021)

VII - número total de respiradores disponíveis e o número de respiradores em uso nos

leitos de enfermaria e UTI Covid-19; VIII - número de pro�ssionais de saúde em

atuação; (redação dada pela Lei nº 14.569/2021)

IX - número de pro�ssionais de saúde afastados por contágio; (redação dada pela Lei nº

14.569/2021)

X - número de pro�ssionais afastados por exaustão (licença médica, férias e

outros); (redação dada pela Lei nº 14.569/2021)

XI - número de pro�ssionais de saúde que pediram demissão; (redação dada pela Lei nº

14.569/2021)

XII - número de pro�ssionais de saúde que estão em falta por unidade e/ou a

necessidade de novas contratações. (redação dada pela Lei nº 14.569/2021)

Parágrafo Único - Referente aos itens VIII, IX, X, XI e XII, a atualização será semanal,

sendo padronizada sua publicação às sextas-feiras. (redação dada pela Lei nº

14.569/2021)
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Art. 3º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente lei, objetivando sua

melhor aplicação.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Palácio Rio Branco

DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publicado no Diário O�cial do Município.


