
Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de São Francisco
do Conde

#rr+,É|3xT.q"''!'r 
{4!'!IÍ-??'çFü-. l

;i §EççV I

i rn"mrJf-rr$O EIrt i

",, l!- I pq t?azt , ;

Llà,o..*-rt:.r..- ., *-i....ilã.#
-Jrrg\o Afi'l{L

uol -t\ ci\c

LEI MUNICIPAL Ng 66212022

De í9 de abril de 2022

"Obriga que os hospifais pÚblicos, as unidades de saÚde da família,

a polictÍnica regional de saúde e as clínicas pafticulares sedradas no

âmbito do municÍpio comuniquem à detegacia de polícia, quando do

atendimento em suas unidades, os Casos de rdOsos, mulheres,

cianças e adolescenÚes vítimas de agressôes fÍsÍcas e adofa outras

providências."

' Autoria:Vereador Rafael Costa Nogueira

O pREFEITO DO MUNtCiPtO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, Estado da

Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso Vl, do art'

75, da Lei orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faço saber que a

câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

E Os hospitais públicos, as unidades de saúde da família, a policlínica

regional de saúde e as clínicas particulares sediadas no âmbito do município de são

Francisco do Conde ficam obrigados a comunicarem, formalmente, à delegacia de

polícia os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressÕes

físicas, quando do atendimento em suas unidades'

I Os dados que constarão no relatório de preenchimento na comunicação

formal descrita no art. 1o deverão contemplar:

l- motivo do atendimento;

ll - diagnóstico;

lll - descrição dos sintomas e das lesÕes;

lV - encaminhamentos realizados'

5! Esta Lei será regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar

da publicação desta Lei

I As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias e suplementadas, se necessário.
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Sáo Francisco do Conde-BA, 19 de abril de2022.

Antônio Carl c Calmon
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I Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as

disposiçÕes em contrário.


