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Lei Nº 2489/1997

Torna obrigatório os Hospitais da rede pública e privada do Municipio de União
da Vitória a fixação em local visível, de aviso esclarecendo o direito dos pais
permanecerem com seus filhos em caso de internação de criança ou adolescente.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do

Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

          Art. 1º - Ficam os Hospitais da rede pública ou privada que mantenham convênio com o
SUS (Sistema Único de Saúde), obrigados a fixar aviso ao público em geral, que de acordo com
o Estatuto da Criança e do Adolescente e legislações concernentes, é direito de um dos pais ou
responsável permanecer com seus filhos em caso de internação.
          Parágrafo Único - O aviso de que trata este artigo, com o timbre do Hospital, deverá ter
especificações, medidas e localização estratégica que facilitem sua visualização pelo público e
terá o seguinte teor.
                                   "AVISO AO PÚBLICO"
          "De acordo com o artigo 12 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e
legislações concernentes, é direito de um dos pais ou responsável em permanecer em tempo
integral nos casos de internação de criança ou adolescente com idade igual ou inferior a 14
(quatorze) anos, devendo o Hospital proporcionar condições para tal permanência".
          Art. 2º - O descumprimento das disposições contidas nesta lei sujeitara a parte infratora as
sanções previstas no Código Sanitário Estadual (advertência; multa; interdição temporária;
interdição definitiva; cassação da licença sanitária), sem prejuízo das sanções judiciais cabíveis.
          Parágrafo Único - As apurações das infrações previstas nesta lei obedecerão o rito previsto
no código sanitário estadual.
          Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Justificativa:
Em conformidade com a competência comum atribuída ao Municipio pela Constituição Federal
da Republica em seus artigos 18 e 30, combinados com 
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artigos 18 da lei nº 8.080/90 (LEI ORGANICA DA SAÚDE), os Municípios poderão, na medida
do interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no tocante a aplicação e execução
de ações e serviços de vigilância sanitária. Assim, como a edição da presente lei, exercera o
municipio uma medida que vai ao encontro do interesse local, visto que a maioria da população
desconhece por completo tal direito, passando por privações desnecessárias. Portanto, conforme
o previsto no artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), e direito de
um dos pais ou responsável permanecer em tempo integral nos casos de internação de sua criança
ou adolescente. Assim, dentro do contexto jurídico previsto na Constituição Federal e Lei
Orgânica da Saúde, e visando o cumprimento integral de tal direito, contamos com a grandeza
publica deste Legislativo, para a aprovação do referido projeto lei.

União da Vitória, 03 de novembro de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal


