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Lei Nº 3117/2003

Dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação de partes
do Estatuto da Criança e do Adolescente, e estabelece 
outras providências.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do
Paraná, aprovou, e eu HUSSEIN BAKRI, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º - Torna-se obrigatória a divulgação de partes do
Estatuto da Criança e do Adolescente, nas entidades hospitalares públicas municipais,
nas instituições públicas municipais de internamento de menores, nas instituições de
ensino públicas municipais, nos terminais de ônibus coletivos municipais e nos demais
órgãos municipais.

§ 1º - A divulgação  de que trata o caput deste artigo, deverá
ser feita nos locais de maior circulação de pessoas, bem como de ampla visibilidade
em cada uma das entidades mencionadas, através de cartazes com tamanho
adequado para  a fácil leitura das pessoas, ficando estabelecido como tamanho
mínimo para os referidos cartazes o formato A4.

§ 2º - As empresas de transporte coletivos  municipais,
deverão proceder a divulgação de que  trata a caput do presente artigo no interior dos
terminais rodoviários.

§ 3º - As partes do Estatuto da Criança e do Adolescente para
a divulgação de que trata o caput deste artigo poderão ser indicadas pelo Conselho
Tutelar da Criança e do Adolescente deste Município.

Art. 2º - A fiscalização do cumprimento da presente Lei fica a
cargo do Conselho Tutelar da Criança e do  Adolescente deste Município.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta
Lei em vigor na data de sua publicação. 

União da Vitória, 18 de setembro de 2003.  
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