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EMENT A: Estabelece 0 valor da multa a ser imposta aos

estabelecimentos que hospedarem crianya ou adolescente desacompanhada
-
dos pais ou responsavel, ousem autorizay30 .escrita desses ou da autoridade

judiciaria: em hotel,"pens30, motel oucongenyre, n'os termos da Lei Federal

nO8.069/90 e alterayoes posteriores.

Art 1° - 0 estabelecimento comercial, a~sim con"siderado hot~l, pens30, motel ou congenere

que I"lospedar crianya ouadolescente, desac;;ompanhada dos pais.ou resl5onsavel, ou ,sem

autoriZay30 escrita desses ou da autoridade jLidiciaria, ficara sujeito ao pagamento de multa,

no valor equivalente a 6000 U~M (Unidade de Referencia Municipal).

",§ 2° - Em caso de terceira autuay30, sem prejuizo da penalidade de mUlta' e da'penalidaBe

constante nos paragrafos 1° .e 2° da Lei Federal nO·8.069/90, alterada pela Lei Federal nO
".. \ I

12.038/09,serasuspenso 0 Alvara de Funcionamento do estabelecimento por f16Venta (90)

dias.

Art. 2° - Considera-se crianya, para os efeitos desta Lei, a'pessoa ate doze anos de idade

incompletos, e adalescente, aquelaentre doze e dezoito enos deida.de, de acordo com 0 art.

2da Lei Federal nO8.069 de 13 de julho de 1990.



Com 0 objetiv9 depreservar integralmente apr:ote~ao a ,crian~a e ao adolescente,··
, J ,.

faz~ndo Gom que, os proprjetarios de hotel, pensao,moteJ au congenere nao I sejam'

n~gligentesquanto a hospedqgem, requerendo as formalidades necessarias.
, . j , l'

Apresento essa proposi~ao par ter .a consciencia que e responsabilidade cje Qas

Legisladores, propor Leis que Vj';nMBm preservar as rJossas crian~as e adolescentes. 0 ser

humano e tapaz de praticar·atrocidades contra 0 'que dispoe 0 ECA (Estatuto da Crianl(a e

do Adol~~cente), acompanhamos casos de violencia dire~a contra ~ crian~a" por'meio de .
, . ( - .

coa~ao, rapto e abllso, seja ele f1sico ou moral, com esst7 prdjeto os estabelecimentos serao
"intimi'dados a hospedar crian~as, adolescentes desacompanh2)dos dos seusverdadeiros

responsaveis.
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