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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.356, DE 28 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre o aleitamento materno no
Município de Carazinho.

Autoria: Vereadora Janete Ross.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

seguinte Lei:
FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a

Art. 1° Toda criança tem direito ao aleitamento materno, conforme
recomenda a OMS (Organização Mundial de Saúde).

Art. 2° Esta Lei assegura a todos os bebês o direito de serem
amamentados em qualquer lugar do Município de Carazinho.

Art. 3° Para os efeitos dessa lei, considera-se "estabelecimento", todo
local, fechado ou aberto, destinados às atividades industriais, comerciais, culturais,
recrteativasou prestação de serviços públicos ou privados.

~ 1° Estabelecimento privado é aquele que pertence a algum
indivíduo em particular.

~ 2° Estabelecimento público é a repartição ou departamento mantido
pelo Estado, que exerça suas atividades públicas ou execute os serviços públicos,
bem como os logradouros públicos tais como praças, parques, ruas, calçadões,
praias.

Art. 4° Apenas a mãe pode decidir pela conveniência ou não de
amamentar o bebê, bem como o momento adequado, os cuidados necessários e
demais circunstâncias da amamentação, sem prejuízo do inciso VI do art. 10 da Lei n.
8.069, de 13 de julho de 1990.

Parágrafo único. Em situações de impossibilidade momentânea, a
direção do estabelecimento deverá providenciar local propício e adequado à
amamentação.

Art. 5° Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar o disposto
nesta Lei.
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Art. 60 Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de maio de 2018.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:
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Lori Luiz Bolesi
Seqretário da éJministração
OP084/20 181MB
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