
PROJETO DE LEI N0 OL':f 12011

PROCESSO NO w:3 Sf 03 <j 12011

EMENTA: Disp6e sobre a presta~ao de
assistencia religiosa em estabelecimento
hospitalares.

Art. 1° - Ficam os hospitais e clinicas de internag80 coletiva, sediados no
Municipio de Carazinho Iiberados a franquear 0 ingresso de representantes
religiosos, em suas dependencias de internag8o, para prestag80 de assistencia
religiosa nos termos do art. 5°, inciso VII da Constituig8o Federal.

Art. 2° • Fica 0 estabelecimento franqueado autorizado a permitir 0
ingresso de religiosos de todos os credos.

Art. 3° • 0 ingresso de representantes religiosos nas Unidades e
Centros de Tratamento Intensivo - C.T.I e U.T.1. , somente sera permitida com
autorizag8o do medico responsavel e com 0 intuito de prestar assistencia
religiosa.

Art. 4° - As visitas dos religiosos poder8o ocorrer em todos os dias da
semana inclusive em sabados, domingos e feriados, desde que sejam
obedecidas as normas internas da administrag80 hos;Jitalar.

Paragrafo unico - Observadas as normas as visitas dos religiosos
poderao ocorrer em qualquer horario desde que seja por solicitagao do
paciente ou familiar responsavel.

Art. 5° - Para ingressar nas dependencias hospitalares, os
representantes religiosos devem portar identificagao na qual contarao
obrigatoriamente:

I - Nome da instituigao Religiosa, enderego e telefone;
" - Assinatura do responsavel pela instituigao;
'" - Nome completo, numero da cedula de identidade e assinatura do
representante religioso;
V - Fotografia recente do representante religioso;

Art. 6° - Os estabelecimentos previstos no artigo primeiro, poderao afixar
cartazes, assegurando a todo cidadao 0 direito a assistencia religiosa.



Art. 7° - 0 representante religioso observara rigorosamente 0 regimento
interne do estabelecimento hospitalar ou de c1inicas de internac;:ao coletiva,
enquanto permanecer em suas dependE'lncias.

JUSTIFICATIVA :0 presente projeto de lei visa assegurar ao cidadao 0

direito a assistencia religiosa em hospitais de internac;:ao coletiva, alem de
garantir 0 acesso dos religiosos de qualquer religiao, nas dependencias
internas dos referidos estabelecimentos, mediante identificac;:ao, quando
solicitado por familiares ou diretamente pelo enfermo.

A ideia da dignidade da pessoa humana, principio basico constitucional,
sempre norteou 0 relacionamento entre enfermo e religioso, por isto garantindo
a estes 0 acesso conforme dispoe 0 art. 5° VII da Constituic;:aoda Republica.

A medida atende ao clamor dos enfermos e de seus familiares, que
muitas vezes encontram nos religiosos conforto, paz, alem de inumeros
beneffcios psicol6gicos e terapeuticos, nos momentos de maior aflic;:ao,como ja
comprovado pela ciencia.


