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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 
...... 

LEI Nº 6.025, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.010 
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospifais da rede 
pública e privada afixarcrn ·placa ou cartaz· 
informando sobre o "direito dos idoSos de terem 
acompanhante cm caso -de 1nt~rnação ou 
observação'' e dá outras providências .• 
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O PREFEITO MUNICIPAi. DE BAURU, nos termos do art 51 
saber que a Cán1ara 1'1uniciP.al aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei· 

1 
da Lei Orgãnic~ do \.1u~icipio· de Bauru. faz 

I 
Art. I' 

§ 1º 

P' 

An. 2° 

An. 3' 

An. 4° 

Ficam os hospitais da rede pUblica ou privada obrigados a afixar placa(s) ou cartaz(cs) infonnaiid~ sobre o direito 
dos idosos a terem Bcompanhantes em c_aso de internação ou obscrvaça.o, conforme a Lei Federal "nº.10.741, de 1° 
de outubro de 2.003, que dispõe sobre o Estatuto do IdosO e dá outras providências. 

A placa ou cai1~ deverá conter a seguinte mensagem: "AO IDOSO INTERNADO OÜ EM OBSERVAÇÃO t 
ASSEGURADO O DIREITO A UM ACOMPANHANTE" (Art. ·16 da Lei Federal n' 10.741103 - Estatuto do 
Idoso) . 

A placa ou cartaz deverá ser afixada cm local visível de forma destacada e próximo ao local de atCndimento_. 

A inobscívância da presente Lei poderá acarretar ao hospital privado as seguintes pena_Jidadcs:" 

1 • advcriêncin; 

li· multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 
., 

-Considera-se rcinc.idência, para os fins desta Lei, a infração repetida ou continuada, apurada dentro do prazo de 
30 (trinta) dias, aj>ós sua punição dc_finiti_vâ., d~vcndo, neste caso. a multa ser cobrada cni dobro. 

Esta. LCi entra cm vigor na data da publicação. 

Bauru. 27 de dezembro de 2.010. 
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R~N~~~llO MENDO~Ç~ 
)DRIGO A~'X:l,~1r.:B~U:-llCIPAL 

~º"º SEC.RETÃR!O DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
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'Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

" 

Rcgistradá no f)cpartamento de. Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
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