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LEI N° 2458 DE 18DE SETEMBRO DE 2019.

Garante 0 direito a amamentaciio em locais
publicos e privados e do outras providencias.

A cAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PLANALTO, Estado do
Parana, APROVOU e Eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte

LEI

Art. 1° E garantido 0 direito a amamentacao em locais publicos e privados, abertos
ao publico ou de uso coletivo.

§ lOA amamentacao deve ser assegurada independentemente da existencia de
locais, equipamentos ou instalacoes reservadas para esse fim, cabendo unicamente a
lactante a opcao de utiliza-los ouMO.
§ 2° Toda prestacao de informacao ou abordagem para dar ciencia a lactante da
existencia de local e recursos previstos no §10, deste artigo, devera ser feita com
descricao e respeito, sem criar constrangimento para induzir a utilizacao desses
recursos.

Art. 2° 0 estabelecimento que proibir ou constranger 0 ato da amamentacao em
suas instalacoes sera sujeito a multa, nao excluindo-se as demais responsabilidades na
esfera judicial e sancoes cabiveis.

Paragrafo Unico: Para fms desta Lei, estabelecimento e 0 local, que pode ser
fechado ou aberto, destinado a atividade de comercio, cultural, recreativo ou de
prestacao de services, publico ou privado, similares e congeneres.

Art. 3° A multa para 0 ato de proibir ou constranger 0 ato da amamentacao sera de
20 UFP's, e, em caso de reincidencia, a multa sera de 40 UFP's.

§lOSe 0 ato de proibir ou constranger 0 ato da amamentacao for praticado por
pessoa fisica, a multa sera igualmente aplicada, individualmente a cada uma das
pessoas que tenham participado do fato.
§2° A multa aplicada sera revertida e destinada integralmente, a a~oes e campanhas
que tenham a finalidade de conscientizaeao sobre a importancia do aleitamento
matemo.

Art. 4° 0 descumprimento dos direitos previstos nesta Lei sera considerado ato
ilicito, sujeito a reparacao de danos, independente das sancoes previstas nesta Lei.
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Art. 5° 0 Poder Executivo regulamentara a presente Lei, no prazo de 30 dias a
contar de sua publicacao,

Paragrafo Unico: A regulamentacao que preve 0 caput deste artigo devera,
obrigatoriamente, tratar dos horarios disponibilizados a amamentacao junto aos
Centros Municipais de Educacao Infantil e Escolas Municipais, considerando as
orientacoes da Organizacao Mundial da Saude, os horarios de intervalos padrao das
jomadas de trabalho, as necessidades e as possibilidades das criancas e das maes,
ficando vedada qualquer limitacao etaria, tudo de forma a possibilitar 0 mais amplo
e facilitado acesso e pratica do aleitamento matemo.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes
em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos dezoito dias do
mes de setembro do ano de dois mil e dezenove.
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PREFEITO MUNICIPAL
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