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GOVERNADORIA - CASA CIVIL  
LEI N° 4.614, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo a exigir dos
estabelecimentos de saúde pública e privada a
afixação de cartazes informativos e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a exigir aos hospitais, clínicas e laboratórios do

setor público e privado instalados no Estado de Rondônia, que afixem, em locais de fácil visualização,
cartazes informando sobre o dever legal de comunicação às autoridades competentes de casos de estupro e
assédio sexual.

 
Parágrafo único. Os cartazes a que se refere o caput deste artigo deverão ter as medidas

mínimas de 500x250mm (quinhentos por duzentos e cinquenta milímetros) e conter frase informativa nos
seguintes termos:

 
“Conforme preceitua a Lei das Contravenções Penais - Decreto Lei nº 3688/41, comete

contravenção penal o profissional de saúde que deixa de comunicar à autoridade competente, casos de
estupro de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária.”

 
Art. 2º. VETADO.
 
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
 
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 21 de outubro de 2019, 131° da República.

 
MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Governador

Documento assinado eletronicamente por Marcos José Rocha dos Santos, Governador, em
21/10/2019, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 8462272 e o código CRC C0C5C7C1.

Referência: Caso responda esta Lei, indicar expressamente o Processo nº 0005.434514/2019-33 SEI nº 8462272
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