
GÂMARA  ElffluNie§PAEH  EBE  ÜÂeAREÍ  U
PALACIO  DA LIBERDADE

EMENDA

_ffie
EMENDA N.° 0.Z^/2019

0  §2°,  do  artigo  2°,  do  Projeto  de' Lei  do  Legislativo  de  n.°29/2019,  passa  a  ter  a  seguinte
redação:

"Arl.  20...

§2°. Os iiwtei.iais ci serem uiilizados nas sa]as de pc[rto normal necessitam de autorização, a criiério do
Centro de Materiais e Esterilização -CME, ou Órgão a ele assemelhado, existenie na instituição" .

Câmara Municipal de Jacareí, 29 c!e julho de 2019.
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EMENDAN.°®3/20i9

0  §3°,  do  artigo  1°,  do  Projeto  de  Lei  c!o  Legisjativo  de  n.°29/2019,  passa  a  ter  a  seguinte
redação:

`cArl.10...

§3:.  Os seryiço5 prest_ados pelas doulas du]^amte todo o período de trabalho de pa]'to, o parto em si,  e
pós-parto  ime.diato,  bem  como  a  parameníação,  não  aca]'retarão  quaisquer  óobrançc;s  adicionais  à
partt{]^ie]il:e, feitas  pela  instituição  priwada ou pública, ficcmdo,  àquela,  a responsabilidade  de  c[]^car
com o pagamento de eveniuais custos ju]ito às doulas, exceto o trabalho volu]itaric(do "
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ASSUNTO:

CÂMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Projeto  de  Lei  do  Legislativo  n°  29,  de  18/04/2019,  de

da Vereadora Lucimar Poncjano

"Dispõe  que  maternidades,   casas  de  pario  e  estabelecimentos

hospitalares  congêneres,  da  rede  pública  e  privada  do  Município

de   Jacareí,   ficam   obrigados   a   permitir  a   presença   de   dou]as

durante  todo  o  período  de  trabalho  de  parto,  parto  e  pÓs  par{o

imediato,   sempre   que   solicitadas   pela   parturiente,   e   institui   o

programa "Doulas Acolhedoras".

EMENDAS N° 02 e 03

PARECER N° 239/2019/SAJMTBM

Trata-se de Emenda ao Projeto de Lei que visa regulamentar o

acompanhamento  das  doulas  às  pariurientes  nos  estabelecimentos  de  saúde  de

nossa cídade.

Esta Secretaria já se manifestou sobre o projeto  (pareceres  n°

119   e   188/2019/SAJ/\/VTBM)   e  agora  é  chamada   para  se   pronunciar  sobre  as

alterações propostas pelas EMENDAS n° 02 e 03.  ,ç
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACA
PALÁCIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Em   relação  à   Emenda  n°  02,   entendo  que  a  mesma  não

modifica   as   condjções  jurídicas  já   avaliadas   anteriormente,   pelo   que   rejtero   o

entendimento     exarado     nos     pareceres     supramencionados     e     opino     pela

possibilidade da proposta ser apreciada em Plenário.

Quanto à Emenda n° 03, todavia, parece-me que a redação da

mesma  não está suficientemente  clara  em  relação  sobre  quem  deverá  arcar os

eventuais  custos  com  ma{eriais  utilizados  pelas  doulas,  até  porque  o  capt/f  do

artigo  1° do  projeto menciona que os serviços serão prestados sem  ônus e sem

vínculos empregatícios com os estabelecimentos.

Assim,  sugjro que seja modificada a  redação da  Emenda  n°

03,  a fim de que a mesma seja mais clara e para que se adeque as disposições do

§3° do artigo 1 ° com o que está tratado no capuf desse mesmo artigo.

À autoridade competente, para ciência e deliberação.
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Projeto de Lei n° 029/2019

Emeri+a-. Emendas (n° 02 e 03) à Projeto

de   Lei   de   iniciativa   Parlamentar   que

autoriza a presença de doulas durante o

período de parto e pós parto, nos termos
em      que      específica.       Possibilidade.

Legalidade.                   Constitucionalidade.

Prosseguimento.     Ressalva    quanto    à

emenda n° o3.

DESPACHO

Aprovo  o  parecer  de  n°  239/2019/SAJ/WTBM  (fls.

67/68) por seus próprios fundamentos,  inclusive quanto à ressalva acerca da

emenda n° 03 que, se o caso, deverá ser corrigida via subemenda.

Apenas  acresço  que  a   propositura  acessória  em

apreço deverá ser apreciada an±ç§ do projeto em si.

Ao Setor de

Jacareí, 02

Jorge Alfredo

Secretário-

osituras para prosseguimento.

osto de 2019.

pedes Campos
itor Jurídico
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