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EMENDA

Ao   Proieto   de   Lei  _do   Legiislativo   C!e   n.°29/2Q1SLÊ}±Ê
disDõe sobre a obriçLÊÍ9Éíe_9ade de maÉernidad!Ê§LSC.g§gs
de     ario  e  estabelecimentos  hQS±PÍÍÊa±aÊEÊSÊ9±E_g_Ê±3£±Êsl
d4Êi[Ê4Ê±ÉÊli_C_a____Cgiwrivada,J±SÍÊ!Êfls2±Snos2m!±r}ÍÊÍÊÍS±ÉÍÊ
J±aÊagÊÉ_P_Ê_r_Pitirema!n±ge_S_Ê_n_¢aded!Í2i±jJ!asÉuranÉe±s2gd!g±2
E2f9_rí:ooÉs±_dí±Êraba!hoder3artogpaTts±±ÊÊ§§flafigííÊmÊ±Ê
que  solicitadas     ela    ariuriente   e  instituí  o  Proçirap3p±
:`Dou]asACçQ]hÊ§douras::_g____Ê_!terando   a   redação   do     3°
£Efl9gfl

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

"Art.10...

§3°.  Os se"iços prestados pelas doulas durcm,Íe todo o período de trabalho de parto, o parto em si,  e
pÓs~i)a]^to  imedialo,  bem  como  a paranieníaçãb,  não  acarretarão  quctisquer  cobranças  adicionaiLs  à
pariurienle, fetlas pela imstituição privada ou pública` A parturieníe cwcc[yá com eventuais custos jmío
às doulcis, exceio quanto ao trabalho voluntariado "

Câmara Municipa! de Jacareí,  02 c!e agosto cie 2019.
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EMENDAN.°05~/2019

0  §2°,  do ariigo 3°,  clo  Projeto de  Lei  do  Legislativo cie  n.°29/2019,  passa a ter a
seguinte redação:   !

•`47,/.   3o...                               1

§2°.  Qucindo,  no trabalho  de pai'io,  o médj,co responsável pela ci.rurgia,  decidir
pela intervenção  cesárea,  ci enftada da doula se  dará sob  seu  consenti,mento no
ceniro cirú]'gico e devidamente paramentada.

_

Câmara Municipal de Jacareí,  29 de julho de 2019.

Vereaclora -PSDB



ASSUNTO:

cÂMARA MUNIcrlpAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Projeto  de  Lei  do `Legislativo  n°

da Vereadora Lucimar Ponciano

29,  de  18/04/2019,  de autoria

"Dispõe  que  maternidades,  casas  de  parto  e  estabelecimentos

hospitalares  congêneres,  da  rede  pública  e  privada  do  Município

de  Jacareí,   ficam   obrigados   a   permitir  a   presença   de   doulas

durante  todo  o  período  de  trabalho  de  pario,  parto  e  pós  parto

imediato,   sempre   que   solicitadas   pe[a   parturiente,   e   instituj   o

programa "Doulas Acolhedoras".

EMENDAS N° 04 e 05

PARECER N° 240/2019/SAJMTBM

Tratam-se    de    Emendas    ao    Projeto    de    Lei    que    visa

regulamentar o acompanhamento das doulas às pariurientes  nos estabelecimentos

de saúde de nossa cidade.

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

119,188  e 239/2019/SAJ/\/VTBM)  e  agora  é  chamada  para  se  pronunciar sobre  as

alterações propostas pelas EMENDAS n° 04
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACA

PALÁCIO DA LIBERDADE
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

A Emenda  n° 04 atendeu a sugestão feita  no parecer anterior

e,  assim  como a  Emenda  n° 05,  mantém  as  condições jurídicas já avaliadas,  pelo

que opino pela possibilidade de apreciação das propostas pelo Plenário.

Cumpre  anotar  ainda  que  a  Emenda  n°  03  foi  retirada  pela

própria autora, pelo que não deve ser considerada doravante.

À autoridade competente, para ciência e deliberação.

CONSULTOR JÜRIDICO LEGISLATIVO
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Projeto de Lei n° 029/2019

Emerr+a-, Emendas (n° 04 e 05) 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.

DESPACHO

Aprovo  o  parecer  de  n°  240/2019/SAJ/WTBM  (fls.

73/74)   por   seus   próprios   funalamentos   e   acresço   que   as   proposituras

açessórias deverão ser apreciadas ap±Ê§ do projeto em si.

Ao Setor de P

Jacareí, 0

Jorge Alfred

Secretári

[#`positurasparaprosseguimento.
/

agosto de 20i 9.
m

éspedes Campos
liretorJurídico

Página 1  de 1

Praça dos Três Poderes, 74 -Centro -Jacareí / SP -CEP 12327-901  Fone: (12) 3955-2240 -FAX:  (12) 3951-7808
Site: www.camarajacarei.sp.gov. br  e-mail: jorge-cespedes@jacarei.sp. leg.br


