
CÂMARA MUNICIPAL DE JACA
PALÁCI0 DA LIBERDADE

EMENDAS

Ao  Projeto de  Lei do  Legislativo  n° 024/2021,  de autoria do
Vereador  Abner  de  Madureira,  que  "Prevê  a  rí.xação  de
cartazes  sobre  o  método  hospitalar denominado  Manobra
de Heimlich e dá outras providências.

EMENDA    N°    oi

J 6 L €c)
Acrescenta-se ao artigo 2°,  o parágrafo  1° e incisos  1,  11 e  111

e parágrado 2o:

§1°. Para os efeitos desta Lei o cartaz deverá conter:

1  -  llustrações  passo  a  passo  sobre  o  método  hospitalar

denominado Manobra de Heimlich tanto em adultos como em bebês;

11  -  0  número  de  telefone  do  serviço  móvel  de  socorro

SAMU  192 e Corpo de Bombeiros 193;

111  -  A  seguinte  mensagem  em  seu   rodapé:   Este  é  um

serviço de utilidade pública e as informações aqui  contidas destinam-se exclusivamente

à aplicação em situações emergenciais que coloquem a vida em risco imediato, devendo

ser tratadas com toda a seriedade.

§2°. Os cartazes de que tratam esta Lei, deverão conter, no
mínimo, as medidas de 40 cm x 40 cm e seguir os modelos padrão em anexo.

EMENDA    N°    o2

A  redação  proposta  ao  artigo   3°  no   Projeto  de   Lei  em

epígrafe passa ser a seguinte:

Art.  3°.  Constatada a ausência do cartaz referido  no artigo

1 ° desta Lei, os estabelecimentos em questão:

1  -  Serão  notificados  para  sua  afixação  no  prazo  de  1:rinta

dias;
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11 - Decorrido o  prazo  previsto  no  inciso  1  deste artigo  sem

a  fixação  do  cartaz,  os  estabelecimentos  serão  submetidos  à  multa  equivalente  a  03

(três)  VRMs  (Valor de  Referência  do  Município),  sendo  a  multa  dobrada  a  cada  nova

notificação.

EIVIENDA    N°    o3

A   redação   proposta  ao   artigo  4°   no   Projeto  de   Lei  em

epígrafe passa ser a seguinte:

Art. 4°. A fiscalização do disposto  nesta  Lei será  realizada

pelos Órgãos  públicos  nos  respectivos âmbitos  e atribuições,  conforme  regulamentação

do Executivo,  os quais serão responsáveis pela aplicação das sanções decorrentes das

infrações  à  norma  nela  contida,  mediante  procedimento  administrativo,  assegurado  o

contraditório e a ampla defesa.

EMENDA    N°    04

Acrescenta-se  o  artigo  5°  no  Projeto  de  Lei  em  epígrafe

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

que passa ser a seguinte:

Câmara Municipal de Jacareí, em 03 de março de 2021.

ABNER DE MADUREIRA
Vereador -PSDB
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALÁCI0 DA LIBERDADE

JUSTIFICATIVA:

Câmara
de Jacareí

Municjpa'

A emenda ora apresentada tem  por finalidade promover as

necessárias adequações indicadas no Parecer Jurídico n° 47.1/2021/SAJ/METL ofertado

à  propositura,  razão  pela  qual  se  pede  o  voto  favorável  dos  nobres  pares  para  a  sua

aprovação.

Câmara Municipal de Jacareí, em 03 de março de 2021.

ABNER DE MADUREIRA
Vereador -PSDB
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