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Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno no Municíp,o de Célfilzmho

Art 1° Toda criança tem direito <la aleitamento matr:rno, conforme rcc.omenda a OMS (Org,In,/"(,~

• M"md,al de Saúde),

•
Art 2Q Esta lei assegura <J todos os bebes (J direito de serem amamentados em qualquer lugar ~
Municip,o de Carazinho

Art 3°, Para os efeitos dessa lei. COrlSldera-se "estabeleCimento", todo local. fechadO ou due"-
destinados às atiVidades industriais, comerciais, culturais, recreati"as ou preslaçl'o de sr:rw;'.J'

públicos ou privados

• 1~r stabeleClmenlo privadO é aquele que pertence a algum individuo em particular.

S 2" Estabelecimento publico é a repartição ou departamento mant,(Jo pelo Estado. que exerça SUól
<!Iiv,dades públicas ou execute os serviços públicos, bem como os togradouros públicos lan; CO'"
praças, parques, ruas, calçadóes, praias

ArI 46 Apenas a mãe pode decid,r peta convc,""êncla ou não de ;Jmarnentar o bebê. bem cO'!".G
momento arJequado, os cUldarios necessários e demais circunstâncias da amamentação. se-o
prellJlLO do inciso VI da ar\. , Oda Lei n 8 069, de 13 de julho de 1990.

Parilgrato un'eo Em "iluações de impossibilidade momentânea. a direção do estabeIC(;Ime"!(
deverá providenCiar local propiCIOe adequado à am<lmentaçâo.

Art bOfica o Peder Executivo autorimdo a regulamentar o disposto nesta lei,

Arl 6" Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicaçilo
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Janele Ross de Oll' •.e;r<l
Vereadora PSB

JUS1IFICATlVA

SlJbmetemos a apreciação dos nobres Pares o presente projeto de lei que diSpõe sobre o dlfC;;<

dos bebês ao aleitamento materno. em nosso mUrlicipio
O leite méllcrno é consideraoo o alimento mais completo para o bebe. Nele estao contidos todas ,,",
proteinas, vitaminas, gorduras, agua e outras substâncias nccessilflils para o seu comple~c
correto desenvolvimento Contém ainda substâncias como anticorpos e glóbulos brancos.
essenClaLS para proteger o bebê contra doenças
A amamenlaçao lambém contribUI para o desenvolvimento emocionai do bebê, pois promove urna
forte ligação emocional com a mãe. trallsmitindo-Ihe segurança e carinho, de modo a lacilitar, mil;;
~,dc, o seu relacionamento interpessoal e. ainda, contribui para o desenvolvimento psicomotm
~g'HtIVO do bebê O próprio alo de mam<Jr promove uma melhor tlexlbllldade na artlculaçiJo dae,
~struturas que participam na fala e esllmula também o padráo respiratório nasal do bebê. t\lem n.
111<1IS,o leite materno tem a vantagem de ser faCilmente digerido e esla sempre pronto'
Com o leite materno, o bebê terá menos chances de desenvolver Inúmeras doenças, como asm~
alergias alimentares, rinite, bronquite, entre tantas outras
Alem de beneficiar o bebe, a amamentação também beneficia a mae, pois, através desse ato, ~lcf1
de se criar um vinculo afetivo entre mamãe e bebê a mãe se sente m<lis segura. menos anSiOSC:
seu utero vai\<! ao tamanho normat m<lIS rapidamente, alêm de apresentar menos cham;e$ [k
desenvolver anemia, hemorragias, câncer de mama c OVilfio no pós parto, A mamãe tamoêr:
estam l1Ienos propensa a sofrer com osteoporose e voltalll ao peso normal mUito ma'

rapidamente
É muito nnportante que a amamentação ocorra da torma mais natwal possiveL A mãe pode e (je,,'~
amamentar o seu filho pelo menos ate ele completar um ano de idade, Segundo o f'undo Oil'
Nações Ul1Idas para a Inlância (UNICEF), "se todos os bebês fossem excluslvameni'-'
amamentados durante os seis primeiros meses de Vida e continuélssem a mamar até os dOISan(,.
de ,dade. quase um milhão e 300 mil crianç<JSpoderiam ser ~alvas. todos os anos, e o~ll-.J

.nllhares de meninas c meninéls cresceriam muito mi!is saudáveiS em todo o mundo".
t Importante promover um ambiente soclat em que as mães se slTltam livres para amamentar
qualquer hora, ano£) estiverem, Uma prática cultulal prejudiCial e a pressão expticita c
subentendida paTa não amamentar em publiCO Muitas mulheres sentem-se constrangloa" el;,
amamentar em publiCOpor serem muitas veles alvo de rejelçào SOCiaLPara vencer este abstacul\.
as mães precisam ter o apOio da sor:iedade para poder amamentar o bebê a qualquer hora ala
estelam em casa ou em públiCO, elas precisam ficar a vontade para ilmarnentar. Os obstaculos
amamenlaç;)O em públiCO, ilS5ITncomo oulras barrClfas culturais, preCisam ser elimmados para Que
o aleõtamenlo materno volte a ser a norma social e seja reconheCidO, aceito e valOrizadO r:omo a
(mica maneira de alimentar uma CfI<lnça.
Cabe aos governos garantir lIS mães a proteção i!dequada A amarnentaç:!lo reduz os custos ;j,)

serviços de s<Jude publica Por isso são ner:essârias novas estratégiaS de promoCiic ~
r:ümunicação, baseadas nas evidéncias dos benefíCIOSpari! as Cflanças, que não se restrlngerr, 'i

redução do fisco de Infer:çiio Essas estratégias devem procurar Informar que as criança',
amamentadas poderiam estar mais bem preparadas para a economia global visto os el<;,[(;
pOSitiVOSnos nivers de inteligência. que as mães teriam maior proteçào contra doenÇas co~
câncer, que a f<)milia e a l'oc,edade seriwn favoreCidas com a eCOl1omlade gastos na saudc c qll<-
o meio ambiente seria prolegido conlra os milhoes de latas e mamadClras descartados nos llt(!frO~



sanitilflos
f)e rato, quando um evento provoca repercussões graves, com seq(ielas que podem perdurar P,,"
toda a vida de uma pessoa, os serviços de saude precisam estar mais scnsiveis e preparados par:;

enfrentar essa situação

Janetc Ross de Oliveira
Vereadora PSB

Sala AntonIo Liboflo Bervian. em 07105/;JOHi

• Janete Ross de Oliveira - PSB

•

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N": Hora
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Lein. 14.760 de 23/11/2015 I

I
Publicadono Diario Oficial do Estadoem 24 de novembro de 2015.

Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno e dá outras
providências.

O Governador do Estado do Rio Grande do Sul,

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da
Constituição do Estado, que a Assembleia legislativa aprovou e eu
sanciono e promulgo a lei seguinte:

Art. 10 Toda criança tem direito ao aleitamento materno, nos termos
da recomendaçãoda Organização Mundial da Saúde - OMS.

Art. 20 Os estabelecimentos públicos e privados são proibidos de
impedir, constranger ou segregar o ato da amamentação em suas
instalações.

Parágrafo unlco. Ainda que existam espaços destinados à
amamentação, o ato de amamentar é livre e discricionário entre mãe e
filho quanto à necessidade, oportunidade e local em que será
realizado.

Art. 3° Para os fins desta lei, estabelecimento é todo local fechado ou
aberto destinado à atividade comercial, cultural, recreativa ou de

• prestação de serviços, público ou privado.

Art. 4° O Poder Executivo poderá regulamentar, no que couber, a
presente lei.

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

PalácioPiratini, em Porto Alegre, 23 de novembro de 2015.

José Ivo Sartori, Governador do Estado.

Márcio Biolchi, Secretário Chefe da Casa Civil.
------------ - - --
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ORIENTAÇÃO TECNICA
436/2018

Matéria: PlL 020/2018
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL PROJETO
DE LEI ORDINÁRIA INICIATIVA DE VEREADOR
DISPOE SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO EM
ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS
viclOS FORMAIS E MATERIAIS NÃO
EVIDENCIADOS, ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante fi
Procuradoria legislativa desta Casa, para que seja emrtida oriertlação técnica, em seus
aspectos constitucionais e legais. acerca do Projeto de Lei n. 020, de 18 de abril de 2018.
de autoria de vereador, que dispõe sobre o direito ao aleitamento mmerno no Municipio

Os motivos loram devidamente apresentados_

É o brevlssimo relato, passa-se a fundamentar.

o projeto de lei, de iniciati~a parlamentar, obriga os
estabelecimentos públicos e pri~ados a prestarem informaçOes sobre o direito à
amamentação, Dispõe que o seu descumprimento estará sujeito à multa Adu;o:COmpetir,
apenas, às mães a decisão pela conveniência ou não de amamentar o bebê Retere que
nos 6rgãos públiCOS ser!lo colocados carta;o:es informando o disposto neste projeto de lei
Estabelece, por fim, que as despesas serão suportadas pelas verbas consignadas no
orçamento vigente, suplementas se necessá-io, e que o Poder Executivo regulamentara a
matéria no pra;o:ode 90 (novellta) d,as, colltados de sua publicação,

Preliminarmellte

A compelêllcla para legislar sobre a matéria é do Munlciplo de
Carazinho, por envolver nítido interesse local, embora Ilão se desconheça ser a proteção
da saúde rl'a:éria de competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito
Federal'

, (CRFB): An 24 Compele à U~'~o, ~oS E.tados e ao Distrito Federa'legi,'ar conco"enternente .obre
I_ direito t"btl1a~o, fi1anceiro, penitenciano. eoor'IÓmlCOe urnan;sl'co;
11. orçamento;
'11. juntas come'cia's:
IV _ custas dos serviços forenses:
V - prodl>Çaoc conSllmo:
V1. fl",""'as, caça P"$ClO, fauna. con •••rvaçAo a~n3lu'e,a, defesa do solo e dos recursos nalurais, proteç<1odo
meio amo'enle ü controle da poIutçilo:
VII. """'eÇ>lo 30 p~lrimó"'O histórICO,cultur ••.• ni.OCo, turi.tlco e palsagi.lico;
VIII _ respon.ao,ildade "'" d""o "O meio ambienla. "" con&umld"" • bens ~ direitos de valor art.sbeo, eSléticQ,
hi,tÓf)(;O.turist;"" 8 pa;;aaistico',
IX _ educaÇ>lo, cullura, ensino, daspolto. eié"Da, lecnologia, pes<1LJi.~,de •••nvolvimcnlo e ;nooaçao: JENaw
lli!<!<LP<>'Ú'Mr>d--ª-C",,~al n' 85, d9 2015)
X - cnaç.áo, funClOnamenl<>e proce • .., do juozaeJoo•• peqUCOHO""USa.:
;(j. procedlme<1to. em matér,. ploce,sua;:

•
Av. Flores da Cunha, 799 _Caixa Postal: 440. Fona PA8X: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZ1NHOIRS
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Sobre o tema, VICENTE PAULO e MARCELO ALEXANDRINO
discorrem que'

No uso da compet~~a .uptementar, P<>d"m0$ municlpi", suprir as lacunas <la
legislaçao federal" ""ladua!, regulamentando as ,,,spectiltas ma(/!<ias pala ajustar
a sua e'..cuçoo à. pecul",ridades k>cais_ Entretanto, rIOuso de •• a ""mpetéocia
.uplemenlar. nao podoráo '" mun",ipio. contradita' a legi.iaçllo federat e esladual
e>ci.lente, lamP'O<Jco e,lrapota' a sua compelência para discipl,na" apenas,
assuntos de inle", •• " local
Nao M uma enumeração conshtudonal. expressa e taxativa. dos chamados
assunlOs "" irte'esse local, de rompelência do enle municipal. De.e,,,o e'es ser
ider>tiflCado. C03S0a caso, • parti' da ap~caçao do prtncipio da predOmina"Cla do
inte'esse. llbid. p J62) (PAULO. Vicente, ALEXANDRINO, Marcelo Direito
Cons~tvciona! Descomplicado 9 ed SAo Paulo: Método, 2012, p. 362),

O Supremo Tribunal Federal (STF), por sua vez, possui alguns
importantes precedentes, senão veja.se

tlao viOlumbro. no 'exto d. Carta Polrtlc••• ,,""6nol. d" o"''"ou'o oon.lrt""lo",,1 que
po••• 'n,blr O e,oroi<'O. 0010 ,,"un'olpio. do I'pi"" .Ir;buiçiio Inotiluoio","' q•••• ,~o
",,<tonoo. lund.d. om UMo J""diCO espeOifioo (CF, .<t. 3ll. li. po•• legl.lar, por
autoridade Oráorio, .obr. a .,ten •• o da D,atuidade do tr ••••porte publloo oololivo
",Ilono ils """0" oompreendidaS n. lo;," otilrio enlre GDo 65 .noo, N. roondado, o
Munloiplo, ao a",,;m l"lIi.I ••• apo;" .• e om oompelanoi. m""'ri.1 _ quo 'ho "'''NOU a
prop,ia ConslituiÇ.o do ROpublio. _ ouja prlItioo outo" ••• ouo mo"",a "","SOBpolitio:ao
di.po" em oedo Feg.l. sobro lemo que refloto .o.unlo <loInlo"".e oml•••nlomonte 100.1
Ca!>e ••• i"ai". neote ponto, ~"" • outonomla municipOlonge •• a ron<l;ç.la ele pcnciplO
o",","ronle Oa orçoo,u;lio in".tucio,.1 rio E.lado braSi'e.", ~uol<ficanda_'" coma
ore~O\l.t",. ",,',t«.1, o'"', OUlOfllod'.0 MU'1;oiOiopela prOp<>aCoo"~u>r;<Jodo RepJo"""
som""," por .'10 pode,.r ,.1"1''''''':0 11","><l'IR~ r02.84S. r,,' roio.CO'"" O. 110.110<iéC-
'TlO"lOC"'oc.o,j. 2.-._.C13, D_'EO. 1'-~-n'131

A qu•• llio .uooitada no p_"ote ,oeu,"o utroorOlnJrio .o ••a,' I", do .rt_ JO.I. v, d.
CF, sobre o eompe'6nol •• upl"mon,", do Munlelpio p.,a l"IIi"'.r &Obro trlindo o
troMPO"'. o Impor OanÇÕB'moi. gravo••• que ••• proviotos no Código \le lrâ.",to
Bra.il.i,O (ClB), H' n"'lo Corte <locio~o oapooifi"" 'obre o tema no .ont'do d.
Inoonsllluolonalldodo de norma munioip.1 que Impõe •• nç~ mai. Dr"",o quo o
pr.vlo~ no cra, por o'lI'olp(ll.r. compo'~nci. to>glo,.tl"" oupl<lmenlor do Muniolpio
c'o", •• a no o<t. lO. li, <I;)CF N", •• "".tidO !If!U~1!' MO, rei min. Oilm.,
M.Mes. D,IE ~ 14-4_20' 1 r.lO CO". "".oul.;'1<1. )"r,.,nxI~nci. fi""ad. no ,"'''ido oe Que
OOlnPOlopr",.ti•• me"t. ~ Un,ao ie]iSl.r .obre t'~no,l, & u>n,,,,,,,e, oml105',b".liI<Io'o.
E"ad~"'"mtl'o. e M"",clplOSo 'e,,,I" sOOr. , ",,'.ér •• eOo"""IOMo aCllo';,iI<IOSpor lo"
oom"lemenlOr fAR"-~3~.496 RG,volO<lorei """. C••• r PolIJoo.i 154-.~11 p, D.'E oe 31.
8-<011. To"'04;<).)

Lançadas tais premissas e sem querer esgotar o assunto. há que se

XII. prevldiinci. soei.i, proteção e del""a da s3ud&;
XIII. ass;stencla juridica e De!ensofla pública:
XiV. proteçao e int"Sr~~n sooal das pessoas pertOO<>faSde deJ,dêncla:
XV_proleç;lO" ",fanoa e" ju"e~lude;
XVI. O'lla'"t<1ç;1o, Qaranhos, dorMOSe deo&res d~. policies ci",s
~ l' No á'l1bito da leg,alaçllo ""ncorrenle, a comp@tênciadaUniaolim,tar."".àaestat>elecer n"""as gCra1~
~ 2" A compet1mCla da Uniao para ",Qi.lar sobre nomlas gerais não ".eloi a rompetên"", sUf'ementat dos
E~t.(!o._
~ 3' Ino"OI,Mo I", lederal s<>br~normas ger~is, os Estados exerce,"" a competência legisla~va piona, pora
atende'" sua; pec<JIinridade'
S ~o A ,,,pe"'eniência de iei federa' .obre normas gerais suspende li o>11cádada lei eSladual. 00 que lhe fOI
cootrárto

Av, Flores da Cunha. 799 _Cai~a Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322' CEP: 99500-000. CARAZINHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.r1i.gov_br www_camarncrz.r1i.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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lomar partido sobre a competência legislativa municipal para dispor sobre o aleitamento
materno (lese defendida acima).

Para tanto, convem trazer as duas previsões sobre a amamentação
que cOrlslam na Lei Federal n. 8069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Esla/lllo
da Criança e do Adolescente, a saber:

Art 8' lÕassegurado a lodas as mulhe, •.• O acesso aos pmgramas e às polibcas
de ;aude da mulhe, e da planejamento reprodutivo !l, as geslantes, n<llnç1lo
adequada, ater.çoo humanizada ~ grallidez. ao parto e ao puerpério e 8lendm •••nlo
pré-nalal, perinatal e p6s-natal Intes'al no ambito <\o Si.tema OnOl::Ode
Sauda IRedaçãu ej,,-daP",'!!. Le; n' 13257 de 2016)
!"]
~ 3' Os serviçosde .auda orllleOparto for ,e"liza1(las~ura,~o as mulheresa
aos .eus filno. recém.nascidos a:la hosp;t;:,lar r,"sponsa.eI e conlrarreferênda na
ate'IÇâo primaria, bflm como o acesso a oulros oerv"tos e " grupos de apoio a
"m"mentaçao
Art. , o O. ho.pitai. e demais estabeleCImentos de alençào li .aude de gestanles,
públiCO$e particula,es, Silo Obrigados a:
1,.J
VI - acompanhar a prallCa do processo "" amar<>$llaçaO, prestando ofientaç6es
quanto à lécnica ac:Iequad", ""qul1l1lo a mae perma"ece, na "nidade nosplla!ar,
ulilizando o corpo lécniço já c",stenle, lI[!cMdo pela lei n' 13.436 de~mzl (Viq~nCiª)

•

novembro de 2015,
veja-se:

A nlvel de estados, existe a Lei Estadual n 14.760, de 23 de
que também dispoo sobre o direito ao aleitamento matemo, senão

Ilrt l' Todo cnar>ça lem direito ao aleitamento mab>mo, nos tem,,," da
recom.,nd.çao da Organizaçao Mundial da Sal>de - OMS
A.rt 2' Os eSlabeleClmen:O. públicos e ",i_ados são proitlidos de ,mpe<lir,
coestrange' ou "e9~9a. o ato da amomentaçao em Sua' instalaçoos
Par;ig,afo únICO Anda qu~ .,xislam espaços daslinados ~ amamemaç;lo, o .to de
amamonta. é livre e discriciomirio enlfe mãe e filho quanlo à """",,•• idade,
oport""idade e local em que selll raalilado,
Art 3' Para os fins de.:.. Lei, eSlabelw"",nto ;, todo local le-chado ou abe~o
des~nado li ati.idade comercial, ""lIural, reCfllati,a ou de pre.laçao de serv;""s,
p"b~co ou po-i.ado
Ali 4. O Pode' Executlllo ;>oder;i regulomentar, no Q"" COLJber,a presenle lei,
Ali, 5' Esta lei entra em '.go. na da'a de Sua puolicaçao.

Ao que tudo IMlca, o projeto de lei não contraria as normas gerais
editadas pela União e nem as normas complementares editadas pelo Estado do Rio
G.ande do Sul, de sorte que não há vicios neste particular

Já em relação á iniciativa legislativa, a proposta de lei,
aparentemente, impõe ao Poder Executivo o dever de regulamentação (art. 8') e cria
despesas não previstas no orçamento (art, 6'), o que poderia contrariar o art, 60, 11,"d" e o
art 61,1. ambos da Constituição Estadual' 1,

Acontece qUI! o STF esta adotando, em contraponto ao TJRS, uma ,
Jpostura mais aberta em relaÇáo às questões enVOlvendo a iniciativa de leis, como se pode

Av. Flores da Cunha, 799. Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 _CARAZINHOIRS
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,lOtar dos seguintes precedentes:

N~(}procede a ak:.ação d~ que qualquer projelu de ~ que crie desPesa &Opode,a
se, proposto pelo d.m, do Ex"",,!ivo. A. hipoOteses de IImit<>Çàoda in.,euva
pa,lamentar esta" previstas, em numerus elausus, no .rt 61 da C""OIlluiç.'lO do
S,asil- mate"a. relali" •• ao lurn;ionamento da administraçAo pUb"ca, notadamente
no que se ,efere • servidores e órg~osdo Pode, Execul,v<>. Precedente •. IADI
3.394. ,•••.mino Efos Grau, I. 2-4-2007, D, DJE de 15-8-2008.)

Ação direta de ,rn;onstitllCionalidMe ostadual. Lei 5.61612013, do Municip'o do RlO
de Janeiro. Instalação de Qmer •• <li>monitQramento em escolas e c'm:anio.
InC<lns~t..oonalidade formal. Vicio de "'"",,~va. ComptltooCia priIIativa do POO",
Executivo muniopal, Não ocor~nc;a, Nao usu'p.. a competência privat••" do d>efe
do Poder ExecullVo "'i Que. embora crie desp&Sa para a edmlflislração púCllca, não
\lata da sua eslrulura Ou da atribuição de s""s órgãos nem do regime jurídico de
servidores pliblicos Repercussão geral reconhecida com rearJrmaçllo d.
jUfisprud~nc'a desta CO~". IARE Q7e.911 RG, reI. minoGilmor Mendes, j. 2\1.9.20' 6,
P, DJEde 11.10-2016. TemaB17,j

A~2' da lei gaúcha 11.369noo,. Cadastro de conlrat3ÇÕCs tempo""na. Criaçao
de procedimento. aominis:rativo. Que devem ser oll""",ado. p~lo Poder Execu1'vo
na contralação de se",idof\!s lemporános (".) As no,ma. Jmpu9nadai. d<icorre-ntes
de emendas porl.memares, eSlabelecem o I"""ed,mento a ser adotado pelo Poder
E'ec<r.ivo estadual para a reali~"",âo de inscriçOes fIO cadastro de contratações
lemporária., lema 0:10 incluido entre ~quelcs cuj"" projfltos de lei l-Jo da ,oi,"ativa
I"ivativa do governador do E!Ilado [ADI 2.583, reI. minoCármen LU,"", j. "--8.2011,
P, DJ£ de 26-8-201'1

A partir dessa ordem de idelas, entende-se, aqui, que o dever de
regulamentação (art. 8") e a criação de despesas (art 6°) constantes na minuta de lei não se
referem, diretamente. â estruturação e atribuições de 6rgãQS e/ou do regime jurldicos dos
servidores publicos, a ponto de haver vício de iniciativa,

Quanto ao instrumento utilizado (projeto de lei ordillâria), Mio se
evldellçja nenhum 6bice, não se tratando de matéria que deva ser veiculada, por exemplo .
por meio de projeto de lei complementar (Código de PoSlUraS)'. ja que a IlOrma tem como
destinatános el1tidades publicas e privadas vinculadas ao Sistema único de Saúde _ SUS

No mérito.

Os direitos fundamentais tUlelados pelo projeto de lei são o direito a
vida (primeira dimensão), o direito â saude (segunda dimensao) e o direito 11informação
(quarta dimensão), de observância obrigat6ria por parte do Estado.

'(cOM). Art 28 _ S".~o ""Jeto de loi c.--mp:"",e,lar
I_CO<ligodeom.
11_ COd'll0 de PO""""
111 - Códigode L"'•• ""n!o;
IV_ CódigoT"hM'",
V_ PI." Oi..£o!Ofde llesonvolv,",Mto;
VI_ RegirnoJ"',d,oo dos S.",ido, •• ""umoP'IS,
VII- Si,tO'11'M",o'o.1 d. E,,'oo.
VIII_ L., ,n" tu",'" d. gu",d' m"olOpal;
IX- 000,.,. lo , qL;~co:;,f'<1uemo, .ist.mM~O<I'00""" • p""'"ilia. rel.lcicnooa. o<><ndeie"",n.a. mo,e",
~ 10. o. """",o> de Le.Compieme•••• serão C'.m'nedo> ""I. Coml"~O ao J",~ça e F",.oç.o' d. Clmor. r!e vere""are.
S 2'. As e"","" •• ~. '0"*.1,,. _I ••ae""r~Q •••r 'r>re'ert.a •• fIOP'"ta de qui,,,,, di'5 .• (>a~ird. p"bI'~Q da. pro,orao

,,
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Além do mais, a possivel relativizaçao de outros direitos
fundamentais de primeira dimens~o (livre iniciativa). não parece ser desarrazoada elou
desproporcional. se comparados com os dlrertos que a proposta de lei visa a tutelar.

POR TAIS RAZOES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnlco-jurldica do PlL n, 020/2018, lembrando que os erros gramaticais ou
lógicos devem ser corrigidos, oportunamente, pela Comissão de Justiça I! Finanças

É a fundamentaçào.
É a conclusão, salvo melhor juizo .

Luis FERNANDOB SCHEID
Procurador do Pode egislativo

Maw ula 50020
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COMISSÃO DE JUSTiÇA E FINANÇAS

Conclusào

Vereador ~a lonetli7;:Zt'
V"eadlliGiI~

Sccretório

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Sola de Reunl~~Anl- nia Líbéria Bervioo,

I .).
Vere: or UIS emo-;fu~ Cost

Presidente

4. Os integrantes da Comissão votaram. por unanimidade, pelo viabilidade doProjeto de leI.

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei. tendo em vista se trator

de interesse local e ser privativa do Chefe do Poder Executivo. nõo havendo
quaisquer vícios nesse ponto.

2. Por tal razão, VOTA o Relator pelo viabilidade do Presente Projeto de Lei.
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

. . 54} 3330-2322 - CEP: 99500-000. CARAZINHOIRSAv. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX. ( CNPJ' 89 965.22210001-52
br www-camaracrz.rs.gov.br . .E-mail: camar<lcu@camaracrz.rs.gov. .

Parecer nO 062/2018 (VIABIUDADE)
Pro/elo de lei n°026/2018
Aulor: Executivo Municipal

Ementa: Dispõe sobre o aleitamento matemo no Municfpio de Carezinho.
Relator: luis Fernando Costa

Relatório
1. A matéria em an6líse, de outorio da Vereadora Janele Ross. tramita nesta Cosa

Legislativa. sob a formo de Projeto de Lei. tendo como objetivo o Ementa acima
citada,

• 2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do
Projeto de Lei 026/18 estó sob a responsobi!idode desta Comissoo paro que seja
elaborado o parecer sobre suo legalidade. constitucionalidade e
regimenlalidade.

3. Acostou-se orientação técnica jurídico 436/2018

•
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Parece, n' 053/2018
ProJelo de lei nO 026/18
Autor: Jonela Ros;
Ementa: Dispõe !Obre o aleitamento materno no Municipio de Cora7Ínho.
Relalor: Ivornar de Andrade

Relatório
l. A matério em on6li,e, d6 autoria da Vereadora Janele ROI!, tramita nesta Cosa

legislativo, sob a forma de Projeto de Lei. lendo como objetivo a E:menta acima cilada.
2. Atendendo OSnormas regimentois de IramilaçCo que disciplinam a matéria, o referido

P'oj"to ne lei 0$16 sob o responsabilidade desta Comissào poro que seja elaborado
parecer sobre especlm de ordem económíco e social.

Voto do Relalor

3. Adoto-se li fundamento do pa,,,csr da Comissõo de Justiça e Finanças.
4. Ademais, noo se verifica impacto negalivo no economia c na ~ociedode tocaI.
5. Foram reatizadasOSadequações confOlme ,ug".,lõo nDl1a Comissão.
6. Por 101ra~õo, VOI A o Retatorde acordo ao Projeto de_~ei.
7. Osdemais Vereadores Votoram de acordo, / /

5010dtl ReurliõesAn16nioLib ervi~7 de moia de 2018.
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SIM
Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitania Ausente
Anselmo Br[tzke X
Daniel Weber X

Erlei Vieira X

Fabio zanetti X

Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade X
Janele Ross de Oliveira X
Jo:io Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Cosia X

Marcio Hop en Presidente
Marcio Rosember X
TOTAL 12

NÃQ
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11 LEI N° 8.356, DE 28 DE MAIO DE 2D18.

Dispõe sobre o aleitamento matemo no
Municfplo de Cafaz/nha.

Autoria: Vereadora Janete Ross.

o PREFEITO DO MUNICfplO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUl.

seguinle Lei: FAÇO SABER que o legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a

Art. 1° Toda criança tem direito ao aleitamento matemo, conforme
recomenda a OMS (Organização Mundial de Saude).

Art. 2" Esta Lei assegura a todos os bebês o direito de serem
amamentados em qualqLler lugar do Municipio de Carazinho.

Art. 3" Para os efeitos dessa lei, considera-se "estabelecimento., lodo
local, fechado ou aberto. destinados às atividades industriais, comerciais. culturais,
recreativas ou prestação de serviços públicos ou privados.

li 1° Estabelecimento privado é aquele que pertence a algum
indivíduo em partiCular,

li Z" Estabelecimento público é a repartição ou departamento mantido
pelo Estado, que exerça suas atividades públicas ou execute os serviços públicos,
bem como os logradouros públicos tais como praças, parques. ruas, calçadões,
praias.

Art. 4° Apenas a mãe pode decidir pela conveniência ou não de
amamentar o bebê, bem como o momento adequado, os cuidados necessários e
demais circunstl'incias da amamentação, sem prejuízo do inciso VI do art. 10 da Lei n.
8.069, de 13 de julho de 1990.

Parágrafo único. Em situações de impossibilidade momentânea. a
direção do estabelecimento deverá providenciar local propiCio e adequado à
amamentação.

nesta Lei.
Arl 5° Fica o Poder Executivo autOrizado a regulamentar o disposto

WWW.çorozJnho,.,.. ~o •. b,
A•• "",. FI""" •• Cunh •• ". ':H!-<, c."',,,T.",,,,,,,, (54)3l'l'.2tU I o-m•• , _ •••••.o@<.' ••• n •••.••. IJO.,.,



Gabinete do Prefeito, 28 de maio de 2018.

Registre_se e Ilublique.s"" no Painel de
Publicações da Prefeitura'

•

publicação,

, -,...-,.....
lori Luiz Bolesi
Secretário da
0P08412oH1IMa

ESTADO 00 RIO GRANDE 00 SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Art. 6" Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua

,

D

_.00 ,az;""o,,,.,,,,,, ,b,
"'~n'lIo Fio••• do Cunh.o.n' 12&01,C_o

T.lol<lno: 15413331_2"991"""'1, ,.,.feilu'"@U''''nho.I'S,goy.b,
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