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PROJETO DE LEI N" 3t3 nols

INSTITUTI A POLITICA ESTADUAL

DE PROTEçÃO AO NASCTTURO, NO

ÂMeffo Do EsrADo Do

AMAZONAS E DÁ OUIRÁS

PROVTDÊN.C'AS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o. Fica instituída a Política Estadual de Proteção ao Nascituro, no âmbito

do Estado do Amazonas, nos termos do disposto nesta Lei.

Art. 2o. A Política Estadual de Proteção ao Nascituro tem os seguintes

objetivos gerais:

| - zelar pela garantia dos direitos do nascituro;

ll - promover políticas públicas e sociais que permitam, ao nascituro, um

desenvolvimento sadio e harmonioso e o seu nascimento em condições dignas

de existência;

lll - articular os Poderes do Estado, organizações não governamentais e a
sociedade civil, para a construção de políticas públicas de proteção do

nascituro.

Art. 30. Cabe ao Poder Executivo do Estado do Amazonas
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| - desenvolver programas de métodos naturais, abordando a prevenção da

gravidez precoce, os direitos do nascituro e o planejamento familiar;

ll - capacitar profissionais de saúde e respectivos agentes públicos para

fornecer apoio psicológico, médico e social para gestantes;

lll - implantar programas que amparem as jovens vítimas de abuso sexual;

lV - incluir, nas escolas públicas, atividade curricular objetivando a discussão e

a consciência dos direitos do nascituro;

V - promover ações e campanhas de conscientização contra a violência sexual

e o aborto, durante a primeira semana do mês de rnaio.

Art. 40. As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta das

dotações orçamentárias proprias, suplementadas, se necessário,

Art. 50. Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV ESTADO DO AMAZONAS
MANAUS 21 DE MAIO DE 2019.

Dra. Maya nheiro ReisPi

Deputada- PP

2a Vice Presidente
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JUSTIFIGATIVA

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, effi seu

Capítulo I - Do Direito a Vida e à Saude, alude em seus arts. 70 e 80 que: 'A

criança e o adolescenÍe têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. É

assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às potíticas de

saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, âs gesfanfes, nutrição

adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e

atendimento pré-natal, perínatal e pós-natal integral no âmbito do Sisfema

unico de Saúde."

Por outro lado, a proteção constitucional do nascituro e o direito

à reparação de danos são decorrentes da necessidade de tutelar os direitos do

ser ainda não nascido, essa proteção pode ser visualizado na Carta Magna, no

codigo civil e até mesmo em decisões, o que se vê hoje e que o direito deve

abarcar todas as situações capazes de gerar dano ao ser humano, pois

inconcebível diante de tantas evoluçÕes no âmbito do direito

constitucionalizado que defende o direito das gentes não considerar o nascituro

como ser capaz de sofrer violação.

Depara-se então, com a necessidade de garantir ao nascituro o

direito de não ser agredido moralmente ensejando dessa forma a reparação

todas as vezes que esse direito for violado. A vida, ainda que na concepção

deve ser vista sob a ótica da dignidade da pessoa humana, visto que temos

hoje um direito civil constitucionalizado, é imprescindível que esta

constitucionalização seja absoluta. E com estes argumentos que podemos

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n" 3.950
Parque Dez - CEP: 69.050-030 - Manaus - Amazonas
Telefone: 3183-4455 I 3183-4382

www.aleam.gov.br

ffifr&



Poder Legislativo
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Gabinete Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis

visualizar que os direitos do nascituro desde a concepção podem abranger a

sua honra.

Portanto, É dever da família, da sociedade e do Estado

assegurar ao homem, desde sua concepção, no ventre materno, com absoluta

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à

convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Logo o direito à vida é o principal direito do ser humano. Cabe

ao Estado preservá-lo, desde a sua concepção, e preservá-lo tanto mais

quanto mais insuficiente for o titular deste direito.

Assim, o intuito deste Projeto é desenvolver um programa

intersetorial, envolvendo a família, a sociedade e o Estado, na criação de

políticas públicas que visem o bem-estar e a proteção do nascituro.

PAçO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,

MANAUS 21 DE MAIO DE 2019.

Dra. Mayara Pin eiro Reis
Deputada- PP

2a Vice Presidente
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