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PROJETO DE LEI 01-00572/2019 do Vereador Aurélio Nomura (PSDB) 
""Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no calendário de eventos 

da Cidade de São Paulo o Novembro Roxo, o Dia Municipal da Prematuridade e Semana da 
Prematuridade." 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica inserido no calendário oficial da Cidade de São Paulo, inciso ao art. 7º da 
Lei n. 14.485, de 19 de julho de 2007, com a seguinte redação: 

Art. 7º................................................................................ 

.......................................................................................... 

Mês de Novembro: O Novembro Roxo, com a realização de atividades e mobilizações 
direcionadas ao enfrentamento do parto prematuro, com foco na prevenção do nascimento 
antecipado e na conscientização sobre os riscos envolvidos, bem como na assistência, 
proteção e promoção dos direitos dos bebês prematuros e suas famílias. (NR) 

Art. 2º Fica inserido no calendário oficial da Cidade de São Paulo, inciso ao art. 7º da 
Lei n. 14.485, de 19 de julho de 2007, com a seguinte redação: 

Art. 7º............................................................................ 

...................................................................................... 

17 de novembro: Dia Municipal da Prematuridade. (NR) 

Art. 3º Fica inserido no calendário oficial da Cidade de São Paulo, inciso ao art. 7º da 
Lei n. 14.485, de 19 de julho de 2007, com a seguinte redação: 

Art. 7º ................................................................................... 

.............................................................. 

Semana em que se comemora o Dia Municipal da Prematuridade, 17 de novembro: 
Semana da Prematuridade, sendo que no desenvolvimento de atividades durante a semana de 
que trata este inciso, o Poder Executivo poderá implementar os seguintes objetivos: promoção 
e ampla divulgação nos meios de comunicação, iluminação de prédios públicos com luzes de 
cor roxa, celebração de parcerias com setores sociais e governamentais, para organização de 
debates, palestras, atividades educativas, realização de eventos sobre a prematuridade; 
realização de outros procedimentos úteis para a consecução dos objetos deste projeto; 
realização de convênios ou outros ajustes com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 
Municipal de Educação, Secretaria de Saúde do Estado e Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo, para efetivação dos objetivos. (NR) 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/09/2019, p. 74 
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