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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

A Vossa Excelencia o Senhor

Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa

Gabinete do  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei

Assunto: Veto ao Projeto de Lei (Lei  n° 6.300/2019)

Excelentissimo Senhor Presidente:

Comunico  a  Vossa  Excelencia  que,   nos  termos  do  §   10  do  artigo  43  da  Lei

Organica do  Municipio  (Lei  n.a 2.761,  de 31.03.90),  existem  raz6es  impeditivas  para outorga  da

saneao  do  Projeto  da  Lei  n.a  6.300/2019,  que  "Disp6e  que  maternidades,  casas  de  parto  e

estabelecimentos  hospitalares  congeneres,  da  rede  pi]blica e  pnvada  do Municipio de Jacarei,

ficam  obrigados  a  permitir a  presen€a  de  doulas  durante todo  o  periodo  de trabalho de  parto,

parto  e   p6s-parto   imediato,   sempre  que  solicitadas   pela   partunente,   e   institui   o   Programa
"Doulas   Acolhedoras",   motivo   pelo   qual,   decidl   vets-lo,   par   inconstitucionalidade   matenal,

formal e contrariedade ao interesse pi]blico.

Restituimos,   dessa   forma,   a   materia   vetada   ao   reexame   dessa   E.   Casa

Legislativa,  cujos  nobres  Vereadores  conscientes  da  responsabilidade  de  que  sao  imbuidos,

saberao melhor refletir.

Respeitosamente,

c=r¥+±NA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Praea dos Tres Poderes,  73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP

Telefone:  (12)  3955-9111  -Fax   (12)  3961 -1092 -gabinete@jacarei.sp.gov  br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM DE VETO A0 PROJETO DE LEI REFERENTE AO PROCESS

DE 18.04.2019  DA CAMARA IVIUNICIPAL DE JACAREi

(LEI  N.a 6.300/2019)
•'f`r   c}
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Apesar   da    nobre   justificativa    apresentada   pelo   legislador   municipal,

existem  raz6es  que  impedem  a  outorga  da  sangao  integral  ao  Projeto  de  Lei  (Lei  n.°

6.300/2019),  em  razao  de  inconstitucionalidade decorrente  de  vicio  material,  e formal,

alem de contrariedade ao interesse pdblico.

0    Projeto   de   Lei   determina   que   maternidades,   casas   de   parto   e

estabelecimentos  hospitalares  congeneres,  da  rede  publica  e  privada  do  Municipio  de

Jacarei,  ficam  obrigados  a  permitir  a  presenga  de  doulas  durante  todo  o  periodo  de

trabalho de parto,  parto e p6s-parto  imediato,  sempre que previamente solicitadas,  pela

parturiente,    sem   Onus   e   sem   vinculos   empregaticios   com   os   estabelecimentos

especificados.

A    Proposta    Legislativa,    na    forma    apresentada,    contem    vicio    de

inconstitucionalidade  material,   pois  o  capuf  do  artigo   10,   ao  impor  a   permissao  da

presenga  das  doulas  a  rede  privada  de  sadde,  e  o  §  3°  do  artigo   1°,  que  veda  a

possibilidade  de  cobranga  pelo  servieo  das  doulas  nos  estabelecimentos  privados,

ferem  o  Principio da  Livre  lniciativa,  previsto  no art.1°,  lv,  e  no  art.170,  capuf,  ambos

da Constituigao Federal.

Isto    porque,    a    atuagao    das    doulas    na    rede    publica    de    saude

obrigatoriamente  deveria  estar  sujeita  as  regras  do  servigo  pdblico,  que  nao  admite

contraprestagao,  uma vez que o servigo essencial,  como e o caso da satide, deve ser

prestado  em  rigorosa  observancia  aos  principios da  integralidade e  da  universalidade,

sempre  de  forma  gratuita.  Assim,  a  gratuidade  imp6e-se  na  esfera  pdblica,  mas  nao

pode ser exigida das empresas privadas.

A  extensao  da  obrigatoriedade  aos  estabelecimentos  privados  tambem

interfere indevidamente na organizagao e administragao da iniciativa privada.
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Esclarece-se que a  extensao ao  privado,  prevista  no artigo  1°,  capuf e  §

3°,  do  projeto  de  lei,  a  inconstitucional,  contaminando  toda  a  redagao  do  artigo,  que

deve   ser   integralmente   censurado,   ja   que   nao   seria   possivel   o   veto   de   palavra,

conforme o artigo 66,  §§  1° e 2°, da Constituigao Federal.

Ademais,   a   admissao   das   doulas   mediante   cadastramento,   conforme

previsto no art. 4° da proposta,  pressup6e a criagao de urn banco de dados pelo Poder

Ptlblico,  no  qual  estejam  identificadas  todas  as  prestadoras  do  Municipio,  ferramenta

que seria, de acordo com o Projeto,  compartilhada entre os setores pdblico e privado.

Desta  forma,   a  iniciativa  privada  deveria  se  adequar  aos  criterios  e  a

forma de atuagao das doulas estabelecidos pelo Poder Executivo  Municipal  no  referido

credenciamento,  sendo  inviavel  essa  interfetencia,  sob  pena  de  novamente  violar  a

livre  iniciativa.

Em   relagao   as   UBS,   o   projeto   contem   vicio   de   inconstitucionalidade

formal,  pois  o  §4°  do  artigo  1°  da  proposta  incluiu  as  unidades  Basicas  de  Saude  -

UBS,   ou   aparelhos   publicos   e   privados   a   ela   assemelhados   na   obrigatoriedade

estabelecida no capuf.

As Unidades Basicas de Sadde tom regulamentagao pr6pria pelo Governo

Federal,  por  meio  da  Portaria  de  Consolidagao  do  Ministerio  da  Sadde  n° 2,  de  28  de

setembro  de  2017  (Consolidaeao  das  Normas  sobre  as  Politicas  Nacionais  de  Satlde

do  Sistema  Unico de  Sadde),  e  impor esta  obrigatoriedade as  UBS signjfica  intervir na

competencia  federal  para  regulamentagao  geral  das  normas  de  funcionamento  das

Unidades Basicas de Satlde.

Verifica-se  tambem  vTcio  de  inconstitucionalidade  formal  no  artigo  30  do

projeto  de   lei,   pois   a   regulamentagao  sobre   quaisquer  procedimentos   medicos  ou

clinicos 6 de competencia exclusiva do Conselho Federal de Medicina,  nao cabendo ao

Municipio  legislar sabre o assunto.

Por  tim,   no  artigo  50  da  proposta  legislativa  ha  imposigao  indevida  de

penalidade  administrativa  ao  Poder  Publico,   extremo  ao  qual   nao  se   pode   levar  a

competencia  municipal  quando  voltada  para  a  sua  pr6pria  inatividade,  pois  estaria  o

Municipio legislando em seu desfavor,  contrariando o interesse ptlblico.
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0  Departamento  Juridico  da  Camara  ja  havia  emitido  Parecer  quanto  a

inconstitucionalidade  do  artigo  50,  e  no  referido  documento  sugeriu  as  Comiss6es  da

Camara que o citado dispositivo fosse excluido do texto do projeto de lei.

Portanto,   constatados  vicios  de  inconstitucionalidade  formal  e  material,

al6m  de  contrariedade  ao  interesse  pulblico,  nao  existem  condig6es  que  permitam  a

sangao  integral  do  Projeto  de  Lei  (Lei  n°  6.300/2019),  impondo-se  o  veto  total,  cujas

raz6es ora submeto a elevada apreciagao dos Senhores Vereadores.

Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2019.
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Disp6e     que     matemidades,     casas     de  -`pefihi
estabelecimentos   hospitalares   congeneres,   da   rede
ptlblica   e   privada   do   Municipio   de   Jacarei,   fiiicam
obrigados a permitir a presenga de doulas durante todo
o  periodo  de  trabalho  de  parto,   parto  e  p6s-parto
imediato,  sempre  que  solicitadas  pela  parturiente,  e
institui a Programa "Doulas Acolhedoras".

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREl,   USANDO

DAS  ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR

LEI,  FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU

E ELE SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE LEI:
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Art.  1°    Maternidades,  casas  de  parto  e  estabelecimentos

hospitalares   congeneres,   da   rede   pdblica   e   privada  do   Municipio   de  Jacarei,   ficam

obrigados  a  permitir a  presenga  de doulas durante todo  o  periodo de trabalho  de  parto,

parto  e  p6s-parto  imediato,  sempre  que  solicitadas,  previamente,  pela  parturiente,  sem

Onus e sem vinculos empregaticios com os estabelecimentos especificados.

§  1°   Para  os  efeitos desta  lei,  e  em  conformidade  com  a

qualificagao  da  Classificagao  Brasileira  de  Ocupae6es  -CBO,  c6digo  3221-35,  doulas

sao acompanhantes de parto escolhidas,  livremente,  pelas gestantes e parturientes,  que

visam  prestar suporte  continuo  a  gestante  no  ciclo  gravidico  puerperal,  favorecendo  a

evolugao  do  parto  e  o  bern-estar da  gestante,  com  certificaeao  ocupacional  obtida  em

curso especifico para essa finalidade.

§  2°     A  presenga  das  doulas   nao  se  confunde  com  a

presen?a  de  urn acompanhante  indicado  pela  parturiente  durante  o  periodo de trabalho

de parto,  parto e p6s-parto imediato.
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§  3°    Os  servieos  prestados  pelas  doulas  durante  todo  o

periodo   de   trabalho   de   parto,   o   parto   em   si,   e   p6s-parto   imediato,   bern   como   a

paramentagao,  nao acarretarao quaisquer cobrangas adicionais a parturiente, feitas  pela

jnstituigao privada ou  pdblica. A parturiente arcafa com eventuais custos junto as doulas,

exceto quanto ao trabalho voluntariado.

§ 4°   As Unidades  Basicas de Sadde -UBS,  ou aparelhos

pdblicos  e  privados  a  ela  assemelhados,  se  encontram  incluidos  na  obrigatoriedade

estabelecida no capuf.

Art.  2°    As  doulas,  para  o  regular  exercicio  da  atividade,

estao   autorizadas   a   entrar   nas   maternidades,   casas   de   parto   e   estabelecimentos

hospitalares congeneres,  da  rede  ptlblica e privada,  com  seus  respectivos  instrumentos

de trabalho, condizentes com as normas de seguranga e ambiente hospitalar.

§ 1°  Entende-se como instrumento de trabalho das doulas:

I -bolas;

11 -massageadores;

Ill -bolsa de agua quente;

lv -6leo para massagens;

V -banqueta aux"iar para parto;

Vl   -   demais   materials   considerados   indispensaveis   na

assistencia do periodo de trabalho de parto, parto e p6s-parto imediato.

§  2°    Os  materiais  a  serem  utilizados  nas  salas  de  parto

normal  necessitam  de  autoriza9ao,  a  criterio  do  Centro  de  Materials  e  EsterHizagao  -

CME, ou 6rgao a ele assemelhado, existente na instituigao.

PRACA  Dos  TR€s  PoDEREs,  74  -CENTRo  -JACAREl/SP  -CEP    12`327-901   -TEL   .   (012)3955-2200  -www.iacareLso.lee.br



CAMARA MUNICIPAL DE JACARH±.ch=.,._SP
PALACIO DA LIBERDADE

LEI N° 6.300/2019 - Fls. 3/4

§  3°     Fica   instituido  o  Programa  "Doulas  Acolheadoras",

para a divulgagao da atividade.

Art.    3°        Fica    vedada    as    doulas    a    realizaeao    de

procedimentos  medicos  ou  clinicos,  como  aferir  pressao,  avaliagao  da  progressao  do

trabalho   de   parto,   monitoragao   de   batimentos   cardiacos   fetais,   administragao   de

medicamentos, entre outros, mesmo que estejam legalmente aptas a faze-los.

§  1°    0  medico  responsavel  pela  parturiente  podera,  de

forma  fundamentada,  se  entender  ser  a  presenga  da  doula  prejudicial  ao  trabalho  de

parto, vedar a sua permanencia no local.

§  2°   Quando,  no trabalho de parto,  o  medico  responsavel

pela  cirurgia  decidjr  pela  interveneao  cesarea,  a  entrada  da  doula  se  clara  sob  seu

consentimento no centro cirdrgico e devidamente paramentada.

Art.     4°          As     maternidades,     casas     de     parto     e

estabelecimentos  hospitalares  congeneres,  da  rede  pdblica  e  privada,  poderao  solicitar

cadastros   como   forma   de   admissao   das   doulas,   respeitando   preceitos   eticos,   de

competencia  e  das  suas  normas  internas  de funcionamento,  mediante  a  apresentagao

de documentos como:

I   -   requerimento   contendo   nome   completo,   enderego,

numero de inscrigao no CPF/MF,  RG,  contato telefonico e correio eletr6nico;

11 -c6pia simples de documento oficial com foto;

Ill   -  enunciado  de  procedimentos  e  tecnicas  que  serao

utilizadas  no  momento  do  trabalho  de  parto,   parto  e  p6s-parto  imediato,   bern  como

descrieao  do  planejamento  das  ag6es  que  serao  desenvolvidas  durante  o  periodo  de

assistencia;

IV -c6pia do certificado de formagao profissjonal,  segundo

o Certificado Brasileiro de Ocupagao -CBO.
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Art. 5°  A nao observancja das disposig6es previstas  nesta

lei sujeita os infratores e superiores hiefarquicos as penalidades administrativas.

Art.  6°   Esta  Lei entra em  vigor 60  (sessenta) dias ap6s a

data de sua publicagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREl.                    DE

IZAiAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal

DE 2019.

AUTORA DO PROJETO E DAS EMENDAS: VEREADORA LUCIMAR PONCIANO.
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