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rce Presidente

Nobres Pares-

Apresento à consideração dos nobres colegas. o incluso projeto de lei. que Dispõe sobre
o passe livre no transporte público coletivo para gestanles e um acomponhante e dá outras
providências, para apreciação e posterior deliberação de vossas excelências.

Na certeza de poder contar com a imprescindível atenção e colaboração de todos,
subscrevo-me.

Atenciosamente,

CARDO S BARBOSA
e or

I
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As Suas Excelências os Senhores.
VEREADORES NA CÂUANA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

IIDOEM B,EUNIÃO
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Senhor Presidente-

O presente projeto visa amparar a gravidez de alto risco no Município de Mairiporã,
proporcionando meios às mulheres grávidas de buscarem tratamento adequado, cumprindo-se a
norma constitucional de acesso universal aos programas de saúde. mantendo a proteção à
maternidade, direito esse assegurado pela Constituição Federal.

Dados alarmantes da mortalidade materna apontam a gravidade do problema que atinge
o sistema de saúde em todo o País. no qüe tange à assistência a gestação. parto e puerpério.

De acordo com último Boletim Epidemiológico de Mortalidade Matema, Fetal e Infantil
do Município de Mairiporã do ano de 2017, tivemos dois óbitos classificados com "óbitos
matemos".

Segundo dados do Ministério da Saúde, 92 %o dos óbitos maternos são evitáveis, sendo
necessário considerar a qualidade da assistência ao pré-natal, planejamento familiar. assistência
ao parto e urgência obstétrica. Nessa perspectiva, em maio deste ano o Brasil reiterou a meta de
redução da moúalidade em 50 % nos próximos l2 anos.

A não realização de um pré-natal adequado resultará na ausência de informações da
equipe médica sobre o feto, a gravidez e condições fisicas da mãe no momento do parto, e
também na falta de preparo da própria mãe para este momento e para realizar os cuidados
posteriores necessários para preservar a saúde do recém-nascido.

Devemos considerar que as gestantes com gravidez de alto risco apresentam maiores
probabilidades de evolução gestacional desfavorável, tanto para o feto quanto para a mâe,
necessitando, assim, de um olhar diferenciado por parte da equipe.

A despeito da realização do pré-natal de alto risco. encontramos uma grande quantidade
de mães que apresentam dificuldades financeiras para custear seu deslocamento ató o Serviço
de Referência. no número de vezes necessárias à realização de todas as consultas e exames em
um atendimento pré-natal completo e de qualidade.

Durante toda a gravidez são realizados no mínimo 7 (sete) consultas durante o pré-natal,
3 (três) coletas de exame e 02 (dois) exames de ultrassom que visam identificar e tratai doenças
que podem trazer prejuízos à saírde da mãe ou da criança.

Além de fazer o acompanhamento do desenvolvimento do bebê e diagnosticar
intercorrências clínicas e/ou obstétricas. os nove meses de gestação têm também a função de
preparar a mulher para essa nova fase da vida.

EXPOSICÃO DE MOTIVOS
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Em relação à saúde do bebê, a incidência de nascimento de bebês prematuros no grupo
de mães que fazem o pré-natal é menor que l0%, enquanto as que não contam com o
acompanhamento é de 40oÁ.

Quando falamos de bebês prematuros, devemos pensar em maior mortalidade neonatal,
maior tempo de intemação com cuidados intensivos, ou seja, UTI Neonatal, maior chance de

sequelas, além do desmame precoce.

Esse projeto visa colaborar para reduzir os índices de monalidade matema e infantil no
Município de Mairiporã, favorecendo o deslocamento das mães atendidas na rede pública de

saúde. A utilização do cartão da gestante significará para a mãe a gratuidade no deslocamento
de sua residência ou trabalho até seu local de atendimento.

Concluímos que o poder público não deva se furtar em proporcionar cada vez mais
condiçôes às gestantes no rigoroso acor4panhamento gestacional, em especial em condições de
alto risco.

Além de uma questão de vida, serão minimizados os altos custos com demandas
hospitalares decorrente da falta de pré-natal.

E imperioso a solicitação do apoio do serviço de assistência social municipal para a
criação de políticas públicas que visem os objetivos da presente lei.

Diante o exposto, requeiro apoio dos nobres pares para aprovação desta lei.

Plenário "27 de Março". I I de setembro de 201 8
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PROJETO DE LEI N" I52 DE 2OI8

(Autor: Vereâdor Ricardo Messias Barbosa)

A CAMAR.A MUNICIPAL DE MAIRIPORA APROVA:

Art. 1'Fica instituído o passe livre às mulheres com gestação de alto risco, seja pela presença
de patologias associadas ou ciclo gravídico-puerperal ou até mesmo pela própria gestâção. concedendo
a gratuidade de passagens no transporte público coletivo no âmbito do Município de Mairiporã.

§ l' O beneficio constante do caput do art. l" se estenderá a um acompanhante.

§ 2' Somente farão ius aos beneficios desta lei, as gestantes que possuam laudos médicos
comprobatórios de agravos que as impossibilitam de realizar pré-natal em sua área de abrangênci4
necessitando deslocar-se para outros serviços.

§ 3" Para a aplicação do disposto no caput do art. l', o livre ingresso das gestanles no transpone
público fica condicionado à apresentação da caneira de passe livre emitida pelo órgão competente.

§ 4' O passe livre será fomecido às gestantes com comprovada condição de vulnerabilidade
socioeconômic4 limitado a vinte e seis viagens, nestas computadas as idas e vindas.

Art. 2" A gratuidade ofenada poderá ser utilizada durante todo o período gestacional, a qualquer
dia e hoúrios da semana ou finais de semana e feriados.

Parágrafo único. O periodo gestacional amparado pela presente lei compreende a totalidade da
gravidez até o término do primeiro mês pós-parto.

Art. 3' As mulheres beneficiadas com o cartão da gestante deverão cumprir todas as normas
médicas do tratâmento, não faltando a nenhum exame, consulta, retomo ou procedimentos médicos
previstos.

Parágrafo único. A ausência injustificada a mais de duas consultas ou exames agendados
âcarretarão na perda dos beneficios.

Art. 4' Esta lei entra em vigor trinta dias deconidos da data de sua publicação

Plenário "27 de Março". I I de setembro de 2018.
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Dispõe sobre o passe livre no transporte público
colelivo para gestanles de alto risco e um
acompanhante e dá outras providências.
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CONSULTA/2391 /201 4/MN

Edilidade - Proposta legislativa, de iniciativa de vereador, que

dispõe sobre a gratuidade no serviço público de transporte

coletivo de "gestantes de alto risco ou não" - Regulamentação

e/ou fixação de gratuidades no serviço público de transporte

coletivo de passageiros - Atribuição organizacional do Chefe do

Poder Executivo - Exercício, pela edilidade, de função de

assessoramento do prefeito - O estabelecimento de gratuidades

nos transportes coletivos (intramunicipal) de passageiros, pelo

Poder Público, implicará no restabelecimento da equação

econômico-financeira do instrumento de concessão ou

permissão de serviços públicos mantido entre a prefeitura e as

concessionárias ou permissionárias de transporte coletivo de

passageiros - Considerações gerais.

CONSULTA:

" Projeto de Lei que isenta do pagamento de tarifas de transpofte

coletivo as gêsÍarÍes de alto risco ou não. E tegal? Pode o vereador propôJa ou é de

competência privativa do Poder Executivo? Quem vai arcar com essa lsenção, é o
Poder Público?".

BDiI BDÂ BüG
orlErTo ÁDiíriríi^Ilvo

Rua &í§ Améíco,68 5'andâr R6pública CEp01045-912 Sào paulosp
Têr. {t1) 3225 7000 Far(11)32257001 DoG0800 77S 7000
w'Y.ndi.com.!| - êrnarls I ndt@ndt.com. bl - vêndâs@lÚl.com. br - onentacão@ndj.com. bí
Caira P6rrl 149 - CEp 0t031,970 - são pautoSp

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ _ SP

At.: Sra. Ivlaria lsabel - Diretoria Administrativa
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ANÁLISE JUR|DICA:

'l ) Não. A Lei Orgânica do Município é clara ao estabelecer que os

serviços públicos concedidos ou permitidos, nos quais se incluem o serviço essencial

de transporte coletivo intramunicipal estão sujeitos à regulamentaÇão do Poder

Executivo (ver primeira parte do art. 92).

Destarte, é forçoso concluir que nâo é dado aos vereadores da

municipalidade desencadear o processo legislativo de normas instituidoras de

gratuidade nos transportes coletivos urbanos.

Com eíeito, cabe ao preÍeito regulamentar as normas legais,

notadamente quando a matéria envolve uma espécie de gratuidade, subsídio,

subvenção no serviço público de transporte coletivo de passageiros.

"No desempenho de sua função executiva, cabe ao prefeito traduzir

em atos e fatos administrativos as determinações contidas em todas as normas legais

(...) sua função primacial é, como já acentuamos, converter a norma legislativa

genérica e abstrata em ato especíÍico e concreto de administração. Para esse Íim

dispõe ordinariamente do poder de regulamentar as leis municipais (e somente estas)

e orientar sua execução por meio de instruções, portarias, ordens de serviço e
quaisquer outros atos esclarecedores da intenção da lei. O poder regulamentar é

atributo do chefe do Executivo e por isso mesmo não fica na dependência de

autorização legislativa; deriva do nosso sistema constitucional, como faculdade

inerente e indispensável à chefia do Executivo (CF, art. 84, ll)" (cf. in Direito Municipal

Brasileiro,l5â ed., Malheiros, São Paulo, 2006, p.728).

Aliás, como subsÍdio jurisprudencial, o Tribunal de JustiÇa de São

Paulo, já decidiu:

"AÇÃO DTRETA DE TNCONSTTTUCTONALTDADE - Emenda de

iniciativa parlamentar à Lei Orgânica do Município de lepê que obriga a

Municipalidade a fornecer transporte gratuito, de segunda-feira a sábado, para alunos

BDIUI BDÂ Bt.G
Rua PêdE Ámérlco, 68 5. andar Rspúbticê CEp OtO45-9t2 - Sào pàutosp
Têl (ll)3225 7000 Far01)32257001 ooc 08m 775 7000

I yrw.ndi.cofi.bÍ - e mâitsr ndl(ondi,com.br_ vêndas@ndtcom.bí _ on€ntâcao@ndj.com. bÍ
Caixs Po6tal 149, CEP 01031-970 - São pbutdspornElIo ÁDir]NrsÍRÂÍvo LrcrTr4ôEs aco rRAros
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matriculados em cursos universitários localizados em cidades da região - Ofensa ao

art.25, CE e ao princípio constituõional da independência dos Poderes ao se legislar

sobre matéria de exclusiva competência do Executivo, consistente na organização de

serviço público - Afronta aos arts. 47 , XlV, da CE; 5o, 'caput', da CE e 144 da CE -

Pedido procedente".

2) Prejudicada, em Gzáo da resposta anterior, cumprindo-nos

observar, por oportuno, que quando a Câmara, por meio de seus vereadores,

pretender disciplinar matéria de iniciativa privativa do prefeito, a edilidade deve se

valer de tratativas políticas ou indicações regimentais, pois aedilidade também exerce

a função de assessoramento do prefeito.

Nesse sentido lecionava Hely Lopes Meirelles, r,h yerbls:

"De um modo geral, pode a Câmara, por deliberação do plenário,

indicar medidas administrativas 'ao Prefeito adjuvandi causa, isto é, a título de

colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o Executivo; o que não pode ê
prover situações concretas por seus próprios atos ou impor ao Executivo a tomada de

medidas de sua exclusiva competência e atribuição. Usurpando funções do Executivo

ou suprimindo atribuiçôes do Prefeito, a Câmara praticará ilegalidade reprimível por

via judicial.

(...)A Íunção de assessoramento da Câmara ao prefeilo se expressa

através de indicações, aprovadas pelo plenário. A indicação é mera sugestão do

Legislativo ao Executivo para a pÍálica ou abstenção de atos administrativos da

competência exclusiva do Prefeito. Não obriga o Executivo nem compromete o

Legislativo. E ato de colaboração, de ajuda espontânea de um órgão ao outro. Como

simples lembrete, a indicaÇão não se traduz em interferência indébita do Legislativo

no Executivo, porque não impõe à Administração o seu atendimento. É, todavia, uma

função de colaboração da Edilidade para o bom governo local, apontando medidas e
soluçôes administrativas, muitas vezes não percebidas pelo Executivo, mas

BD*I BDÃ Bi,G
Rua tuío Aménco, 68 5'andãr Rspúblioã CEp 01045,912 sio pãutosp
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Elaboiação.
I1

Aprovação da Diretoria NDJ

Angelo la{otico
Superintéhdente

BDI'I BDA Bi.G
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pressentidas pelo Legislativo como de alto interesse da comunidade" (cf. in ob. cit.,

pp. 606 e 610) (grifos do original).

Pois bem, nesse aspecto, não se afigura inconveniente que o(s)

vereador(es) autor(es) da proposta legislativa ora em comento, diretamente, proceda

a tratativas políticas junto ao Chele do Executivo municipal, para que este estabeleça

as gratuidades para munÍcipes portadores de necessidades especiais no transporte

coletivo de passageiros intramunicipal ou, como já deixamos entrever, na forma

regimental, submeta a pÍetensão à apreciação do Plenário cameral, a fim de ser

editada uma indicação ao prefeito do MunicÍpio que, enÍatize-se, detém a titularidade

da inicrativa legislativa.

3) Sem prejuízo do que dissemos nas respostas anteriores,

esclareça-se que o estabelecimento de gratuidades nos transportes coletivos

(intramu nicipal) de passageiros, pelo Poder Público, implicará no restabelecimento da

equação econômico-financeira do instrumento de concessão ou permissão de

serviços públicos mantido entre a pÍefeitura e as concessionárias ou permissionárias

de transporte coletivo de passageiios. Em outras palavras, como regra, estabelecida a

gratuidade, Íica o Poder Público obrigado a "subsidiar", ou até mesmo elevar a tarifa,

e, assim, recompor o equilíbrio financeiro do contrato de concessão ou permissão de

serviços públicos.

São Paulo, 9 de maio de 2014.

Marcos Nicanor S. Barbosa
oAB/SP 87.693
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SENHoR pRESTDENTE oa cÂrulRa MUNtctpAL oe ruelntpoRÃ-sp.

RICAROO MESSIAS BARBOSA, Vereador com
assento nesta Câmara Municipal, vem à presença de Vossa Excelência, de acordo
com o inciso ll do art. 175 do Rl, requerer a retirada e consequentemente, o
arquivamento, do Projeto de Ler no 15212018, de sua autoria, que Dispõe sobre o
passe livre no transporte público coletivo para gestantes de alto risco e um
acompanhante e dá outras providências.

Nestes Termos,

P. DeÍerimento!

Mairiporã, 9 de dezembro de 2019.

R DOM SIAS BARBOSA
Vereador

/DLP
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