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PARECER CONJUNTO Nº 2004/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 

TRABALHO E MULHER, E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 120/2017. 

 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa das vereadoras Sâmia Bomfim (PSOL) e Isa 
Penna (PSOL), que institui o programa de atenção humanizada ao aborto legal e juridicamente 
autorizado no âmbito do município de São Paulo. 

O programa mencionado neste projeto tem por objetivo "instituir no âmbito do município 
de São Paulo o modelo humanizado de atenção às mulheres no aborto legal por meio da rede 
de assistência obstétrica do município que preze pelo acolhimento, orientação e atendimento 
clínico adequado, segundo referenciais éticos, legais e bioéticos, prezando pela saúde da 
mulher". 

O termo "aborto legal" se refere aos seguintes casos: 

I. aborto necessário: se não há outro meio de salvar a vida da gestante, de acordo com 
o artigo 128, I do código penal (decreto-lei no 2.848. de 7 de dezembro de 1940); 

II. aborto no caso de gravidez resultante de estupro: se a gravidez resulta de estupro e 
o aborto é precedido de consentimento da gestante ou. quando incapaz, de seu representante 
legal de acordo com o artigo 128, II do código penal (decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940); 

III. antecipação terapêutica do parto em razão de feto anencéfalo (vide ADPF 54) 

IV. os abortos autorizados por decisão judicial. 

Para fins de execução deste programa, estão previstas as seguintes ações: 

I. o Poder Executivo oferecerá capacitação permanente da equipe de referência do 
serviço de assistência obstétrica que preste atendimento aos casos de aborto legal nos 
princípios das normas técnicas do ministério da saúde; 

II. divulgação nas unidades da rede de saúde do município de São Paulo das 
informações previstas nessa lei; 

III. a implementação em toda a rede de assistência obstétrica do município de São 
Paulo do atendimento humanizado ao aborto legal; 

IV. ofertamento de informações às mulheres atendidas sobre planejamento reprodutivo 
pós procedimento; 

V. o encaminhamento da mulher à unidade básica de saúde referenciada; 

VI. oferecimento de atendimento psicológico à mulher e aos profissionais de saúde. 

VII. a criação de campanhas de educação e sensibilização a atenção humanizada ao 
aborto legal nos moldes das normas técnicas cabíveis dirigida aos/as profissionais da rede de 
assistência obstétrica, e, no que couber, as mulheres atendidas nos serviços públicos de 
saúde. 



VIII. a elaboração pelos serviços de saúde aqui tratados de protocolos e fluxogramas 
conforme os preceitos das normas técnicas do Ministério da Saúde. 

Conforme a justificativa apresentada pelas nobres autoras, o projeto em tela tem como 
referência a campanha realizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ) denominada "Pra fazer 
Valer!", e "apresenta as normas técnicas de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes 
da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes e Atenção Humanizada ao Abortamento e 
Atenção às mulheres com Gestação de Anencéfalos, todas do Ministério da Saúde", que 
segundo a sua visão, normatizam o atendimento das/os profissionais às mulheres em situação 
de aborto legal no serviço público de saúde. As nobres autoras também afirmam que  "a 
presente programa busca inserir no ordenamento jurídico municipal os parâmetros trazidos 
pela Norma técnica de atenção humanizada ao abortamento produzida no Ministério da Saúde 
no que tange o atendimento ao aborto legal no âmbito do município de São Paulo". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade do Projeto. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, reconhece o mérito da propositura e exara parecer favorável. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 14/12/2017. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/01/2018, p. 61 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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