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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
  

LEI Nº 6.421, DE 20 DE MAIO DE 2020.

 Autor do Projeto de Lei C. M. nº 004/2020 - Poder Legislativo - Vereador 
Renato Salvador Martins. 

"Dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e 
parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, 
visando principalmente à proteção da gestante contra violência obstétri-
ca neste Município."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º A presente Lei tem por objetivo a divulgação no Município de Ame-
ricana a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, visando a 
proteção das gestantes e das parturientes contra a violência obstétrica.

Art. 2º Considera-se violência obstétrica todo ato praticado pelo médico, 
pela equipe do hospital, por um familiar ou acompanhante que ofenda, 
de forma verbal ou física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto 
ou ainda no período de puerpério. 

Art. 3º Para efeito da presente Lei considera-se ofensa verbal ou física, 
dentre outras, as seguintes condutas; 

I - tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não empática, 
grosseira, zombeteira, ou de qualquer outra forma que a faça se sentir 
mal pelo tratamento recebido; 

II - fazer graça, ou recriminar a parturiente por qualquer comportamento 
como: gritar, chorar, sentir medo, vergonha ou dúvida; 

III - fazer graça ou recriminar a mulher por qualquer característica ou ato 
físico como, por exemplo, obesidade, pelos, estrias, evacuação e outros; 

IV - não ouvir queixas e dúvidas da mulher internada e em trabalho de 
parto; 

V - tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos e nomes infan-
tilizados e diminutivos, tratando-a como incapaz;

VI - fazer a gestante ou parturiente acreditar que precisa de uma cesa-
riana quando esta não se faz necessária, utilizando de riscos imaginários 
ou hipotéticos não comprovados e sem a devida explicação dos riscos 
que alcançam mãe e bebê;

VII - recusar atendimento de parto, tendo em vista este ser uma emer-
gência médica; 

VIII - promover a transferência da internação da gestante ou parturiente 
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sem análise e confirmação prévia de haver vaga e garantia de atendi-
mento, bem como tempo suficiente para que esta chegue ao local; 

IX - privar a mulher de acompanhante de sua preferência durante todo 
trabalho de parto; 

X - impedir a gestante de se comunicar com o "mundo exterior", tirando-
-lhe a liberdade de telefonar, fazer uso de aparelho celular, caminhar até 
a sala de espera, conversar com familiares e com seu acompanhante; 

XI - submeter a gestante a procedimentos dolorosos, desnecessários ou 
humilhantes, como lavagem intestinal, assepsia pubiana, posição gine-
cológica com portas abertas, exame de toque efetuado por mais de um 
profissional;

XII - deixar de aplicar anestesia na parturiente quando esta assim o re-
querer;

XIII - proceder a episiotomia quando esta não é realmente imprescindí-
vel;

XIV - manter algemadas as detentas em trabalho de parto;

XV - efetuar qualquer procedimento sem prévio consentimento ou per-
missão, ou aplicar, com palavras simples, a necessidade do que está 
sendo oferecido ou recomendado; 

XVI - após o parto demorar injustificadamente para acomodar a mãe no 
quarto; 

XVII - submeter mãe e/ou bebê a procedimentos destinados exclusiva-
mente a treinamentos de estudantes;

XVIII - submeter o bebê saudável a aspiração de rotina, injeções ou pro-
cedimentos na primeira hora de vida, sem que antes tenha sido colocado 
em contato pele a pele com a mãe e passado pela lactação; 

XIX - retirar da mãe o direito de ter o bebê ao seu lado no alojamento e 
amamentar em livre demanda, salvo se um deles, ou ambos necessita-
rem de cuidados especiais;

XX - deixar de informar a mulher com mais de 25 (vinte e cinco) anos 
ou, pelo menos, com dois filhos vivos, sobre seu direito à realização de 
ligadura de trompas gratuitamente nos hospitais públicos e conveniados 
ao Sistema Único de Saúde (SUS);

XXI - tratar o pai como visita e obstar seu livre acesso em acompanhar a 
parturiente e o bebê a qualquer hora do dia. 

Art. 4º Vetado 

§ 1º Vetado

§ 2º Vetado

Art. 5º Os estabelecimentos hospitalares deverão expor cartazes infor-
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mativos contendo as condutas elencadas nos incisos I a XXI do artigo 3º, 
bem como disponibilizar as mulheres um exemplar da cartilha referida no 
artigo 4º desta Lei.

§ 1º Equiparam-se aos estabelecimentos hospitalares, para efeitos desta 
Lei, os postos de saúde, as unidades básicas e os consultórios médicos 
especificados no atendimento da saúde da mulher. 

§ 2º Os cartazes devem informar, ainda, os órgãos e trâmites para a de-
núncia nos casos de violência, quais sejam, os referidas nas seguintes 
alíneas:

a) exigir o prontuário da gestante e da parturiente no hospital, que deve 
ser entregue sem questionamento e custos;

b) que a gestante e parturiente escreva uma carta contando detalhes 
que tipo de violência sofreu e como se sentiu;

c) se o parto ocorreu pelo Sistema Único de Saúde (SUS), enviar a carta 
para a ouvidoria do hospital com cópia para a diretoria clínica, para a 
Secretaria Municipal de Saúde e para a Secretaria Estadual de Saúde; 

d) se o parto ocorreu em hospital da rede privada, enviar a carta para a 
diretoria clínica do hospital, com cópia para a diretoria de seu plano de 
saúde, para a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e para as 
Secretarias Municipal e Estadual de Saúde; 

e) cabe ainda consulta a um advogado para instrução quanto a outras 
instâncias de denúncias, dependendo da gravidade da violência rece-
bida.

Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas, se necessárias. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 de maio de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

Ref. Prot. PMA nº 26.012/2020.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020

 Processo nº 19.926/2020
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS"
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 045/2020 para as seguin-
tes empresas:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ITEM 03 R$ 41,66, 
ITEM 07 R$ 67,97, ITEM 30 R$ 1,027. BIOHOSP PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA - ITEM 04 R$ 3,29. UNITED MEDICAL LTDA - ITEM 
11 R$ 2,579, ITEM 12 R$ 5,159. DUPATRI HOSPITALAR IMP. E EXP. 
LTDA - ITEM 20 R$ 5,70. R.A.P. APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDI-
CAMENTOS LTDA - ITEM 29 R$ 88,00.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215, conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interi-
no, autorizei a publicação oficial. Americana, 22 de Maio de 2020. 
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2020 - 436

 Processo nº 26.680/2020
OBJETO: "AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE ENFER-
MAGEM (MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA) PARA ENFREN-
TAMENTO DO COVID-19".

Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".
Contratada: "BIOTECK INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES BIO-ABSORVÍVEIS LTDA" - VALOR 
TOTAL R$ 207.600,00.
Prazo: 05 (cinco) meses.
Fundamento legal: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020 c/c artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 22 de Maio de 2020.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215 conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interi-
no, autorizei a publicação oficial. Americana, 22 Maio de 2020.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 

UniDaDe De aprovação De projetos

UAP -  FISCALIZAÇÃO
Edital de ciência e notificação

Pelo presente Edital ficam os proprietários abaixo relacionados notifi-
cados e cientes de que para as obras de construção em andamento no 
imóvel abaixo deverão apresentar no prazo de 30 dias o projeto apro-
vado pela Prefeitura Municipal sob pena de autuação. O fato constitui 
infração ao disposto no artigo 33 da letra E, da lei 1.098/70, e o artigo 6, 
parágrafo 1 da lei 1.910/83.

Proprietário (s) ou compromissário (s):
Tamerlino Nastácio
CPF: 866.693.898-68
Rua Antonio Cia, 0 - Parque Residencial Boa Vista
Cad. 08.0068.0045.0000
Notificação: 1602

Americana, 22 de maio de 2020

IARA COMANDINI
Diretora da Unidade de Aprovação de Projetos - UAP

ANGELO SÉRGIO MARTON
Secretário de Planejamento - SEPLAN
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