
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

P

LEI N". I.EE7 DE 13 DE MAIO DE 20I9.

"Dispõe sobre a regulamentação da prestação de

assistência religiosa nos hospitais do Município

de Jaciara/MT e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDUIJABAR GALVIN MOHAMMÀD, no uso de suas

atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte lei

Art. 1". Regulamenta a Prestação de Assistência Religiosa (Capelania Hospitalar) nos

hospitais do Município de Jaciara/MT.

Paúgrafo Único. O disposto no capul desÍe artigo respeitará o que preceitua o artigo

5o, incisos VI e VII da Constituição Federal.

Art.2'. Fica âssegurado ao assistente religioso o acesso nas unidades de saúde.

§l'. A prestação de assistência religiosa destina-se ao atendimento espiritual de

pacientes intemados ou tratamento ambulatorial e de seus familiares.

§2". O serviço de atendimento espiritual somente se dará por solicitação do paciente ou

de seus familiares.

§3'. Preenchidos os requisitos acima, a assistência religiosa poderá ser prestada em

qualquer horário, durante o dia ou a noite.

Art. 3'. Compete à direção da unidade, conferir a identificação do assistente religioso,

mediante a apresentação de documento próprio da instituição religiosa e controlar seu acesso às

áreas do hospital.

Paúgrafo Único. O indeferimento ao acesso do assistente religiosa, deve ser precedido

de decisão fundamentada do médico do paciente ou por motivos de segurança para religioso.

Art.4". Os assistentes religiosos portarão crachá de identificação específico da função

fomecido pela direção do hospital, identificando-se sempre que solicitado por firncionário ou

paciente. CIJlJ
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JÂ.-.:í ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Aí. 5". Em hipótese alguma, poderá um assistente

procedimentos regulares de funcionamento e atendimento do

autorização da direção, ou de médico em caso de risco de vida.

§l'. Será medida à dispensa e remoção do hospital de integrante da capelania que

oferecer qualquer tipo de alimento, uso ou manuseio de medicação, igualmente proibida a

movimentâção de paciente sem o consentimento de médico responsável-

§2.. O trabalho de médicos, enfermeiros e afins será sempre prioritário e sua orientação

será acatada por toda a equipe de capelania.

Art.6'. O serviço de prestação de assistência religiosa, em qualquer nível, não gera

vínculo empregatício, nem obrigação de naturezâ trabalhista, previdência ou afim'

Art, 7'. Esta lei entra em vigor na datâ de suâ publicação.

GABINETE DO PREFEITO MTJNICIPAL EM 13 DE MAIO DE 2019.

ABDUTJABÀR GALVIN MOHAMMAD
PREFEITO MLTNICÍPAL - 2017 a2020.

DESPACHO: Sanciono a pÍesente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Data Supra

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
Prefeito Municipal - 201'l a2020
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PROJETO DE LEI N' 15, DE 14 DE MARÇO DE 2019, DO LEGISLATIVO(CLOVES)
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂMARA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 7L4, de 15 de outubro de 98)

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N.O 15, DE 04 DE ABRIL DE 2019'

O Proieto de Lei tem o intuito de melhorar o acesso e proporcionar uma assistência

religiosa para os pu"i"nte. ã" not[iiuit na cidade de Jaciara' mesmo existindo lei

federal sobre o assunto, no âmbito municipal a sua regulamentação' deixa mais clara

e eÍicaza aplicabilidade, guãntinOo que os padres' pastores e afins religiosos tenham

acesso rivre aos pacientes,- àà.0" quando soricitado pero próprio enfermo e seus

familiares, e também qu" náo leve riscos à saÚde do visitante e visitado

Por esses motivos' apresento o presente Projeto de Lei

Gabinete do Vereador
Jaciara,04 de abril de 2019'

,roufurruo
Vereador Autor
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 7!4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N.9 15, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

"Dispõe sobre a regulamentação da prestação de

assistência religiosa nos hospitais do Município

de Jaciara/MT e dá outras providências"'

o Presidente da câmara de Vereadores do Município de Jaciara' Estado de Mato

G rosso,
FAz SABER que o Plenário desta Casa aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei

Art'lgRegulamentaaPrestaçãodeAssistênciaReligiosa(CapelaniaHospitaqlar)nos
hospitais do Município de Jaciara/MT'

Parágrafo Único O disposto no coput deste artigo respeitará o que preceitua o artigo

5e, incisos Vl e Vll da Constituição Federal'

Art. 2e Fica assegurado ao assistente religioso o acesso nas unidades de saúde'

§1s. A prestação de assistência religiosa destina-se ao atendimento espiritual de

pacientes internados ou tratamento ambulatorial e de seus familiares'

§2s. O serviço de atendimento espiritualsomente se dará por solicitação do paciente

ou de seus fa m iliares.

§3e. Preenchidos os requisitos acima' a assistência religiosa poderá ser prestada em

qualquer horário, durante o dia ou a noite'

Art.39competeàdireçãodaunidade,conferiraidentificaçãodoaSsistentereligioso,
mediante a apresentação de documento próprio da instituição religiosa e controlar seu acesso

às á reas do hospital.

ParágraÍo Único O indeferimento ao acesso do assistente religiosa' deve ser

precedido deãecisão fundamentada do médico do paciente ou por motivos de segurança para

religioso.

Art.4s.osass.stentesreligiososportarãocrachádeidentiÍicaçãoespecíficodafunção
fornecido pela direção do hospital, identificando-se sempre que solicitado por funcionário ou

paciente.

Art. 5e. Em hipótese alguma' poderá um assistente religioso imiscuir-se nos

procedimentos regulares de funcLnamento e atendimento do hospital' sem a expressa

autorizãção da direção, ou de médico em caso de risco de vida'

Fãx: (66)3461-7373 - Sit€
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MuNlclPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 7L4, de 15 de outubro de 98)

§1e. Será medida à dispensa e remoção do hospital de integrante da capelania que

ofer3ecer quarquer tipo de afiniento, uso ou manuseio de medicação, igualmente proibida a

movimentação de paciente sem o consentimento de médico responsável

§2g.otrabalhodemedicos,enfermeiroseafinsserásempreprioritárioesua
orientaçáo será acatada por toda a equipe de capelania'

Art. 6e. O serviço de prestação de assistência religiosa' em qualquer nível' não gera

vínculo empregatício, nem oUigtçao de natureza trabalhista' previdência ou afim'

Art.7e Esta lei entra em vigor na datã de sua publicação'

Gabinete do Vereador

Jaciara,04 de abril de 2019'

,r6;fuswt
vereador Autor

(66)3461-7373 - Srte
ariara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax:
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

PARECER JURÍDtCO 038/2019.

RECEEIDoÉt
,.,29 L

pRo.JETo DE LEI Ne 015/2019, DrspôE soBRE A REGULAMENTAçÃo DA

pREsrAçÃo DE AssrsrÊNctA RELtGlosA Nos HosPlrAls Do MUNIc[Plo

DE IAcIARA/MÍ E oÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Projeto de Lei pretende dispor sobre a regulamentação da prestação de

assistência religiosa nos hospitais do Município de Jaciara/MT, e dá outras providências.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa

a presente a ná lise:

a) Mensagem ao Proieto de Lei;

b) Projeto de Lel.

ANÁLIsE JURíDICA

No que diz com a constitucionalidade do Projeto de Lei, verifica-se que a

iniciativa do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, I da constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local'

Art,30. Compete aos MunicíPios:

l- legislar sobre assuntos de interesse local;

O presente Projeto de Lei pode iniciar-se no Legislativo, pois não

pretende-se criar ou alterar a estrutura ou a atribuição de Órgãos da Administração Pública

local, não interferindo no funcionamento dos estabelecimentos hospitalares municipais e

1
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muito menos onera os cofres públicos.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuRna MUNTcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Dêsta mâneira, percebe-se que o presente Projeto de Lei se amolda ao

que prescreve a Lei Federal ns 9,982/2000, que é o dispositivo de legislação infraconstitucional

que regulamenta as visitas em hospitais, permitindo a assistência religiosa.

Nesse sentido:

LEI NO 9.9B2. DE 14 DE JULHO DE 2000

Dispõe sobre a pÍestação de assistência

religiosa nas entidades hospitalares

públicas e privadas, bem como nos

estabelecimentos prisionais civis e

militares.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. í0, Aos religiosos de todas as conflssões assegura-se o acesso aos

hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais

civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em

comum acordo com estes, ou com seus Íamiliares no caso de doentes que já não

mais estejam no gozo de suas faculdades menlais.

Parágrafo único. (VETADO)

AÉ. 20. Os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades

deÍinidas no art. 1o deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais

e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em

risco as condiçóes do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou

prisional.

AÉ.30 VETADO

Art. 40. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa

dias

2
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNTcTPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Art. 50. Esta Leientra em vigor na data de sua publicação

Cumpre dizer que o Projeto de Lei não conflita com a citada Lei Federat,

pois complementa a mesma em nível municipal, nos êxatos termos do que dispõe o também já

citado artigo 30, lda Constituição Federal.

Além do mais, o disposto no Projeto de Lei atende também o que

prescreve o artigo 5e, inciso Vll da Constituição Federal, senão ve.iamos:

Vll-éassegurada,nostermosdalei,aprestaçãodeassistênciareligiosanasêntidades

civis e militares de intemação coletiva;

Logo, como bem se observa do presente Projeto de Lei' o mesmo não

oneraoscofrespúblicos,enãoinvadeaesferaprivativadeiniciativadeleisoriundasdoPoder

Executlvo, já que não cria cargos, empregos ou funçôes no âmbito municipal' nem no regime

jurídicodeservidores,assimcomonãotratadematériatributária,orçamentáriaeplano

diretor, e não invade as prerrogativas da organização administrativa do Poder Executivo'

A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de programa municipal a ser desenvolvido

em logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do chefe do

Poder Executivo. ISTF ' RE 290.549 AgR, ret. min OiâsToffoli,j 28-2-2072' 1r Í' DIE de

29-3-2012.1.

n* 1u..,*, r:or _ c""tro. CEP 78820.000 .làciara/MÍ . Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461.7373 - site
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Nesse sentido:

Porfim,emdecorrênciadeorientaçãoconstitucionaledoqueéprevisto

em legislação infraconstitucional, o presente projeto também pode se aplicar a

estabelecimentos Privados.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)

Portanto, não há óbices quanto à legalidade do Projeto de Lei em análise

colrrcr.usÃo

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídlca não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não para aprovação do proieto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regimenta is vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade iurídica de determinada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...) o agente a quem incumbe opinar

não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida, visto que coisas diversas são

opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

Jaciara/MT,27 de abril de 2019.

r*\\k**
MICHEL KÂPP}S

oAB/MT 14.18s

Ruâ Jurucê, 1301- centro - CEP 78820-OOO - làciara/MT - Êone: (66)3461-7350 - Faxr (66)3461-7373 - Sitê
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Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviâmente, da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do Projeto

de Lei.

É o pa recer.



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n's 7!4, de 15 de outubro de 98)

ÉsubmetidoaComissãooProjetodeLeiacimaespecificado,que,,Dispõesobrea
regulamentação da prestação de assistáncia religiosa nos hospitais do município de Jaciara/MÍ

e dá outras Providências".

PROJETO LEI N.9 15, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

PODER LEGISLATIVO

t- EXPOSI ODA unrÉRtn EM EXAME

- CONCLUSÔ ES DO RELATOR

de Lei.

São as conclusões

pLENÁRIo rÉttx psRetRn or ntruetoa tÚwtoR

JACTARA(MT), 02 DE MAlo DE 2019'

Amatériatemoescopoderegulamentarumdireitoconstituciona|garantidoaos
pacientes dos hospitais, o de assistência religiosa' Assim' o presente Projeto de Lei melhora o

acesso e proporciona "r," 
t'*illà 

'o' 
pacienús de todos oJ hospitais do Município' garantindo

a todas as denominações religiosas o livre acesso aos seus fiéis hospitalizados'

DestaformaconcluopelaemissãodePARECERFAVORAVELamatériâdopresenteProieto

\ t-5
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Prêsidente da Comissão de Constituição' Justiça e Redação

i§;ilTl
i..itu'ry1+::-=.-ra-l

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO DE JUSTICA E REDACÃO

RELATORIO

6613461 7373 - Sile



PROJETO LEI N.9 15, DE 04 DE ABRIL DE 2019'

PODER LEGISLATIVO

ilr - DECISÃO DA COMISSÃO

AComissãodeconstituição,JustiçaeRedaçãoreunidanestadatainfra,apósaapreciação
do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa à votação:

Pe la Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

\. 
(^--j

VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR TIAGO

Membro Su Plente da Comissão

EREIRA DOS SANTOS

e Constituição, Justiça e Redação

DO JORGE DE SOUZA

ituição, J u stiça e RedaçãoSecretário da Comr

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

JACTARA(MT), 02 DE MAlo DE 2019
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CHARLES FER

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂUNNA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO DE JUSTICA E REDACÃO

Pelas Conclusôes:



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNtctPAL DE JAcIARA

corurssÃo DE coNsrtrurcÃo oe .lusr rÇA s RroncÃo

PARECER:

De acordo com o ãrti8o 107 do Regimento lnterno, e diante da decisão unânime dos membros

da Comissão quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação emitem

PARECER rnvoRÁvet a matéria do presente Projeto de Lei

r-hz { ^-5
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR TIAGO

Membro Suplente da Comissão

EREIRA DOS SANTOS

e Constituição,.Justiça e Redação

VEREADOR CH DO JORGE DE SOUZA

Secretário da Comissão itu ição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR

JACTARA(MT),02 DE MAIO DE 2019

ICMJ
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7!4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N.9 15, DE 04 DE ABRIL DE 2019.

PODER LEGISLATIVO

161 7l /3 Srte
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