
 

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3850/2018 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

estabelecimentos de saúde que menciona, no 

âmbito do município de Vila Velha, a 

permitirem a presença de doulas durante os 

procedimentos de pré-natal a pós-natal, e dá 

outras providências.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Ficam os estabelecimentos de saúde abaixo descritos, em funcionamento no 

município de Vila Velha, obrigados a permitirem a presença de doulas durante todo o período 

de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, bem como nas consultas e exames pré-natal, 

sempre que solicitadas pela parturiente: 

I - maternidades e os estabelecimentos de saúde da rede municipal; 

II - hospitais privados contratados pelo município; 

III - hospitais e clínicas privados, situados neste município; 

IV - qualquer estabelecimento de saúde, situado neste município. 

Art. 2º Entende-se como doula a assistente de parto, sem necessariamente formação médica, 

que acompanha a gestante durante o período da gestação até os primeiros meses após o parto, 

com foco no bem estar da mulher. 

§ 1º A doula poderá entrar nos ambientes de trabalho de pré-parto, parto e pós-parto com seus 

instrumentos de trabalho, respeitando as normativas existentes. 

§ 2º A doula não realiza procedimentos privativos de profissões de saúde, como diagnósticos 

médicos, aferição de pressão, ausculta fetal, medição de dilatação, mesmo se possuir 

formação na área da saúde.  

§ 3º A presença da doula será obrigatoriamente autorizada independente da presença do 

acompanhante permitido pela Lei Federal nº 11.108/2005.  

Art. 3º Os estabelecimentos de saúde abrangidos pela presente Lei deverão adotar, no prazo 

de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação, as providências necessárias ao seu fiel 

cumprimento. 

Art. 4º A Secretaria Municipal de Saúde fará conhecer aos sindicatos, associações, órgãos de 

classe dos médicos ou entidades similares de serviços de saúde o disposto na presente Lei 

para seu cumprimento e responsabilidades.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_m%C3%A9dicas


 
                            Continuação Autógrafo de Lei nº 3850/2018                                                                                  

           

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

Vereador Arnaldinho Borgo   

 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 21 de junho de 2018. 

 

 

IVAN CARLINI 

Presidente 
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