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Dispõe sobre a instalação de salas de apoio à
amamentação em órgãos públicos do Estado de
Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a instalar salas de apoio à amamentação para extração e
armazenagem de leite materno, durante o horário de expediente, nos órgãos públicos da administração
direta, indireta e de fundações do Estado de Mato Grosso, onde haja lotação de servidoras,.

         §1º Para as finalidades desta lei entende-se como sala de apoio à amamentação o ambiente onde as
mães que retornaram ao trabalho após a licença maternidade possam extrair o próprio leite e armazená-lo
durante o horário de trabalho para, ao final do expediente, levar o leite coletado para o seu filho no domicílio
ou até mesmo para doação a um Banco de Leite Humano.

         §2º As salas de apoio à amamentação deverão ser instaladas em área apropriada, com equipamentos
necessários, dotados de assistência adequada, de acordo com o disposto na Portaria 193, de 23 de fevereiro
de 2010, do Ministério da Saúde.

           §3º As salas de apoio à amamentação serão destinadas para uso de servidoras e terceirizadas a
serviço dos órgãos estatais.

          Art. 2º Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias da data de publicação.

JUSTIFICATIVA

       Apresentamos a presente propositura que Autoriza o Poder Executivo a instalar salas de apoio à
amamentação em órgãos públicos do Estado de Mato Grosso.

       Diante da impossibilidade legal de obrigar o Poder Executivo a instalar essas salas, optamos por fazer
um projeto autorizativo, contemplado no arcabouço jurídico de nosso País.
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       Os primeiros anos de vida estabelecem as bases para o desenvolvimento humano, é neste período que
o cuidado com a criança merece maior atenção. Historicamente, a amamentação tem um papel
preponderante no desenvolvimento dos bebês, sendo um princípio básico para a nutrição infantil desde as
civilizações mais antigas.

      Hoje, sabe-se que o aleitamento materno diminui os riscos de doenças crônicas e respiratórias, previne
futuras alergias, entre outras disfunções ao longo da vida, além de influenciar na própria saúde da mãe,
através da prevenção do câncer de mama. Não menos importante, vale ressaltar o vínculo que é
estabelecido na relação entre mãe e filho.

      A OMS recomenda o aleitamento materno durante dois anos ou mais, sendo de forma exclusiva nos
primeiros seis meses. Pesquisa divulgada em 2009, do Ministério da Saúde, mostrou que 34% das mães
com bebê menor de um ano e que trabalham fora de casa não amamentam mais a criança. Enquanto que as
mães que não trabalham fora, esse índice é menor, de 19%.

        A licença-maternidade, ainda é insuficiente para acompanhar o recém-nascido nos primeiros anos de
vida, demonstra que é preciso avanço em políticas que visem incluir a mulher no mercado de trabalho, sem
prejuízo para o desenvolvimento das crianças.

       O projeto propõe a obrigatoriedade da disposição de salas de apoios à amamentação no ambiente de
trabalho, conforme Portaria nO193/2010 do Ministério da Saúde.

      A proposta vem como apoio as nutrizes que retornaram ao trabalho após a licença maternidade,
estimulando-as a manter a amamentação, podendo extrair manualmente o próprio leite e armazená-lo
durante o horário de trabalho para, ao final do expediente, levar o leite coletado para o seu filho no domicílio
ou até mesmo para doação a um Banco de Leite Humano (BLH).

       As salas de apoio se destinam principalmente à coleta e ao armazenamento do leite, que será oferecido
à criança em outro momento. Vale acrescentar que, as salas de apoio, têm um baixo custo de implantação e
manutenção.

       A proteção à criança e à maternidade é matéria prevista na Constituição Federal e nas normas
infraconstitucionais. Ademais, medidas com esta harmonizam-se com o disposto no art. 9º do Estatuto da
Criança e do Adolescente:

                "Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao
aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade."

       Cumpre ressaltar que o Ministério da Saúde, juntamente com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SPB),
tem incentivado as empresas a implantarem as salas de apoio à amamentação por intermédio de parcerias e
mobilizações.De exemplo, temos o Itaú Unibanco (SP), que possui, desde 2007, a sala de apoio à
amamentação, intitulada"Canto da Mamãe", que em 2012 contabilizou cerca de 3.560 utilizações.O BNDES
possui duas salas de apoio e quatro estações de coleta. Desde a criação dos espaços, em setembro de 2009,
os locais foram utilizados por 100 mulheres, que totalizaram 1.546 extrações de leite.

        Destarte, cumpre ressaltar que não se mostra inconstitucional qualquer tipo de projeto de lei dito
autorizativo, já que estes gozam de apoio doutrinário, jurídico e legal no sentido de que a iniciativa do
Legislativo, nesses casos, não configura ingerência em matérias de atribuição do Executivo, mas sim prova
da colaboração real entre Poderes autônomos e harmônicos, que podem e devem alertar-se mutuamente
sobre a necessidade da prática de certos atos.
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         Inclusive o próprio Senado Federal já se manifestou sobre o assunto, ao aprovar no dia 12 de
novembro de 1998 o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça nº. 527, relatado pelo nobre Senador
Josaphat Marinho, em resposta a consulta formulada por iniciativa do nobre Senador Lúcio Alcântara ao
Plenário da Câmara Alta, visando obter orientação referente aos projetos de lei ditos autorizativos, publicado
às páginas 203 a 214 do volume II do Regimento Interno Consolidado.

        O nobre Senador Josaphat Marinho, então professor de Direito Constitucional da Universidade de
Brasília e relator do Projeto do atual Código Civil, além de participante da Comissão de Estudos
Constitucionais que elaborou o anteprojeto da Constituição Federal de 1988, após fazer um estudo sobre as
características da norma jurídica e mostrar as diversas leis existentes em nosso ordenamento que são
simplesmente permissivas ou autorizativas, como no Código Civil e na Constituição Federal, além da norma
autorizativa orçamentária, chegou à seguinte conclusão, in verbis:

Descabe a impugnação de toda e qualquer lei dita autorizativa, em geral, sob a análise de
sua constitucionalidade e juridicidade. As leis autorizativas administrativas, orçamentárias e
tributárias têm apoio doutrinário, jurídico e legal, encontrando confirmação jurisprudencial
quanto à sua essência, à sua formação, motivo pelo qual se recomenda a sua
admissibilidade.

          Assim sendo, solicitamos o apoio dos nobres Pares para aprovação da presente propositura.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Junho de 2020

 

Dr. João
Deputado Estadual
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