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DE 31 DE MARÇO DE 2021.LEI PROMULGADA N° 3196,

Dispõe sobre a presença de doulas durante o 
parto nas maternidades situadas no 
Município de Araguaína e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 67, parágrafo único, da 
Lei Orgânica do Município e art. 169, § 2o, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
PROMULGA a seguinte Lei.

Art. 1o As maternidades, as casas de parto e os estabelecimentos hospitalares 
congêneres das redes pública e privada, localizados no Município de Araguaína, são 
obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, 
no parto e no pós-parto imediato, sempre que solicitada pela parturiente.

§ 1o Para os efeitos desta Lei e em conformidade com a qualificação dada pelo 
código 3221-35 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, doulas são 
profissionais escolhidos livremente pelas gestantes e parturientes, que visam prestar 
suporte contínuo à gestante.

§ 2o A presença de doulas não se confunde com a presença de acompanhante 
instituída pela Lei Federal n° 11.108, de 7 de abril de 2005.

§ 3o É vedado aos estabelecimentos de saúde referidos no art. 1o desta Lei 
realizar qualquer cobrança adicional vinculada à presença de doulas durante o período 
de internação da parturiente.

§ 4o A parturiente deverá informar a presença da doula junto à instituição que 
realizará o procedimento do parto, para que seja realizada sua devida habilitação.

Art. 2o É vedada às doulas a realização de procedimentos médicos ou clínicos, 
como aferir pressão, avaliação da progressão do trabalho de parto, monitoramento de 
batimentos cardíacos fetais, administração de medicamentos, entre outros, mesmo que 
estejam legalmente aptas a executá-los.
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Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA,
ESTADO DO TOCANTINS, aos 31 dias do mês de março de 2021.

GÍDEON DA SIL\ SOARES
- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - TO.
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