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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: 
Institui o Programa de Terapias Complementares Alternativas no Município de
Carazinho.

Art. 1º Fica instituído o Programa de Terapias Complementares Alternativas no Município de
Carazinho.

Art. 2º  O Programa instituído nesta Lei tem como objetivo disponibilizar Terapias Complementares
Alternativas à população do Município de Carazinho, por meio da rede pública municipalizada do
Sistema Único de Saúde – SUS, com vistas ao seu bem estar e a melhoria da qualidade de vida.
Parágrafo único.  Entende-se como Terapias Complementares Alternativas as Terapias
Holísticas/Naturais ou todas as práticas de promoção de saúde e prevenção de doenças que
utilizem, basicamente, recursos naturais.

Art. 3º Constituem objetivos do Programa de Terapias Complementares Alternativas:  
I – a promoção da saúde e a prevenção de doenças através de práticas que utilizam basicamente
recursos naturais;
II – a implantação de Terapias Complementares Alternativas junto às unidades de saúde e
hospitais públicos do Município, dentre as suas diversas modalidades, tais como: Massoterapia,
Fitoterapia, Terapia Floral, Acupuntura, Homeopatia, Reiki, Hidroterapia, Cromoterapia,
Aromaterapia, Oligoterapia, Geoterapia, Quiropraxia, Iridologia, Hipnose, Terapia Ayurveda,
Trofoterapia, Musicoterapia, Naturologia, Ortomolecular, Ginástica Terapêutica, Terapias da
Respiração, entre outras;
III – o estímulo à utilização de técnicas de avaliação energética das terapias naturais;
IV – a divulgação dos benefícios decorrentes das terapias naturais.

Art. 4º As Terapias Complementares Alternativas serão indicadas e aplicadas por tecnólogos ou
técnicos em terapias alternativas e estéticas, com habilitação fornecida por escolas e professores
idôneos e legalizados.

Art. 5º  O Programa instituído nesta Lei desenvolverá atividades como:

I – coordenação, orientação, organização e estímulo de práticas de orientação à saúde, por meio
de Terapias Complementares Alternativas, visando ao uso de alimentação saudável, plantas



medicinais ou práticas corporais, meditativas ou energéticas; e

II – promoção de pesquisas e palestras e desenvolvimento de campanhas em benefício da
melhoria da qualidade de vida no âmbito das práticas integrativas em saúde, utilizando-se de
espaços públicos ou espaços institucionais.

Art. 6º  Para a execução do Programa instituído nesta Lei, serão estabelecidos convênios e
parcerias com os órgãos necessários.

Art. 7° Fica facultado ao Poder Executivo regulamentar o disposto nessa lei. 
Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A iniciativa desse Projeto de Lei, propicia o direito de as pessoas utilizarem meios integrativos e
complementares para atingir um nível de saúde que permita uma vida social e econômica
produtiva, além de reduzir, em muito, os custos do Estado para a garantia da cura de doenças já
instaladas.
Existem, hoje, no Brasil, cerca de mais 100.000.000 (cem milhões) de pessoas que, anualmente, se
tratam pelas terapias integrativas, energéticas e complementares, conforme apuração feita pela
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
A proposta vem ao encontro da Portaria 971, de 2006 que implementou a Politica nacional de
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que refere a
homeopatia, acupuntura, fitoterapia, cromoterapia, termalismo, dietoterapia e práticas corporais,
entre outras, como técnicas terapêuticas eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no
desenvolvimento do vínculo e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.
Todas essas práticas atuam na prevenção de agravos, na promoção, manutenção e recuperação
da saúde baseadas em um modelo de atenção humanizado e centrado na integralidade do
indivíduo, contribuindo para o fortalecimento dos princípios fundamentais do SUS.
Tais práticas corroboram, portanto, para a integralidade da atenção à saúde e requerem por isso a
interação das ações e serviços existentes no SUS. Ampliam também a oferta de ações de saúde no
SUS no qual as abordagens terapêuticas contribuem para a ampliação da corresponsabilidade dos
indivíduos pela própria saúde, o que aumenta o exercício da cidadania.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02 de maio de 2019.

Gilson Antonio Haubert - MDB
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