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Dispõe  sobre  a  divulgação  dos  direitos  das
pessoas com neoplasia maligna – câncer – pelos
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 Os órgãos públicos do Estado de Mato Grosso promoverão a divulgação, em seus sítios oficiais
da rede mundial de computadores, de forma clara e de fácil acesso, dos direitos das pessoas com neoplasia
maligna – câncer –, mediante links ou interfaces de fácil constatação e acesso.

     § 1º Deverão constar na divulgação de que trata o “caput” as informações sobre os seguintes direitos,
garantias e benefícios:

        I - aposentadoria por invalidez;

        II - auxílio-doença;

      III - isenção de Imposto de Renda – IR – nos proventos de aposentadoria, para segurados do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS;

       IV - isenção de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – na aquisição de veículos
automotores, quando da doença decorrer alguma deficiência nos membros superiores ou inferiores;

       V - isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – para veículos
automotores, quando da doença decorrer alguma deficiência;

      VI - isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – na compra de veículos automotores,
quando da doença decorrer alguma deficiência;

         VII - quitação de financiamento da casa própria;

         VIII - saques junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;



       IX - saques junto ao Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/PASEP;

         X - cirurgia plástica reparadora de mama;

         XI - concessão de renda mensal vitalícia;

         XII - andamento processual prioritário no Poder Judiciário;

         XIII - preferência junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC;

         XIV - fornecimento de remédios pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

       § 2º O rol constante no § 1.º não impossibilita que o poder público estadual, por seus poderes,
instituições e órgãos, faça a divulgação de outras situações jurídicas julgadas cabíveis em favor das pessoas
com neoplasia maligna.

       Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

          O Projeto de Lei que ora é submetido à apreciação, dispõe sobre a inclusão dos Direitos da Pessoa
com Câncer nos sites mantidos pelo Poder Público Estadual.

       A grande preocupação é com a saúde dos Mato-grossenses. Um diagnóstico de Neoplasia Maligna,
doença mais conhecida como Câncer, muitas vezes causa uma reviravolta na vida de uma pessoa, sendo de
suma importância ter o conhecimento dos direitos assegurados por lei, que são adquiridos já no momento
em que a doença é diagnosticada.

        Com a imensa quantidade dos meios de comunicação que levam rapidamente informações às pessoas,
uma das formas de ampliar o acesso a esses direitos é a divulgação em sites públicos.

      Colaborar para a divulgação desses DIREITOS é o mínimo que podemos fazer para pessoas que
encontram-se em tratamento de câncer, sendo esta uma forma de ajudá-los diante da situação em que mais
precisam de apoio. Infelizmente, nem todos os portadores de câncer conhecem seus direitos, pelo simples
fato de não ter acesso, sem saber que podem solicitar remédios e assistência médica gratuita,
auxílio-doença, saque do FGTS, entre outros.

      Trata-se, portanto, de mais uma ferramenta para aqueles que muitas vezes, não possuem o acesso
necessário a respeito dos direitos decorrentes da doença. Nesta linha, com este projeto de lei, temos a
intenção de suprir a carência de informação, com a divulgação dos “DIREITOS DA PESSOA COM
CÂNCER", em sites de referência estadual, o que irá influir de maneira positiva no tratamento dos pacientes,
bem como no processo de cura, em razão de esclarecer o alcance de tais garantias e benefícios.

       Diante do exposto, confio na apreciação dos meus pares, acreditando no alto espírito comunitário e
familiar de todos colegas Deputados, na certeza de que a Assembleia Legislativa apoiará a presente
proposição, oferecendo mais essa ação à comunidade mato-grossense.
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