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DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE OS
DEPÓSITOS DE PNEUS, NOVOS OU USADOS,
FERROS-VELHOS  E  AFINS,  DO  ESTADO  DE
MATO  GROSSO  UTILIZAREM  SISTEMA  DE
COBERTURA PARA EVITAR O ACÚMULO DE
ÁGUA.

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.  É obrigatória a instalação de cobertura fixa, ou desmontável, em toda e qualquer
espécie de estabelecimento comercial, que mantenha depósito de pneus, novos ou usados,
ferros-velhos, sucatas e afins, para evitar acúmulo de água que se torna meio propício para
gerar foco do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue.

Parágrafo Único - A cobertura deverá proteger os locais de depósito com matéria adequado, a
fim de evitar bolsões acumuladores de água.

Art. 2º . A desobediência ou não observância das regras estabelecidas nessa Lei implicará,
sucessivamente, na aplicação das seguintes penalidades:

I – advertência por escrito, notificando o infrator para sanar a irregularidade, no prazo de 30
(trinta) dias, contando da notificação, sob pena de multa;

II – não sanada a irregularidade, será aplicada pelo Poder Executivo uma multa ao infrator.

III – em caso de reincidência, a multa prevista no inciso anterior será aplicada em dobro;

IV – persistindo a irregularidade, mesmo após a imposição de multa em dobro, será suspenso a
inscrição estadual do infrator, pelo período de 30 (trinta) dias, e após o decurso desse prazo
será regularmente cassada a inscrição estadual do infrator pelo Poder Público Estadual, com a
conseqüente interdição da atividade.
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§1º - É vedada a utilização de imóvel residencial ou não autorizado para depósito de tais
materiais mencionados no art. 1º.

§2º - Constatada a irregularidade citada no parágrafo anterior os responsáveis estarão sujeitos
às penalidades impostas no artigo 2º, além de apreensão e destinação dos materiais
depositados irregularmente.

Art. 3º. Os valores auferidos por meio das cobranças de multas referidas nesta Lei serão
aplicados em políticas públicas voltadas ao combate contra o Aedes aegypti e suas doenças
transmissíveis.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Aedes aegypti é um mosquito diminuto de apenas 7 milímetros, mas é capaz de transmitir
numerosas doenças diferentes, entre elas se destacam estas quatro: a dengue, o zika vírus, a
febre amarela e a chikungunya. 

O ciclo de transmissão das citadas doenças ocorre do seguinte modo: a fêmea do mosquito
deposita seus ovos em recipientes com água. Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por
cerca de uma semana. Após este período, transformam-se em mosquitos adultos, prontos para
picar as pessoas.

O Aedes aegypti procria em velocidade prodigiosa e o mosquito da dengue adulto vive em
média 45 dias e suas larvas nascem e se criam em água parada.

A fêmea do Aedes aegypti voa até mil metros de distância de seus ovos. Com isso, os
pesquisadores descobriram que a capacidade do mosquito é maior do que os especialistas
acreditavam.

Em 2016, o Brasil registrou 1.987.678 casos das três principais doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti no Brasil: dengue, zika e chikungunya. As arboviroses provocaram 846 mortes.
Os dados são do boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (2), que
contabilizam os casos registrados até o dia 31 de dezembro.

O mosquito Aedes aegypti continua colocando Mato Grosso em destaque nacional quando o
assunto é zika, chikungunya e dengue. Boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em
Saúde, do Ministério da Saúde (MS) aponta que o Estado, nesse ano de 2017,  é o segundo
com maior taxa de incidência de zika, registrando 59,4 casos a cada 100 mil habitantes,
perdendo apenas para Tocantins (62 casos/100 mil hab.).

Além disso, as notificações referentes à chikungunya aumentaram 428,2% se comparado com o
mesmo período do ano passado, passando de 510 para 2.694 registros. Já a dengue foi
responsável pela morte de três pessoas no estado este ano.

Os dados constam no documento apresentado pelo Ministério da Saúde, e que abrangem o
período entre 1º de janeiro e 4 de setembro.

Para se ter idéia desse grave problema, apenas em Várzea Grande, região metropolitana de
Cuiabá, mais de 4.800 casos foram descobertos em 2017.

Por isso, evitar focos da reprodução desse vetor é a melhor forma de prevenir a dengue o zika
vírus, a febre amarela e a chikungunya.

A ajuda da população como um todo é de extrema importância para que o mosquito não se
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prolifere, tampando caixas d’água, limpando as calhas, lavando semanalmente tanques de
armazenamento de água, botando areia nos pratos de planta, entre outras medidas.

Porém, também é necessário que os donos de depósitos de pneus, ferros velhos, borracharias
e estabelecimentos afins tomem as devidas precauções, afim de não deixarem materiais
armazenados a céu aberto o que contribuirá na prevenção das 04 doenças transmitidas pelo
mosquito aedes aegypti, uma vez que tais locais são propícios para criação de focos e
proliferação do mosquito.

Cobrindo os materiais onde se acumula água, a chance do mosquito proliferar diminui
consideravelmente. 

O único modo possível de evitar a transmissão das 04 doenças que matam tantas pessoas é a
eliminação do mosquito transmissor, através da eliminação de focos de reprodução.

Por estas razões, apresento esta importante proposta legislativa, ao tempo em que conto com a
aprovação de meus pares nesta Casa de Leis.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Novembro de 2017

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual
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