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Dispõe sobre a criação do cadastro estadual de
profissionais  que  trabalham  ou  cuidam  de
crianças, adolescentes, idosos e deficientes.

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 Esta Lei dispõe sobre a criação do cadastro estadual de profissionais que trabalham ou cuidam de
crianças, adolescentes, idosos e deficientes.

Art. 2º Fica criado o cadastro estadual de profissionais que trabalham ou cuidam de crianças,
adolescentes, idosos e deficientes, com o objetivo de:

I - ofertar serviços e apoios à crianças, adolescentes, idosos e pessoas com perda de autonomia
funcional ou em situação de dependência para o exercício de atividades básicas ou instrumentais da
vida diária;

II - suprir intervalos de repouso, descanso, alimentação e necessidade de ausência temporária de
cuidadores pessoais ou atendentes pessoais.

Parágrafo único Os profissionais de que trata o caput deste artigo poderão oferecer os seguintes
serviços e apoios, entre outros:

I - assistência doméstica;

II - cuidados pessoais;

III - manutenção residencial;

IV - provisão e preparação de refeições;

V - acompanhamento em atividades dentro e fora da residência;

VI - transporte para atividades fora da residência.
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Art. 3º O profissional deverá fazer comprovação de idoneidade, com apresentação de certidão de
antecedentes criminais fornecida pela Justiça Federal e Estadual.

Parágrafo único Será negado o registro do requerente que possuir condenação penal transitada em
julgado por crime com pena de reclusão.

Art. 4º Esta Lei será regulamentada nos termos do artigo 38-A da Constituição Estadual.

Parágrafo único Regulamento disporá sobre:

I - critérios de elegibilidade para os serviços e apoios;

II - organização e acesso ao cadastro de profissionais de que trata esta Lei;

III – requisitos de treinamento básico para profissionais;

IV - outros aspectos necessários à prestação satisfatória dos serviços e apoios e à garantia do
bem-estar, autonomia, independência e segurança de seus usuários.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa dispor sobre a criação do cadastro estadual de profissionais que trabalham ou
cuidam de crianças, adolescentes, idosos e deficientes.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro assegurou maior proteção a crianças,
adolescentes, idosos e deficientes. Ao reforçar tal proteção, esse Projeto de Lei tem o intuito de criar no
Estado de Mato Grosso, um cadastro de profissionais que trabalham ou venham a trabalhar com esses
cidadãos.

Nesse mesmo sentido, a legislação infraconstitucional apresenta alguns diplomas legais que tutelam os
direitos das pessoas de que trata esta lei, tais quais os Estatutos da Criança e Adolescente, do idoso e, o
recém aprovado, Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Nos últimos anos, temos assistido diversos casos de violência e abusos contra menores, idosos e deficientes.
Muitas dessas ocorrências são praticadas por pessoas que trabalham ou cuidam desses indivíduos,
valendo-se da fragilidade apresentada pelas vítimas e pelo fácil acesso a elas.

Tentando reduzir esses casos, propomos a criação do referido cadastro, o qual evitará que pessoas
condenadas por crimes com pena de reclusão trabalhem ou cuidem de crianças, adolescentes, idosos e
deficientes, exigindo-se, assim, maior rigor na contratação desses profissionais.

Tal medida já é adotada, há algum tempo, em outros ordenamentos jurídicos, como o do Canadá, da
Austrália e da Nova Zelândia.

Desse modo, é necessário que a legislação mato-grossense contemple esse cadastro de profissionais com
rigidez, tendo em vista a fragilidade das pessoas com as quais estes profissionais trabalham e a necessidade
da melhora contínua na proteção específica a elas.
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Em consonância com o art. 39 da Constituição Estadual, a iniciativa de lei que verse sobre a matéria de
que trata o projeto em tela é permitida a parlamentar.

Conforme o exposto, entendemos como de fundamental importância, submetemos aos nobres pares a
presente proposta a qual solicitamos o devido apoio para sua análise e aprovação.     

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Janeiro de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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