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Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  fazer
divulgação, pelos órgãos públicos do Estado de
Mato  Grosso,  dos  direitos  das  pessoas
portadoras  de  neoplasia  maligna.

        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. 1° 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, os direitos das pessoas com neoplasia
maligna - câncer .

§ 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;
II- 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,
VII- quitação de financiamento da casa própria;
VIII- saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IX- saques do Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP;
X- cirurgia plástica reparadora de mama;
Xl- 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.
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§ 2º O rol constante no parágrafo anterior não impossibilita que o Poder Público Estadual, por meio de suas
instituições e órgãos, faça a divulgação de outras situações jurídicas julgadas cabíveis em favor das pessoas
com neoplasia maligna.

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

JUSTIFICATIVA

O acesso à informação é um direito fundamental previsto no ordenamento jurídico brasileiro no art. 5º inciso
XXXIII, bem como no inciso II do § 3 do art. 37 e no § 2 do art. 216 da Constituição Federal de 1988. Direito
também garantido na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Todos os cidadãos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como o direito de acesso
aos registros administrativos e a informações sobre atos de governo.

O direito de informação envolve o direito de informar, o direito de se informar e o direito de ser informado. O
direito de informar insere-se no contexto dos direitos fundamentais de primeira geração, sendo, portanto, um
direito eminentemente individual que almeja uma liberdade de agir.

O direito de se informar, por sua vez, consiste na faculdade do indivíduo buscar as informações pretendidas,
sem que lhe sejam impostos empecilhos para tanto. (*SERRANO, 2005, p. 133).

O direito de ser informado consiste em um direito difuso à informação integral e verdadeira, transmitida com
objetividade e acessibilidade.

Neste diapasão, sabedores que a incidência de neoplasias malignas (câncer) cresce no Brasil, como em
todo o mundo, num ritmo que acompanha o envelhecimento populacional decorrente do aumento da
expectativa de vida. Tal incidência (crescente) é um resultado direto das grandes transformações globais das
últimas décadas, que alteraram a situação de saúde dos povos pela urbanização acelerada, novos modos de
vida e novos padrões de consumo.

Em assim sendo, a presente proposta tem como principal objetivo promover e ampliar o livre acesso à
informação, respeitando este direito que é fundamental e imprescindível para facilitar acesso aos demais
direitos, em especial, as pessoas portadoras de neoplasias (câncer), que em muitos casos, por
desconhecerem seus direitos, deixam de receber benefícios previstos em Lei. 

Por todo o exposto, observando nossa Constituição Federal e todo o ordenamento jurídico, para que o
objetivo pretendido possa ser contemplado, submeto a presente matéria á qualificada apreciação dos Nobres
Pares, aos quais conclamo a sua acolhida e aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Fevereiro de 2018

 

Mauro Savi
Deputado Estadual
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