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Estabelece  as  diretrizes  e  requisitos  de
atendimento pelas comunidades terapêuticas a
ser  prestado,  no  âmbito  do  Estado  de  Mato
Grosso, aos adultos com necessidades clinicas
decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

        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 O atendimento prestado aos adultos com necessidades clínicas decorrentes do uso de álcool e
outras drogas pelas comunidades terapêuticas no Estado obedecerá ao disposto nesta Lei.

       §1º  As comunidades terapêuticas configuram-se como um serviço de caráter residencial transitório
destinado a oferecer cuidados contínuos de saúde e de assistência social na área de dependência química
para pessoas com necessidades clínicas decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

         §2º Para fins de reconhecimento no sistema público de saúde, as comunidades terapêuticas devem
integrar a Rede de Atenção Psicossocial instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS –, conforme
pactuado na Comissão Intergestores Bipartite.

          §3º O disposto nesta lei não se aplica ao acolhimento de crianças e adolescentes, que observará
normas próprias, em consonância com o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.”.

           §4º Para os efeitos desta Lei, o adulto com necessidades clínicas decorrentes do uso de álcool e
outras drogas é considerado “Usuário”.

        Art. 2º No atendimento aos adultos com necessidades clínicas decorrentes do uso de álcool e outras
drogas de que trata o art.1º e seus parágrafos, desta Lei, serão observadas as seguintes diretrizes:

          I – garantia de respeito e promoção dos diretos do Usuário;

          II – condução das ações e dos serviços com base nos princípios de direitos humanos e de
humanização do cuidado;
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           III – ênfase na construção da autonomia e na reinserção social do Usuário;

            IV – garantia ao usuário do acesso aos meios de comunicação;

            V – garantia do contato frequente entre o Usuário e seus familiares ou a pessoa por ele indicada,
desde o início da inserção na comunidade terapêutica;

          VI – garantia de acesso do Usuário e de seus familiares à Rede de Atenção Psicossocial do seu
território de saúde, incluídos nesta Rede, conforme o caso, os pontos de atenção, os de atenção básica em
saúde, bem como o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e outros dispositivos;

          VII – desenvolvimento do projeto terapêutico da pessoa acolhida em articulação com a Rede de
Atenção Básica em saúde, com o CAPS de referência ou com outros serviços pertinentes, considerando-se a
rede regional de atenção psicossocial e a prioridade no atendimento dos Usuários nos serviços comunitários
de saúde;

          VIII – acompanhamento, monitoramento, controle e avaliação dos aspectos sanitários e de saúde das
comunidades terapêuticas por parte da Secretaria de Estado de Saúde – SES;

            IX – promoção de atividades individuais e coletivas de orientação sobre prevenção do uso de crack,
álcool e outras drogas, com base em dados técnicos e científicos, bem como sobre os direitos dos Usuários
do SUS.

          Art.3º As comunidades terapêuticas somente farão o atendimento conforme o preenchimento dos
seguintes requisitos:

              I – adesão voluntária do Usuário;

             II – encaminhamento do Usuário ao acolhimento feito pelos serviços de saúde da rede pública ou da
rede privada ou pela família.

              Art. 4º  Os demais atos normativos elaborados no âmbito estadual que disciplinem o funcionamento
e o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas devem ser observados.

               Parágrafo único Ficam revogados os atos normativos que contrariem o disposto nesta Lei.

               Art. 5º  As comunidades terapêuticas, desde o início de seu funcionamento, atuará de forma
integrada às redes de promoção da saúde, de tratamento, de reinserção social, de educação e de trabalho
situadas em seu território e aos demais órgãos que atuem, direta ou indiretamente, em tais políticas sociais.

              Art. 6º  A formalização de vínculo entre o poder público estadual e as comunidades terapêuticas,
independentemente da fonte de financiamento, deve observar os dispositivos nesta Lei.

                 Art. 7º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
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             Atendendo sugestão da Secretaria de Serviço Legislatvo apresentamos o presente substituto no
sentido de aprimorar a propositura apresentada.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Setembro de 2018

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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