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Dispõe sobre o dever do Estado de Mato Grosso
de  disponibilizar  Coletes  Balísticos  aos
Servidores  da  área  de  Segurança  Pública.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

      

Art. 1ºÉ dever do Estado de Mato Grosso, adquirir um Colete Balístico para cada Servidor Público Estadual
que atua no serviço operacional nas áreas de Segurança Pública.                                                

Art. 2º O Colete Balístico é de uso obrigatório nas instituições de Segurança Pública, não sendo permitida a
sua utilização por mais de um profissional.

Art. 3º O Colete Balístico será cautelado pelas instituições de Segurança Pública a seus Servidores de forma
permanente, devendo os Comandantes, Delegados e chefes de seções inspecionarem periodicamente o
estado de conservação que se encontram os Coletes Balísticos.

Art. 4º O Colete Balístico que receber impacto por projetil de arma de fogo ou for avariado por arma branca
deverá ser entregue ao setor responsável da respectiva instituição de Segurança Pública que providenciará a
sua baixa da carga e adotará as providências para a devida substituição.

Art. 5º Todos os Coletes Balísticos serão adquiridos dentro das medidas do Servidor Público da área de
Segurança Pública, ficando sob a responsabilidade deste o zelo pelo material da Fazenda Pública
disponibilizado para o exercício de sua atividade profissional.

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei Complementar se justifica pela necessidade de se aplicar um dos fundamentos em
que se constitui o Estado Democrático de Direito, o Principio da Dignidade da Pessoa Humana constante do
artigo 1º, III da Constituição Federal e também no artigo 1º da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Atualmente a realidade vivida pelos Servidores Públicos da área de Segurança Pública afronta o Principio da
Dignidade da Pessoa Humana, haja vista que não existe uma cautela permanente de Coletes Balístico aos
Policiais, e estes trabalhadores da área operacional das instituições de Segurança são compelidos a passar
de um para outro, os Coletes Balísticos ao final de cada turno de serviço.

O suor deixado no Colete Balístico causa uma serie de consequências negativas, capaz de ensejar em
afronta ao Principio da Dignidade da Pessoa Humana, como por exemplo, o cheiro de suor que é transferido
de uma pessoa para outra em razão da necessidade de se fazer a troca do equipamento ao final da jornada
de trabalho, alergias etc.

Os Coletes Balísticos disponíveis atualmente nas instituições de Segurança Pública estão, em sua grande
parte, com prazo de validade vencido, não oferecendo mais nenhuma segurança a seus usuários, devendo o
Estado de Mato Grosso adotar as providências necessárias para substituir tais equipamentos.

A falta de higienização nos Coletes Balísticos utilizados atualmente, por serem repassados de um Policial
para outro ao final das escalas de trabalho, pode causar problemas de saúde aos Servidores da área de
Segurança Pública, devendo o Estado de Mato Grosso, atuar preventivamente, fazendo a aquisição de
novos Coletes Balísticos.

Assim sendo, em razão da necessidade de se oferecer SEGURANÇA a quem faz SEGURANÇA, além de
valorizar os Servidores das áreas, esse Nobre Parlamentar apresenta a esta Casa de Leis o presente projeto,
que espera vê-lo APROVADO.
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