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Estabelece  a  obrigatoriedade  de  hospitais
públicos e privados efetuarem a instalação de
geradores  de  energia  elétrica  em  suas
instalações, no Estado de Mato Grosso.

        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 hospitais públicos e privados localizados no Estado de Mato Grosso, que possuírem centro
cirúrgico, centro obstétrico, unidade de tratamento intensivo infantil ou adulto, unidade coronária ou qualquer
outra instalação que requeira a não interrupção de procedimentos, ficam obrigados a proceder a instalação
de gerador de energia elétrica dotado de sistema automático de acionamento.

Art. 2º - Os estabelecimentos hospitalares deverão proceder à instalação do gerador elétrico em até 180
(cento e oitenta) dias a contar da publicação desta Lei.

Art. 3º - A não observância do disposto no Artigo anterior sujeita o estabelecimento hospitalar infrator a uma
multa diária de 100 (cem) salários mínimos.

Art. 4º - A fiscalização desta lei ficará a cargo da Secretaria de Estado de Saúde.

§ 1º - A aplicabilidade da multa cessará automaticamente assim que estiverem instalados e com
capacidade de funcionamento os geradores da instituição.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Este projeto visa prevenir problemas de abastecimento de energia elétrica nos hospitais de Mato Grosso,
sendo que quando desprovidos de geradores, tornam-se estruturas inoperáveis ou de operação condenada a
elevado risco nos períodos de ausência de energia. Tal ocorrência pode levar o paciente a óbito dependendo
do quadro clínico em que se encontra ou mesmo do procedimento ao qual está sendo submetido.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica pode resultar em cirurgias interrompidas abruptamente,
respiradores e incubadoras parando de funcionar, falta de esterilização de materiais de trabalho, bem como,
retardamento de partos complicados. Estas situações demonstram a vulnerabilidade dos hospitais.

Sabedores das consequências desastrosas que este fato pode causar, não podemos ficar inertes ao mesmo
e para tanto, impõem-se a obrigatoriedade do uso de geradores de acionamento automático em hospitais.
Desta forma, a presente proposição tem um caráter preventivo, objetivando reduzir, substancialmente, os
riscos e as consequências da falta de energia nestes estabelecimentos.

Por todo o exposto, é que solicito dos nobres pares o apoio indispensável à aprovação deste Projeto de Lei
diante de sua importância e alcance social.
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