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DISPÕE  SOBRE  AS  MEDIDAS  CONTRA
D E N G U E  E  O U T R A S  Z O O N O S E S  E M
ESTABELECIMENTOS  E  RESIDÊNCIAS  COM
DEPÓSITO  DE  BENS  À  CÉU  ABERTO.

        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° - Esta Lei regulamenta as medidas para prevenção de criadouros do mosquito Aedes Aegypti e outros
vetores de zoonoses em depósito de bens à céu aberto.

Art. 2° - Somente poderão ser depositados a céu aberto bens que não ofereçam risco de se tornarem
criadouros de Aedes Aegypti e outros vetores de zoonoses, mediante autorização expressa da autoridade
sanitária.

Parágrafo Único – A ausência de finalidade comercial dos bens armazenados a céu aberto não
descaracteriza a definição do caput.

Art. 3° - Os proprietários ou responsáveis por estabelecimentos citados  nesta Lei devem realizar ações de
sensibilização e educação ambiental  junto  a seus empregados, colaboradores e servidores com o objetivo
de contribuir no processo de prevenção e controle da proliferação do mosquito Aedes Aegypti e dá outras
providências.

Art. 4° - O descumprimento desta lei ensejará aos infratores as seguintes penalidades, a serem aplicadas
progressivamente em caso de reincidência:

I -  advertência para regularização em 15 (quinze) dias;

II – interdição para cumprimento das recomendações sanitárias;

III – suspensão temporária da autorização de funcionamento, por 30 (trinta) dias; e
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IV – cassação da autorização de funcionamento.

Parágrafo único – Caso o infrator seja pessoa física, o descumprimento da presente Lei ensejará advertência
na forma do inciso I e, em caso de reincidência, multa de 50 Unidades Padrão Fiscal do Mato Grosso
(UPF/MT), a ser recolhida em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na legislação.

Art. 5° - Esta lei  entrará em vigor em 90 dias de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei dispõe sobre medidas para o controle de vetores da dengue e outras zoonoses em
estabelecimentos com depósitos em céu aberto.

A proteção à saúde está consagrada nos direitos sociais inseridos na Carta Magna, em especial no caput do
artigo sexto. “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição”.

Assim como outros animais, o Aedes Aegypti representa uma ameaça para a saúde pública do Estado do
Mato Grosso e do Brasil, país cujo clima tropical oferece as perfeitas condições para proliferação do
mosquito, transmissor da dengue e de outras doenças.

Qualquer espaço onde se acumule água limpa (caixa d`água, cisternas, cacos de vidro, latas, pneus, vasos
de planta, depósitos à céu aberto, bromélias etc.) são um criadouro em potencial para o Aedes Aegypti.
Segundo dados oficiais da Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que, anualmente,
aproximadamente 80 milhões de pessoas são infectadas pelos vírus transmitidos pelo mosquito, enquanto
cerca de  550.000 (quinhentos e cinquenta mil) pessoas necessitam de hospitalização e em torno de 20.000
(vinte mil) pessoas morrem devido as complicações causadas pelas doenças relacionadas ao Aedes Aegypti.

O problema do depósito inadequado de bens a céu aberto não se restringe à proliferação do mosquito da
dengue, contudo, a disposição imprópria de objetos ainda pode favorecer a reprodução de outros animais
vetores de patologias que oferecem risco à saúde humana, como ratos, baratas, moscas e escorpiões.

Diante disso, o manejo e o controle dos locais de depósito de bens, além de medidas educativas a respeito
da sua necessidade, constituem verdadeira medida de saúde pública.

Este projeto de lei procura abordar a questão de forma ampla, estabelecendo regras que poderão ser
cumpridas tanto por pessoas que acumulam objetos em residências quanto por estabelecimentos industriais
e comerciais, tais como “ferros velhos”, materiais de construção, floriculturas e lojas de jardinagem e
paisagismo, pátios, estacionamentos e depósitos a céu aberto, por exemplo. De igual forma, o Poder Público
submeter-se-à às normas estabelecidas.

Em outros estados, projetos como este estão tramitando, como por exemplo o PL 905/2019 do deputado
Goura na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Pelo todo exposto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares a fim de aprovar o presente projeto de
Lei.   
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Dezembro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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