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Cria  o  Programa  de  Profissionalização  de
Auxiliares de Enfermagem para habilitação em
técnico de enfermagem no âmbito do 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. 1º Fica criado o Programa de Profissionalização de Auxiliares de Enfermagem para habilitação em
técnico de enfermagem no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º A Secretaria de Estado de Saúde irá colaborar com a  Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação para a implantação deste programa no âmbito de suas áreas de atuação.

Art. 3º As despesas do Programa correrão por conta de dotação orçamentária das respectivas secretarias
citadas no artigo 2º desta Lei, e, se for o caso, o Poder Executivo irá promover suplementação orçamentária.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta propositura é o de promover a transição da equivalência profissional a estes trabalhadores
que necessitam da certificação profissional baseado em suas experiências e habilidades ao longo da vida na
função de auxiliar de enfermagem, que lhes proporcionará a formação técnica para que estejam aptos a
exercerem as atividades específicas do TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

O mercado de trabalho da saúde, conforme indicadores nacionais, os trabalhadores de enfermagem ocupam
significativo espaço, com 41,9% do total de empregos – 679.215 empregos em 2005, sendo, deste, 17,1% de
enfermeiros, 23,8% de técnicos de enfermagem e 59,1% de auxiliares de enfermagem.

Os trabalhadores da enfermagem estão inseridos em diferentes cenários de atenção à saúdem domicílios,
consultórios, unidades de saúde, hospitais e demais instituições, com o objetivo de promover a qualidade de
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vida das pessoas. Atuam em atendimentos de urgências e emergências, participam na prevenção e no
controle epidemiológico dos agravos, na recuperação e na reabilitação dos enfermos.

Esse projeto justifica-se, pois os profissionais de saúde, auxiliares de enfermagem, estão perdendo espaço,
tendo em vista que a exigência das unidades públicas e as instituições da rede privada exigem para
contratação, o técnico de enfermagem.

Assim colocado, peço aos nobres pares a aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Dezembro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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