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Dispõe  sobre  a  contratação  emergencial
temporária  de  psiquiatras,  psicólogos,
assistentes sociais e terapeutas ocupacionais,
para  oferecer  atendimento  às  vítimas  de
depressão  e  tendências  suic idas  em
decorrência  do  isolamento  social.

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 o Poder Executivo autorizado a efetuar a contratação emergencial de psiquiatras, psicólogos,
assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Saúde (SES),
para garantir atendimento psicológico e social presencial às vítimas de depressão e tendências suicidas em
decorrência do isolamento social adotado como medida de controle da pandemia ocasionada pelo Covid-19.

§1º A contratação dos profissionais listados neste artigo será feita por 06 (seis) meses, podendo ser
prorrogada por igual período.

§2º O atendimento de que trata esta Lei será garantido a adultos, crianças e idosos.

Art. 2º A Secretaria de Estado de Saúde deverá definir o quantitativo de profissionais a serem contratados
de acordo com as unidades de saúde aptas a realizarem os atendimentos de que trata esta Lei à população
que dela necessitar.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Logo após o início da pandemia da COVID-19 e da necessidade de adoção das regras de isolamento social,
as pessoas que sofrem de depressão ou que estão enfrentando dificuldades diversas para passar por este
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momento dramático da nossa história estão necessitando do auxílio do Estado para superar o sofrimento.

Muitos não conseguem suportar a perda de entes queridos, ou mesmo ouvir relatos sobre pessoas que não
sobreviveram ao vírus, ou ainda, as consequências emocionais geradas pelo confinamento social, bem como
a impossibilidade de garantir o sustento de suas famílias, no caso dos trabalhadores informais e outros.

Lamentavelmente, os casos de agravamento do quadro de pessoas depressivas esta crescendo em função
desse cenário, e o projeto de lei em tela visa a adoção de medidas que garantam o necessário atendimento
a essa parcela da população do Estado de Mato Grosso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Abril de 2020

 

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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