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Institui o uso de marcadores de distanciamento
social 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. 1º Fica instituído o uso de marcadores de distanciamento social no Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. Entende-se por marcador de distanciamento social adesivo ou pintura no chão de possa
manter distância segura entre as pessoas que estão no mesmo ambiente.

Art. 2º Os marcadores devem ser fixados em uma distância de 1,5m (um metro e meio centímetro) entre um
e outro.

Art. 3º Todos os espaços públicos e privados que tenham aglomeração de pessoas devem ter os
marcadores de distanciamento social.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo legal.

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

JUSTIFICATIVA

A COVID-19 é uma doença respiratória causadapelo vírus SARS-COV-2 e caracteriza-se pelo
aparecimento de sintomas como febre, tosse seca e dificuldade respiratória. A doença pode ser transmitida
por gotículas expelidas pelo doente na tosse ou no espirro, o que pode contaminar outras pessoas direta
ou indiretamente, por objetos, que, ao serem tocados, e em seguida levando-se as mãos aos olhos, boca e
nariz, podem também contaminar.

O distanciamentosocial foi adotado por diversos países como uma forma de conter a propagação da
COVID-19. Dentre as medidas que o compõem, podemos destacar: a necessidade de não formar-se
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https://www.biologianet.com/biodiversidade/virus.htm
https://www.biologianet.com/saude-bem-estar/febre.htm
https://www.biologianet.com/saude-bem-estar/espirro.htm
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aglomerações, já que a doença pode ser transmitida de pessoa a pessoa; a manutenção da distância de, no
mínimo, 1,5 metro entre as pessoas; e o pouco ou nenhum contato físico, como apertos de mão, abraços e
beijos.

Por tanto, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, bem como da Secretaria
Estadual de Saúde de Mato Grosso, apresentamos essa proposta para poder controlar a disseminação
desse vírus.

Peço aos Nobres Pares a aprovação deste importante projeto de lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Maio de 2020

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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