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Dispõe  sobre  direitos  excepcionais  os
profissionais  da  saúde,  no  âmbito  de  Mato
Grosso  enquanto  vigente  o  decreto  de
calamidade  pública.

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 determinado que os profissionais da saúde, que se tornarem vitimas fatais ou
tiverem redução da capacidade laboral, decorrente do contagio do Corona vírus (Covid-19),
serão considerados casos de acidente em serviço ou doença profissional, no âmbito do Estado
de Mato Grosso.

Paragrafo único. Considera-se profissional de saúde, todos aqueles que, comprovadamente,
mantiveram-se trabalhando em hospitais, clinicas e afins, diretamente ou indiretamente em
contato com o publico, em unidades responsáveis pelo recebimento de pacientes.

Art. 2 º O direito descrito no caput do art. 1 º será? reconhecido apenas enquanto perdurar o
decreto de calamidade do Estado de Mato Grosso.

Art. 3º Os profissionais de que trata esta lei ou seus sucessores deverão comprovar o efetivo
exercício do cargo ou função durante a vigência do decreto de calamidade na saúde pública
estadual, a fim de serem reconhecidos os reflexos previdenciários, financeiros e trabalhistas da
declaração de “acidente em serviço” ou “ato de serviço”.

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

JUSTIFICATIVA

A presente inciativa tem a finalidade de assegurar aos profissionais da saúde que se tornarem
vitimas fatais ou tiverem redução da capacidade laboral decorrente do contágio do Corona vírus
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(Covid-19), serão considerados como acidente em serviço ou doença profissional, no âmbito do
Estado de Mato Grosso.

Vale destacar que estes profissionais não se submetem às regras próprias da quarentena, com
o devido isolamento social, situação em que a maioria da população fica em reclusão dentro de
seus próprios lares, pois são considerados “linha de frente” no enfrentamento da pandemia.

Com isso, exercem a profissão em seus mais diversos setores, tendo contato com inúmeras
pessoas, estando numa condição muito mais vulnerável ao contagio do Corona vírus
(Covid-19).

Assim, está medida não se trata de privilegio algum, mas sim de uma medida que busca tratar
de forma mais justa aqueles que estão na linha de frente desta ferrenha batalha, haja vista que
o contagio ocorre em virtude de contato e atendimento as pessoas que portam o vírus.

Segundo levantamento feito pelo jornal “O Globo” junto aos Conselhos Regionais de Medicina
dos 27 Estados e sindicatos de médicos, foram registradas a triste marca de 113 óbitos de
médicos devido ao novo corona vírus, que segundo o levantamento, resulta na morte de 02
médicos por dia no Brasil em decorrência desta nefasta doença.

Novamente segundo levantamento feito por veículos de comunicação junto aos conselhos de
classe constatou-se que o Brasil é o país onde ocorreu o maior número de profissionais de
enfermagem no mundo até agora, o que revela falta de proteção a estes profissionais tão
importantes para o sistema de saúde do país.

Assim, nada mais justo que tomemos medidas nesta Casa de Leis para que estes profissionais
tenham este direito reconhecido enquanto perdura esta pandemia, pois contrair corona vírus
para eles, é sim doença laboral ou acidente de trabalho.

Em face dos argumentos supramencionados, entendemos que essa seja uma medida de
grande relevância social, e por esta razão apresento o presente projeto, contando desde já, com
o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Maio de 2020

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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