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Dispõe  sobre  o  compartilhamento  e  a
divulgação, em tempo real, pelo Estado de Mato
Grosso,  através  de  portal  transparência,  as
informações  sobre  o  número  total  de  leitos
clínicos  de  Unidade de  Tratamento Intensivo
(UTI) e Centro de Tratamento Intensivo (CTI),
disponíveis nos limites territoriais de cada ente
político e dá outras providências.

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 O Estado de Mato Grosso disponibilizará diariamente, através de seu sítio eletrônico, no portal
transparência, a ocupação geral de leitos clínicos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e Centro de
Tratamento Intensivo (CTI) disponíveis nos limites territoriais de cada unidade hospitalar, no âmbito do
Estado de Mato Grosso.

§1º É obrigatória à individualização das informações, atendendo os seguintes critérios:

I – Quantidade de leitos disponíveis, quantidade de leitos utilizados e quantidade de leitos vagos por Unidade
Hospitalar;

II – Discriminação da enfermidade do paciente que aguarda a vaga, preservada sua identidade;

III - Localização territorial do paciente aguardando a disponibilização de vaga;

§2º As informações constantes do parágrafo anterior se aplicam apenas ao Sistema Único de Saúde – SUS,
ressalvadas as hipóteses em que o Poder Público alugar, requisitar, ou, por qualquer outra forma, utilizar ou
subsidiar leitos da rede privada para a expansão do atendimento público.

§3º Estas informações devem estar em perfeita sintonia e coordenação com a central de regulação do
Estado de Mato Grosso, de forma que a unidade hospitalar solicitante da vaga tenha conhecimento
antecipadamente da previsibilidade do leito disponível, aguardando apenas a autorização de transferência.
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Art. 2º As informações deverão ser prestadas em um único sítio eletrônico, com acesso franqueado a todos
os Prefeitos, ao Governador, e seus respectivos Secretários de Saúde, aos Deputados Estaduais,
Promotores de Justiça e Defensores Públicos Estaduais, que poderão visualizar, integralmente, todos os
dados ali informados, em tempo real.

Parágrafo único. A cada nova inserção de dados, a autoridade que fizer as modificações deverá sinalizar o
horário da alteração, a fim de que os demais gestores possam utilizar a informação de forma ativa na gestão
compartilhada de leitos, em mútua cooperação, de forma a suprir as dificuldades regionais.

Art. 3º As informações sobre a ocupação de leitos, de que trata esta Lei, deverão ser disponibilizados de
forma sistematizada para acesso a toda população e estarem em consonância com a Central de Regulação
de Mato Grosso.

Art. 4º Em caso de descumprimento da presente Lei os agentes responsáveis por ação desconforme ou
omissão serão responsabilizados nos termos da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990 e Lei
Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992.

Art. 5º A Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso deverá regulamentar a matéria no prazo de 30
(trinta) dias, na forma de portaria.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.

JUSTIFICATIVA

É de conhecimento de todos os mato-grossenses que com ou sem a pandemia do novo coronavírus, a
disponibilidade de leitos no sistema público de saúde de Mato Grosso sempre foi objeto de muita reclamação
por parte da população. Antes da pandemia, saber a quantidade de vagas de UTI e CTI nos hospitais era
uma das tarefas mais complicadas.

Na verdade, os reclamos e desabafos eram constantes, principalmente, no que tange a superlotação dos
hospitais e a completa ausência de leitos.

Com o avanço da Covid-19, o Estado criou um portal online para divulgar informações referentes à doença,
em especial o número de leitos disponíveis, além também de divulgar contratos emergenciais e licitações,
por exemplo.

A ação perpetrada pelo Governo do Estado para atendimento específico da Covid-19, merece uma análise
mais pormenorizada e sua extensão para os momentos pós-pandemia. Será de grande valia para a
população ter o acesso diariamente e de forma real ao quantitativo de leitos disponibilizados no Estado de
Mato Grosso, especificamente os leitos de UTIS e CTIS.

Na prática, esse novo portal seria um ambiente virtual, a partir da experiência com o Painel Covid-19, que
disponibilizará as informações sobre a ocupação dos leitos e a situação das principais doenças no Estado,
de forma transparente e diária, mantendo inclusive a checagem de informações por municípios, por bairros e
por região de saúde, faixa etária e sexo, como tem sido feito com o coronavírus.

A transparência das informações públicas sobre a saúde pode ajudar a população no controle social. As
pessoas estão muito mais atentas que antigamente, e hoje tem espaço de fala, por meio da internet.
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A democratização de informações, especialmente referente à saúde pública é um passo que precisa ser
dado o quanto antes. Além disso, auxiliará os órgãos de controle, incluindo a Assembleia Legislativa, que
deve fiscalizar o Executivo.

O acesso às informações é um direito fundamental garantido na Constituição Federal e que as informações
devem ser prestadas de forma transparente e com clareza, por ser fundamental na condução da gestão da
saúde, uma vez que permite o monitoramento de gastos públicos e das demais medidas tomadas pelo
governo.

A publicidade é um dos princípios da administração pública e a transparência de dados públicos é a regra
quando tratamos com a coisa pública. Desta forma, com o presente projeto de lei buscamos dar mais
transparência e publicidade sobre a real situação da rede hospitalar pública do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, solicito aos meus nobres pares a apreciação e aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Agosto de 2020

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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