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Dispõe  sobre  a  instalação  de  proteção  de
material  transparente,  resistente  e  atóxico
acima dos balcões ou mesas de atendimento ao
público 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 Ficam os supermercados, farmácias, recepção de prédios públicos e privados, comerciais ou não,
estabelecimentos comerciais em geral e congêneres, no âmbito do Estado de Mato Grosso, obrigados a
instalar proteção de material transparente, resistente e atóxico acima dos balcões ou mesas de atendimento
ao público.

Parágrafo único. A referida proteção poderá ser de vidro, acrílica ou de outro material que atenda as
determinações do caput, devendo ser disposta em altura e largura suficientes para cobrir na integralidade
toda área de contato entre o atendente e o atendido.

Art. 2º Os estabelecimentos elencados no art. 1º desta Lei terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para se
adequarem à presente determinação, contados de sua publicação.

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

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa garantir uma maior proteção as pessoas durante e após a pandemia do
COVID-19.

O vírus que causa a COVID-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas quando uma
pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar e
são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies.
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Você pode ser infectado ao inalar o vírus se estiver próximo de alguém que tenha COVID-19 ou ao tocar em
uma superfície contaminada e, em seguida, passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca.

A barreira de proteção ajuda a não propagar o contágio de doenças que podem ser transmitidas por fluídos
expelidos pela saliva. Essas barreiras oferecem proteção, facilidade de higienização e durabilidade.

Devemos nos proteger e as pessoas ao seu redor conhecendo os fatos e tomando as precauções
apropriadas. Siga os conselhos da autoridade local de saúde.

Diante o exposto, sabendo que a presente medida é de grande importância e relevância à população de
Mato Grosso, apresentamos a presente proposição e rogamos aos nobres pares pela sua aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Setembro de 2020

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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