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Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições
de longa permanência para idosos manterem
responsável  técnico  com  formação  em  nível
superior  na  área  de  saúde  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 - Ficam obrigadas as instituições de longa permanência para idosos a manterem responsável técnico
com formação em nível superior na área de saúde.

Art. 2º - As instituições deverão se adequar às disposições desta lei no prazo de até 06(seis) meses após
início de sua vigência.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

As Instituições de Longa Permanência para Idosos, assim conceituadas pela Resolução de Diretoria
Colegiada nº283/2005 da ANVISA “aquelas governamentais ou não governamentais, de caráter residencial,
destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte
familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania” merecem atenção especial deste parlamento,
notadamente no que tange a responsabilidade técnica pelos estabelecimentos desta natureza.

De acordo com o item 4.5.3.1 do mesmo ato normativo, o Responsável Técnico pelo estabelecimento deve
possuir formação em nível superior, contudo não especifica em qual área da ciência deve ser essa expertise.

Para melhor adequação das instalações, sobretudo em relação aos protocolos sanitários a serem
observados, é salutar que o profissional a figurar como responsável técnico detenha conhecimentos
especializados em matéria de saúde.
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A título de exemplo, como poderia bem atestar as condições de asseio, infraestrutura e regularidade do
estabelecimento alguém com formação em Artes, Economia ou Direito?

Daí porque a necessidade de produção legislativa tendente a promover a regularização sanitária do
estabelecimento atestada por profissional com formação pertinente e adequada à matéria. Em que pese a
competência legislativa para matéria, entende o subscritor da presente que o seu fundamento reside no art.
24, XII da Constituição Federal.

Face à enorme relevância do tema, conto com o apoio dos nobres pares para analisar, aperfeiçoar e aprovar
este projeto de lei com a maior brevidade.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Outubro de 2020

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual

2


