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Dispõe sobre a cassação da inscrição estadual
de  empresas  que  provoquem  condutas  e
atividades  lesivas  ao  enfrentamento  da
emergência  de  saúde pública  de  importância
internacional decorrente do COVID-19.

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 As empresas instaladas no Estado de Mato Grosso terão sua inscrição estadual cassada,
quando ficar comprovado que foram responsáveis por atos que possam ser configurados como
condutas e atividades lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do COVID-19.

Art. 2º Considera-se ato lesivo ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da
COVID-19 toda ação ou omissão, voluntária ou não, que viole as regras jurídicas previstas
nesta Lei, nos regulamentos, protocolos e normas que se destinem à promoção, preservação e
recuperação da saúde no combate da pandemia.

Art. 3º São considerados atos lesivos ao enfrentamento da emergência de saúde pública:

I - descumprir obrigação de uso de máscara de proteção para cobertura da boca e nariz, nas
dependências da empresa;

II - descumprir obrigação de fornecer máscara de proteção para cobertura da boca e nariz aos
seus funcionários, empregados, servidores ou colaboradores;

III - deixar de realizar o controle do uso de máscaras de proteção para cobertura da boca e nariz
de todas as pessoas presentes no estabelecimento, funcionários ou clientes;

IV - promover atividades ou reuniões que geram aglomeração de pessoas, bem como, em se
tratando de estabelecimentos ou organizadores de eventos, descumprir as normas que proíbem
aglomeração;
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V - promover eventos de massa, permiti-los ou deixar de realizar seu controle;

VI - descumprir normas administrativas estaduais editadas para reduzir a transmissão e
infecção pela Covid-19 relativas:

a) à proibição, suspensão ou restrição ao exercício de atividades;

b) à proibição, suspensão ou restrição a reuniões;

c) à proibição ou restrição de horário e/ou modalidade de atendimento;

d) ao controle de lotação de pessoas;

e) ao distanciamento mínimo entre as pessoas, em todas as direções.

VII - descumprir a obrigação de disponibilizar álcool gel 70% (setenta por cento) para uso
próprio, dos funcionários e dos consumidores em todas unidades comerciais;

VIII - descumprir a obrigação de auxiliar na organização das filas dentro e/ou fora da sua
unidade comercial, garantindo o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as
pessoas;

IX - descumprir comunicado de isolamento domiciliar determinado por profissional de saúde,
sem prévia justificativa avaliada por autoridade sanitária competente;

X - desrespeitar ou desacatar a autoridade administrativa, quando no exercício das atribuições;

XI - obstruir ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades administrativas no exercício de
suas funções.

§1º A obrigação de uso de máscaras de proteção facial será dispensada no caso de crianças
com menos de três anos de idade, bem como no caso de pessoas com transtorno do espectro
autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras
deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado, conforme declaração médica que
poderá ser obtida e apresentada por meio digital.

§2º As infrações administrativas previstas neste artigo abrangem os locais privados de uso
coletivo.

Art. 4º São autoridades competentes, de forma comum, para lavrar o auto de infração e
instaurar processo administrativo os funcionários dos órgãos públicos e das entidades da
administração indireta estaduais, dotados de poder de polícia administrativa, designados para
as atividades de fiscalização.

§1º Os órgãos e entidades estaduais poderão, conforme a necessidade, solicitar a cooperação
da Polícia Militar, bem como da Polícia Civil.

§2º As infrações administrativas serão apuradas, processadas e decididas em processo
administrativo próprio, no âmbito do órgão ou entidade instauradora, assegurado o direito à
ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, observadas as disposições desta Lei.
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Art. 5º As penalidades serão imputadas a quem causou a infração, para ela concorreu ou dela
se beneficiou direta ou indiretamente.

Parágrafo único: Considera-se causa, a ação ou omissão, voluntária ou não, sem a qual a
infração não teria ocorrido.

Art. 6º A cassação da inscrição estadual dar-se-á com a conclusão do processo administrativo.

Art. 7º Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente a pandemia mundial de COVID 19, declarada
pela Organização Mundial de Saúde.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputada, o projeto de lei ora apresentado para análise e considerações
dos ilustres colegas parlamentares, dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de empresas
que provoquem condutas e atividades lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do COVID-19.

A propositura pretende fortalecer a fiscalização do cumprimento das medidas restritivas às
atividades e serviços para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública e aplicar sanção
apenas aos infratores.

É amplamente sabido que em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou
que o surto de Corona vírus constitui Emergência de Saúde de Importância Internacional
(ESPPI) e, posteriormente, em 11 de março, avançou para reconhecer o quadro como
pandemia. Em decorrência disso, a União declarou Emergência em Saúde Pública por meio da
Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro da Saúde.

É notório que as medidas de combate à pandemia culminaram em interrupções ou alterações
de funcionamento de atividades não consideradas essenciais, e com isso determinados setores
econômicos têm sofrido impactos negativos. Verifica-se, no entanto, que se efetivamente forem
observadas as normas impostas pelo Poder Público para inibir e/ou conter aglomerações e
reduzir a transmissão e infecção pelo novo Corona vírus, será possível evitar a imposição de
medidas drásticas que afetem amplamente a economia local.

Em diversos municípios de nosso Estado, existem neste momento toque de recolher no período
noturno, entretanto, conforme divulgado pela imprensa, muitos estabelecimentos insistem e
desrespeitar as determinações do poder público, causando aglomerações e certamente
colaborando com a disseminação desta nefasta doença que nos aflige.

Acredito que o projeto de lei é uma oportunidade e uma necessidade para a repressão de
condutas lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública, a fim de que o Poder
Público possa agir com eficácia e eficiência na execução dos protocolos e normas que se
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destinem à promoção, preservação e recuperação da saúde no combate da pandemia.

Este projeto de lei vem de encontro aos ditames constitucionais, convencionais e legais,
cumprindo-os e concretizando-os.

Em face dos argumentos supramencionados e por entender que a medida se releva justa e
oportuna, 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 22 de Fevereiro de 2021

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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