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Autoriza  o  Poder  Executivo  a  instituir  o
“Programa  de  suporte  psiquiátrico  e
psicológico” aos servidores públicos estaduais
atuantes no combate à COVID-19 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 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o “Programa de suporte psiquiátrico e psicológico” no
âmbito da saúde aos servidores públicos estaduais atuantes no combate à COVID-19.

Art. 2º Os objetivos do Programa são:

I – Orientar as categorias sobre a importância da saúde mental;

II – Difundir informações de forma clara e simplificada sobre as doenças psiquiátricas que acometem os
profissionais, seus sinais e sintomas, formas de prevenção e tratamentos existentes;

III - Tratar os servidores públicos acometidos de doenças psiquiátricas decorrentes da atuação no combate à
COVID-19;

IV – Desenvolver no servidor público estadual o hábito de, periodicamente, consultar-se com profissional da
área da saúde mental.

Art. 3º A Administração Pública deverá dar publicidade do Programa ao servidor público estadual, a fim de
garantir sua ampla divulgação.

Art. 4º Para a execução do programa, o Poder Executivo poderá firmar convênios ou parcerias com os
governos municipais e da União, sociedade civil, empresas privadas, cooperativas, associações e demais
entidades voltadas à área da saúde.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O Presente Projeto de Lei tem por finalidade autorizar ao Poder Executivo a assegurar aos servidores
públicos estaduais discriminados no escopo da proposição a devida atenção pela sobrecarga psicológica que
vêm enfrentando no combate aos efeitos da pandemia.

No que concerne aos profissionais da saúde, não precisamos delongar muito para demonstrar que houve
aumento da carga de trabalho pois, segundo informações oficiais, mais de 50% (cinquenta por cento) dos
profissionais de saúde chegaram a ser afastados, sobrecarregando o sistema e demais profissionais.

Além disso, os cuidados de prevenção aumentaram a atenção dos servidores nas medidas de higiene e uso
de equipamento de proteção individual, sem contar o medo cotidiano no contato com pacientes. Isto devasta,
sem dúvidas, o psicológico desses servidores.

Aos policiais civis e militares, bombeiros militares e agentes penitenciários, que antes vivam sob o temor e
estresse diurno do contato com a violência, também passaram a concentrar um medo internalizado por estar
em ambiente fechado, aglomerado por diversas pessoas, quer seja no transporte de presos, quer seja no
controle prisional e atendimento das ocorrências públicas.

Visando dar maior agilidade na atenção e trato psicológico destes verdadeiros heróis, nada mais justo do que
unirmos forças para autorizar que o Poder Executivo possa regulamentar e priorizar este serviço essencial
para estas categorias, buscando minimizar o sofrimento e os impactos negativos da pandemia nos
servidores públicos estaduais atuantes no combate à COVID-19.

Por todo o exposto, solicito aos meus nobres pares o apoio necessário para a apreciação e aprovação desta
matéria legislativa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Abril de 2021

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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