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Com fundamento no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da
Constituição Estadual requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente
Requerimento direcionado ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde, Sr. Gilberto Gomes de
Figueiredo, solicitando informações e documentos relativos à reforma da sede da Secretaria de Estado de
Saúde, conforme abaixo:

a. Qual a previsão para o início e conclusão da reforma da sede da Secretaria de Estado de Saúde?
Encaminhar cópia do cronograma físico e financeiro para reforma do prédio da Secretaria de Estado de
Saúde

b. A Secretaria de Estado de Saúde possui Projeto (s) para a reforma geral de sua sede? Caso positivo,
encaminhar cópia do integral do (s) projeto (s) existente (s).

c. Informar o (s) processo (s) licitatório (s) em andamento e/ou já realizado (s) para elaboração de projeto,
e/ou execução de obra de engenharia para reforma geral da sede da Secretaria de Estado de Saúde, se
houver. Caso haja, encaminhar cópia (s) integral (is) "capa a capa" do (s) processo (s) para tal finalidade.
Caso negativo, informar se existe, e qual a previsão para publicação do edital.

d. Informar o (s) contrato (s) firmado (s) para elaboração de projeto (s) e/ou obra (s) de engenharia para
reforma da Secretaria de Estado de Saúde, se houver. Caso haja, encaminhar cópia integral "capa a capa"
do processo. Caso negativo, informar se existe, e qual a previsão para publicação do extrato do contrato.

e. Informar a motivação técnica para priorização em iniciar a reforma da sede da SES-MT pela fachada,
recepção e jardinagem (obra executada em 2020) em detrimento da estrutura física interna da Secretaria de
Estado de Saúde.

f. Encaminhar cópia do projeto arquitetônico e custos da obra da fachada, recepção e jardinagem da
SES-MT da Secretaria de Estado de Saúde, executadas no ano de 2020.

g. Encaminhar Cópia Integral do processo administrativo de locação do imóvel destinado à sede temporária
da Secretaria de Estado de Saúde
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JUSTIFICATIVA

 

Estudos sobre a saúde de trabalhador apontam que o espaço físico de trabalho é uma das ferramentas
responsáveis pelo sucesso das atividades e pelas condições de saúde do trabalhador. A existência de
ambientes de trabalho insalubres e inadequados influenciam diretamente no surgimento de doenças
relacionadas ao estresse, aos problemas osteomuscular, adoecimento mental entre outros.

Não restam dúvidas ser fundamental o investimento em um ambiente físico confortável para o trabalho. A
estrutura do ambiente físico de trabalho deve dispor de local confortável, bem equipado, com iluminação,
ventilação e acessibilidade, já que o bom andamento das atividades tem relação direta com a satisfação dos
trabalhadores.

A legislação trabalhista, constante no capítulo V da CLT, prevê que no ambiente de
trabalho devem estar asseguradas boas condições das edificações, da iluminação,
conforto térmico e instalações elétricas adequadas e seguras. Seguindo a mesma
linha de entendimento, a CF/88 dispõe que o meio ambiente do trabalho, em
particular, acopla-se ao meio ambiente como um todo, com elevada importância,
tendo em vista que está localizado junto aos direitos humanos e fundamentais.
Garcia (2021, p. 220), inclusive, descreve o meio ambiente de trabalho como sendo
o local em que se realiza a atividade laboral, abrangendo as condições de trabalho,
a sua organização e as relações intersubjetivas ali presentes. Observa-se, portanto,
que ele abrange não apenas aspectos da estrutura física do local de trabalho, mas
também a forma como as atividades ali são desenvolvidas. Isso evidencia a
importância que o assunto exerce na luta contra a precarização do trabalho, uma vez
que direitos sociais (Art. 7º da CF/88) e fundamentais estão relacionados, por
e x e m p l o ,  à  s e g u r a n ç a  e  m e d i c i n a  d o  t r a b a l h o .
https://jus.com.br/artigos/95116/a-estrutura-fisica-do-meio-ambiente-do-trabalho-a-lu
z-da-clt

O prédio da sede da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, localizado na região do Centro Político
Administrativo de Cuiabá, tem sido objeto de inúmeras denúncias de irregularidades na estrutura física do
local. O imóvel, com instalações antigas, foi interditado pela Justiça do Trabalho em novembro de 2016,
apontando problemas na rede elétrica, no sistema de encanamento de gás, problemas de acessibilidade,
ventilação, instalações mobiliárias precárias, entre outras situações identificadas como inadequadas e que
colocam em risco a segurança e a saúde dos servidores que atuam no local.

Recentemente o prédio passou por reformas na fachada da frente, mas manteve-se inalterada a estrutura
física interna.

No dia 06 de fevereiro de 2023, matéria jornalística veiculada no site Mídia News noticiou que

“O secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, alugou um imóvel na
Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, para funcionar como sede da Pasta nas próximas
semanas. (...) A equipe da secretaria precisou ser realocada para que fossem
realizadas reformas na sede oficial, localizada no Centro Político Administrativo. O
imóvel foi alugado pelo secretário pelo valor de R$ 386.400,00.
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Assim, tendo em vista que é papel desta casa legislativa fiscalizar os atos do Poder Executivo, inclusive no
que se refere à aplicação dos recursos públicos solicito o apoio dos meus pares para a aprovação do
presente requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2023

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual

3


