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Apresenteiniciativafoirecebidaeregistradapela

Secretaria de Serviços Legislativos, por meio do Processo rf 89612021,

protocolo rf 703612021, lido na 38u Sessão ordinária (2910612021), sendo

colocada em pauta e,rfl301061202l, tendo seu devido cumprimento de pauta

no dia 0610812021,, a propositura esteve em pauta sem receber emendas ou

substitutivos.

Submete-se a esta Comissão o PROJETO DE LEI

CoMPLEMENTAR (PLC) N." 31/2021, de autoria do Deputado XUXU

DAL MOLIN, que o'Acfescenta o inciso XIV ao art.2" da Lei no 11.268, de

16 de dezembro de2o2o para tornar obrigatório o fomecimento e uso de

equipamentos de proteção individual - EPI's para professores da rede

pública de ensino do Estado de Mato de Grosso para a prevenção à

disseminação do coronavírus (covid-l9) em suas instalações em aulas

presenciais", conforme descrito abaixo :

Art. lo Acrescenla o inciso XIV ao art' 2o da Lei n' I l'268' de

l6 de dezembro de 2020.

Art.2'(...).
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XIV - evidenciada situação emergencial ou de calamidade

pública, descle que decretacla pelo Poder Executivo' O Estado
'cle 

Mato Grossó forncerá, sem ônus, a todos os professores da.

redepúblicacleensino,equipamentosdeproteçdoindividual
para a prevenção à disseminaçdo do coronavírus (covid-19)'
'os 

quaii deverão utilizar durante as atividades de ensino'

Art. 2" Esta lei complementar enlrq em vigor na data de sua

publicação.

Em 09/08/2021, os autos foram enviados e recebidos pelo

Núcleo Social, conforme artigo 360, inciso III, alínea "b" do Regimento

Interno, à Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social , pafa análise

e emissão de Parecer.

Em apertada síntese, é o relatório.

II _ PARECER:

Cabe a esta Comissão, dar parecff quanto ao mérito a

todas as proposições que visem regular a previdência e a assistência social

no seu mais amplo sentido, bem cotno, soble todos os assuntos que com ela

tenham referências contidas no Artigo 369, inciso IV, alínea "a" do

Regirnento Interno desta Casa de Leis'

Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no

rol de competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente no

I artrgo 26,XXVIII da Constituição do Estado de Mato Grosso - Promulgada

em 05 de outubro de 1989 - D.O. 18/10/1989'

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema' o

Regimento Interno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de

lei que trate especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será

arquivado. No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando, se

houver, a propositura deverá ser apensada'
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No tocante a análise acima, a proposição deve ser avaliada

sob três enfoques: oportunidade, conveniência e relevância social.

oportunoéoatoadministrativoquecornpõeoS
pressupostos de fato e de direito. o pressuposto de direito é uma disposição

legal que a estrutura disponibiliza e o pressuposto de fato são os

acontecimentos que levam a administração à prática'

Umatoéconveniente,quandoseuconteúdojurídico
produz resultado que atenda a Íinalidade pretendida que é a satisfação ao

interesse público e relevância social.

Ointeressepúblicorefere-seao"bemgeral"'segueum

conceito central para política, a democracia e anattsreza do próprio govemo;

já a relevância social é justamente a verificação da importância da proposta

para a vida da poPulação.

oProjetodeLeiComplementar(PLC)no31l202ltem

como ementa "Acrescenta o inciso XIV ao art. 2" da Lei no 1 1.268, de 16 de

dezembro de 2o2o para tornar obrigatório o fomecimento e uso de

equipamentos de proteção individual - EPI's para professores da rede

pública de ensino do Estado de Mato de Grosso para a prevenção à

disseminação do coronavírus (covid-19) em suas instalações em aulas

presenciais."

Dessemodo,ainiciativaparlamentartemcomoobjetivo

acrescentar o inciso XIV ao art.2" da 11.268,de 16 de dezembro de2020

que ,,obriga as escolas da rede pública ou privada do Estado de Mato

Grosso a adotarem medidas de prevenção à disseminação do coronavírus

(covid-19) em SuaS instalações, quando do retomo às aulas presenciais.,,

Vejarnos:

Art. lo Acrescenta o inciso XIV ao art' 2o dq Lei n" I l'268' de

I 6 de dezembro de 2020.

Árt. 2'(...)
N:ffi;Hfl
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XIV - evidenciacla situqÇdo emergencial ou de calamidade

pública, clesde clue decretacla pelo Poder Executivo' O Estado
'de 

Mato Grossofornecerá, sem ônus, a todos os professores da,

recle pública de ensino, equipctmentos de proteção individual

pqr(.t cr prevenÇão à disseminaçiio do coronavírus (covid-19)'
'os 

qucti; deverCio utilizar darante as atividades de ensino'

Art. 2' Esta lei complementar entra em vigor na data de sua

publicação.

Em sua justificativa, o autor dispõe que:

"Ássintcomotoclotrabalhador,oprofessorestáconstqtemente
expsoto ctos riscos de contaminação' No caso do novo

coronavirus, a proteçãct adequacla pqrq o profissiona da

eclucação e de nluitq importância, para a presenaÇdo dq sua

vida, defamiliares e dos próprios Qlunos'

Sngindá daclos da Sncietaiiq Estadual de Educação'a rede

esladual cle Educação de Maro Grosso conta com cerca de 40

mil profissionais, sendo que desse to.tal 24'3 ruil são

pro.fessàres, clue qtuam nas 766 unidqdes educacionais'
-atindendo 

ctproximadqmente 392 mil alunos'

Desta forma, a prevençCio dos proJessores se demonstra

intportánte mectidà que iiá complementar.as demais ações de

combclre cto novo coronavirus, motivo pelo qual, apresento q

presente PrePosição."

oDecretono8g3,de13deabrilde202ldeclaroua

situação de Ernergência no Estado de Mato Grosso pelo desastre

classificado colrro DOENÇAS INFECCIOSAS VIRAIS (COVID-1g) -

CoBRADE 1.5.1.i.0 com vigência de 30 dias, podendo ser prorogado pol

180 dias. Realizadas pesquisas no poltal transparência do estado não

encontrarnos nomas estaduais que proÍrogaram este decreto'

Entretanto,apresenteiniciativaparlamentalfaz-se

necessário, tendo em vista que o Estado apresentou até adata de 9 de agosto

de2O2l,l2.S00obitosdecorentesdaCovid-19'sendoataxade
mortalidad e de 367,3 por 100 mil habitantes e taxa de Incidência 74236'3

por 100 mil hab.

Os profissionais da educação foram contemplados pelo

plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da saúde e co1ocadot:,,,.-- 
--
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em grupo pdoritário de vacinação no estado pela importância dos serviços

prestados, sendo a educação considerada serviço essencial conforme a Lei

r1,, 11.367 , de 10 de maio de 2021 que "Reconhece as atividades

educacionais, escolares e afins como essenciais pafa O EstadO de Mato

Grosso". Vejamos:

Art. l" Ficatn reconhecidas as atividades educacionais' nas

modalitlades presenciais, à clistância e híbridas' nas esferas

municipais, istaduais e federais, relacionadas a educaçdo

básica, eclucação de jovens e adultos (EJA)' ensino técnico e

ensino superior, cont'o essenciais no período em que perdurar

a pandemia da covid-19,

(.)

ousodeEquipamentosdeProteçãolndividual(EPI,s)

propicia mais segufança e pÍoteção aos trabalhadores no combate à

propagação da covid-19. os EPI',s protegem contra espirros, tosses e

dernais fluidos colporais da pessoa contaminada pela doença, além de evitar

a infecção pelo contato com superficies e objetos que contenhaln o SARS-

CoY-2.

ostiposdeequiparnentodeproteçãoindividualdevemser

baseados de acordo com a função desempenhada, mas de modo gefal, deve

ser utilizado de acordo coln os riscos biológicos a que estão expostos; deve

observar se os equipamentos estão regularizados junto aos órgãos

certificadores e a Anvisa; deve ser higienizado e/ou descartado

frequentemente de acordo coln as noÍrnas do fabricante; ser usado

adequadamente; e também inspecionado, reparado ou substituídos de acordo

com as recomendações técnicas'

Emgeral,osEPI'sutilizadossão:gorro'máscara'óculos

de proteção ou protetor facial, luvas de procedimento e avental impermeável

de mangas comPridas.

AAnvisa(AgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária)

recomenda o uso de EPI',s para os profisSiOnaiS de saúde que laboraln oln

_ltt:u:i::l__'*:l::ljjall:ll::::::l:jjj:j.,,,,
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ambientes clínicos e hospitalares por atuarem na liúa de frente do combate

à Covid-l9.

Assim, os equipamentos de proteção

apropriados para a atividade a ser exercida e

desempeúada, tendo em vista em se tratat

imprescindível aos profissionais da saúde.

Com a retomada das atividades escolares estaduais no

sistema híbrido e com registros de casos conÍirmados de Covid-19 entre os

alunos e professores é importante que além de aplicar o plano de

contingência que foi elaborado junto com a Secretaria de Estado de Saúde

(SES-MT) seja elaborado outras ações e estratégias de maior eficiência das

medidas de proteção coletiva.

Dessa maneira, o uso adequado e racional dos EpI,s de

acordo com a tarefa executada pelo professor será fundamental para

proteger tantos os profissionais da educagão quanto os alunos,

principalmente aqueles com idade inferior a 18 anos, pois, até o momento,

essa faixa etétria não foi contemplada pelo Plano Estadual de Imunização.

E importante ressaltar que o uso dos EPI's não deve ser

considerado como intervenção isolada, outras proteções incluem lavagens

das mãos com água e sabão e, na ausência, uso de álcool em gel TOyo;

manter o distanciamento social, entre outros.

Desta feita, analisados os aspectos formais e as razões

elencadas, quanto ao mérito, somos favoráveis a APROVAçÃO Ao

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) no 3112021, de autoria

do Deputado XUXU DAL MOLIN, lido na 38u Sessão Ordinária

(2et0612021).

É o parecer.
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individual

necessária

de recurso

devem ser

à função

finito e
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III _ VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇÃO N" PARECER N" o.s. N"

PLC 31I7A2L 4351287,1 4{r712í121

omPlementar (PLC) n" 3ll202l' QUe

..Acrescenta o inciso XIV ao art. 20 da Lei n" ll .268, de 16 de dezembro de

2020 para tornar obrigatório o fomecimento e uso de equipamentos de

proteção individual - EPI's para professores da rede pública de ensino do

Estado de Mato de Grosso para aprevenção à disseminação do coronavírus

(covid-19) em suas irttuluç@

o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI',s) minimiza

o risco de contágio da Covid-19 e ttaz muor eficiência das medidas de

proteção coletiva. Deve-se atentar ao uso racional do equipamento por se

tratar de um recurso Íinito e imprescindível aos profissionais da saúde'

Desse modo, deve ser disponibilizado de acordo com a função e

necessidade desempeúada pelo profissional da educação.

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, analisados os

aspectos formais e as razões elencadas, somos favoráveis a APROVAÇÃO

do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) n" 3112021, de autoria

do Deputado XUXU DAL MOLIN.

VOTO RELATOR:
! navoRAVEL A APRovAÇÃo.

REJEIÇÃO.
PREJUD ICIDADE/ARQUIVO.

tr
tr
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