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Dispõe sobre a proibição do uso de
produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto
ou asbesto ou outros minerais que
tenham fibras de amianto na sua
composição, no Estado de Mato Grosso
do Sul.

Artigo 1º - Fica proibido no Estado de Mato Grosso do Sul o uso de produtos, materiais ou
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos.x
x
§ 1º Entende-se como amianto ou asbesto a forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes
aos grupos de rochas metamórficas das serpentinas, isto é, a crisotila (asbesto branco), e
dos anfibólios, entre eles, a actinolita, a amosila (asbesto marrom), a antofilita, a crocidolila
(asbesto azul), a tremolita ou qualquer mistura que contenha um ou vários destes minerais.x
x
§ 2º A proibição a que se refere o caput deste artigo estende-se à utilização de outros minerais
que contenham o amianto em sua composição, tais como talco, vermiculita e pedra-sabão.x
x
Artigo 2º - A proibição de que trata o caput do art. 1º vigerá a partir da data da publicação
desta Lei em relação aos produtos, materiais ou artefatos destinados à utilização por crianças
e adolescentes, tais como brinquedos e artigos escolares, e ao uso doméstico, tais como
eletrodomésticos, tecidos, luvas, aventais e artigos para passar roupa.x
x
Artigo 3º - É vedado no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul, a partir da publicação desta
Lei, adquirir, utilizar, instalar em quaisquer edificações materiais que contenham amianto ou
outro mineral que o contenha.x
x
Artigo 4º - Até que haja a substituição definitiva dos produtos, materiais ou artefatos, em
uso ou instalados, que contenham amianto, bem como nas atividades de demolição, reparo
e manutenção, não será permitida qualquer exposição humana a concentrações de poeira
acima de 1/10 (um décimo) de fibras de amianto por centímetro cúbico (0,1f/cc).x
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x
§ 1º As empresas ou instituições, públicas e privadas, responsáveis pela execução de obras
de manutenção, demolição, remoção de material que contenham amianto, bem como sua
destinação final, deverão respeitar as normas técnicas previstas na Legislação Sanitária do
Estado de Mato Grosso do Sul, bem como as disposições contidas na legislação estadual
e federal, em regulamentos, portarias, normas coletivas de trabalho e em termos de ajuste
de conduta, pertinentes ao objeto desta Lei, que sejam mais restritivas no que concerne às
medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.x
x
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo compreende também as medidas de proteção aos
trabalhadores que de qualquer forma se exponham à poeira que contenha amianto, qualquer
que seja o regime de trabalho.x
x
Artigo 5º - A não observância ao disposto nesta Lei é considerada infração sanitária e
sujeitará o infrator às penalidades estabelecidas na Legislação Sanitária do Estado de
Mato Grosso do Sul, especialmente no art. 326 da Lei nº 1293, de 21 de setembro de
1992, ou através de outros instrumentos normativos, atinentes ao assunto, instituídos pela
Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde.x
x
Artigo 6º - Esta Lei será regulamentada no que couber.x
x
Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.x
x
Plenário Deputado Júlio Maia, 15 de agosto de 2017x
x
x
DEPUTADO EDUARDO ROCHAx
Líder da Bancada do PMDBx
x

JUSTIFICATIVA

A saúde pública e a segurança do trabalhador são áreas que não podem ser relegadas, vez
que nossa própria constituição veio a salvaguardar tais direitos através de artigo 196 que
dispõe:x
x
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."x
x
Tendo em vista tal dispositivo e levando em consideração que o amianto é um material
altamente cancerígeno, e, causador de graves males aos seres humanos, posto que segundo
a Organização Mundial de Saúde (OMS) constatou que cerca de 50% dos cânceres
relacionados ao trabalho tem relação com a exposição ao produto.x
x
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Este Deputado ao tomar conhecimento deste tema, e sabendo que este produto é proibido
em mais de 70 países viu por bem criar um dispositivo legal para proteger os trabalhadores
e a população em geral contra os males do amianto em defesa da saúde pública.x
x
Ademais, vale ressaltar que a presente proposição encontra amparo constitucional no art. 24,
V, XII e §1º da CF/88, que estabelece entre os entes federativos a competência concorrente
para legislar sobre produção e consumo, assim como, sobre proteção e defesa da saúde,
além de ditar que a União deve se limitar a estabelecer normas gerais.x
x
Importante salientar que na presente discussão da matéria no STF a proibição de tal
substância recebeu manifestação favorável de dois ministros, sendo eles Min. Edson Fachin
e Min. Dias Toffoli. Conforme matéria jornalística em anexo.x
x
Sendo o que tínhamos para propor, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta
proposta.x


