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Declara  de  Utilidade  Pública  o  Instituto  de
Gestão  Hospitalar  e  Assistência  a  Saúde  do
Estado  de  Mato  Grosso  –  IGHASMAT,  no
município de Sorriso.

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 declarada de Utilidade Pública o Instituto de Gestão Hospitalar e Assistência a Saúde do Estado
de Mato Grosso – IGHASMAT, com sede no município de Sorriso.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Agosto de 2015

 

Mauro Savi
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A questão social é assunto freqüente e recorrente no universo das preocupações do Estado e da própria
sociedade, em face dos graves e abrangentes problemas carenciais que afligem considerável universo da
população brasileira. Este cenário de dificuldades, na verdade, começa a se manifestar, com toda a sua
“grandeza” negativa e face cruel, no município, pois é na unidade municipal que o cidadão, independente de
sua estratificação social, vive, exerce sua atividade laboral e busca o socorro e o amparo público-social de
que necessita.

Apesar dos avanços obtidos, nas últimas décadas, no campo do desenvolvimento econômico, a riqueza
gerada não foi, e nem se mostra, suficiente para assegurar a todos os direitos sociais básicos, como: saúde,
educação, moradia, segurança pública, etc. Essa indesejável realidade faz com que movimentos
organizados da sociedade se mobilizem no sentido de, suplementarmente à atividade estatal, dispor de
meios e ações voltadas para minorar o sofrimento de parcelas significativas do universo populacional em
qualquer ente federativo.

É, pois, com boa acolhida que o Poder Público, especialmente os da área executiva, vê e estimula a atuação
dessas instituições assistenciais e filantrópicas, procurando dar-lhes o apoio institucional julgado cabível, já
que, como frisado acima, elas se associam e se somam ao trabalho governamental de amparo e assistência
social para quem se mostra carente e requer ajuda ou auxilio para se manter com um mínimo de cidadania e
dignidade, exprimindo assim o chamado processo de inclusão social e lutando por direitos da sociedade em
geral.

O Instituto de Gestão Hospitalar e Assistência à Saúde do Estado de Mato Grosso, sediado no município de
SORRISO, é uma das instituições que se inscrevem no rol daquelas que prestam serviços assistenciais,
sendo primordialmente direcionada a promoção da saúde e a prestação de serviço público social da saúde e
outras atividades de interesse público. A mencionada entidade foi criada em 25 de novembro de 2003.
Obteve o Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 2.511/2015, aprovada pela Câmara
Municipal e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em 12 de agosto de 2015. Está inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda, sob nº 06.021.514/0001-00. 

Além da caracterização documental elencada, o Instituto de Gestão Hospitalar e Assistência a Saúde do
Estado de Mato Grosso, segundo análise preliminar, também atende, adicionalmente, ao requerido pela Lei
Estadual nº 8.192, de 05 de novembro de 2004, estando, a priori, apta a ser contemplada com a sua
declaração de utilidade pública de âmbito estadual, salvo entendimento divergente.

Assim, a Declaração de Utilidade Pública Estadual, consoante com a legislação em vigor, é uma forma de
reconhecimento do Poder Público, em nome do interesse público e social, de dispensar ao referido Instituto,
sediado em SORRISO, por sua reconhecida atuação social, a devida certificação de sua importância no
contexto de sua área operativa, configurada e materializada na concessão dos benefícios possíveis advindos
desta norma jurídico-legal.

Desse modo, para que o objetivo almejado pela presente proposição legislativa possa ser alcançado através
da Declaração de Utilidade Pública, em face dos imprescindíveis e sadios propósitos de sua atuação e de
seus dirigentes, cumpre-me submeter à qualificada apreciação de meus ilustres Pares esta matéria, aos
quais peço, nesta oportunidade, posicionamento favorável à sua recepção e merecida aprovação.
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