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Institui  no  Calendário  Oficial  do  Estado  de
Mato Grosso, o Dia Estadual da Saúde.

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 instituído no Calendário Oficial do Estado de Mato Grosso, o Dia Estadual da Saúde, a ser
celebrado anualmente no dia 05 de outubro.

Art. 2º O Dia Estadual da Saúde tem como objetivo:

I – prestar o devido reconhecimento a todos os profissionais da saúde de Mato Grosso, que trabalham 
arduamente para amenizar a dor e o sofrimento da população em geral;

II – conscientizar a população acerca da importância da preservação da saúde, para se ter uma melhor
qualidade de vida;

III – realizar solenidade de homenagem e outras atividades com o propósito de valorizar todos os
profissionais da saúde de Mato Grosso.

Art. 3º Anualmente, o Dia Estadual da Saúde será destinado a discutir um tema específico, que represente
uma prioridade local.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS, Saúde é o estado de completo bem estar físico,
mental e social.

O conceito de saúde, como direito à cidadania, foi expresso na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, sessão II, especificamente nos artigos 196, 197, 198 e 199.
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Os referidos dispositivos da Magna Carta abordaram o conceito de saúde na perspectiva política, econômica
e social. Ampliou o direito do cidadão à saúde, do direito previdenciário e foi dada relevância pública aos
serviços de saúde.

O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis
n.º 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90.

Assim, foi escolhida a data da criação do SUS e da promulgação da Lei Maior para ser celebrado o Dia
Estadual da Saúde, qual seja 05 de outubro.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Fevereiro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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