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Altera dispositivo da Lei Complementar nº 22,
de  09  de  novembro  de  1992,  e  dá  outras
providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

        Art. 1º Fica alterado o artigo 57 da Lei Complementar nº 22, de 09 de novembro de 1992, que institui o
Código Estadual de Saúde, dispõe sobre a organização, a regulamentação, a fiscalização e o controle das
ações e dos serviços de saúde no Estado, caracteriza o Sistema Único de Saúde nos níveis estadual e
municipal e da outras providências, passando a vigorar a seguinte redação:

“Art. 57 Os hospitais, clínicas e demais instituições de saúde são obrigados a remeter as Secretarias
Municipais de Saúde os dados e informações necessários de mortalidades e morbidade e outros que
julgarem necessários, e esta ao Sistema de Estatística e Informação Estadual, Sistema de Informação
Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) e Painel de Indicadores do SUS MT (Indica SUS-MT), conforme o
prazo estipulado pela Secretaria Estadual de Saúde.”

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

JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa alterar a redação artigo 57, da Lei Complementar nº 22, de 09 de novembro de 1992,
que institui o Código Estadual de Saúde, de modo a atribuir aos municípios matogrossensses a incumbência
de formantar todos os dados necessários para a alimentação dos sistemas sistema de informação estadual
de vigilância sanitária (SVS) e painel de indicadores do SUS-MT.

Não há dúvidas de que toda proposta de política pública precisa ser validada através de um planejamento,
com base em estudos de impacto regulatório rigorosos, para a devida tomada de decisões.

Desta forma, é importante que os agentes envolvidos estejam munidos de informações públicas de qualidade.
A estatística nos permite gerar, com métodos confiáveis e reprodutíveis, informações e indicadores de alta
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relevância para a tomada de decisão no setor público. 

Vale ressaltar que, a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso firmou convênio com a Universidade
Federal de Mato Groso – UFMT, para o desenvolvimento, implantação e manutenção dos Sistema de
Informação Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) e Painel de Indicadores do SUS MT (Indica SUS-MT),
conforme o extrato do contrato 090/2016/SES/MT, tendo como objeto a contratação de serviços para
desenvolvimento, implantação e manutenção dos softwares de domínio livre: Sistema de Informação
Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) e Painel de Indicadores do SUS MT (Indica SUS-MT), publicado no
diário oficial de Mato Grosso de 01 de dezembro de 2016 com o número 26911. 

Assim, diante da atual fragilidade do sistema de alimentação dos dados constantes no sistema de
informação da SES/MT, bem como com norte do princípio da eficiência que rege a administração
pública, submeto aos nobres pares a presente proposta a qual solicito o devido apoio para sua análise e
aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Junho de 2019

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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