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LEI Nº          10.506,          DE   18   DE              JANEIRO               DE 2017.

Autora: Deputada Janaína Riva

Torna obrigatório o atendimento 
hospitalar diferenciado multidisciplinar 
às crianças e mulheres vítimas de 
violência sexual no âmbito do Estado de 
Mato Grosso, e dá outras providências.

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  As unidades hospitalares públicas, filantrópicas e privadas 
conveniadas ao Sistema Único de Saúde deverão oferecer às vítimas de 
violência sexual atendimento multidisciplinar para controle e tratamento dos 
diferentes impactos da ocorrência, do ponto de vista físico e emocional.

Parágrafo único  Considera-se violência sexual, para os efeitos 
desta Lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida, ficando 
equiparada à situação de emergência médica, devendo receber atenção 
imediata e serviços especializados.

Art. 2º  O atendimento imediato, obrigatório em todas as unidades 
hospitalares que tenham pronto atendimento e serviço de ginecologia, 
compreende os seguintes serviços:

I - diagnóstico e reparo imediato das lesões físicas no aparelho 
genital e no aparelho digestivo baixo;

II - amparo psicológico imediato;

III - registro imediato de ocorrência e encaminhamento a 
delegacia especializada com informações que possam ser úteis para 
identificação do agressor e comprovação da violência sexual;

IV - medicação para prevenir doenças sexualmente 
transmissíveis;

V - coleta de material e utilização de técnicas especializadas 
para, através de teste de DNA, identificar o agressor.

Art. 3º  Os hospitais e similares de que trata esta Lei ficam 
obrigados a se aparelharem com equipamentos e recursos humanos 
especializados para atendimento primário e recuperação física, psicológica 
e assistencial às crianças e mulheres vítimas de violência.

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  18  de   janeiro   de 2017, 196º da 
Independência e 129º da República.
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LEI Nº          10.507,          DE   18   DE              JANEIRO               DE 2017.

Autor: Deputado Sebastião Rezende

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
hospitais, prontos socorros e Unidades 
Básicas de Saúde de afixar quadro 
informativo, na forma que menciona.

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  Ficam os hospitais, prontos socorros e Unidades Básicas 
de Saúde obrigadas a afixar quadro informativo com a escala mensal de 
trabalho de todos os médicos, enfermeiros e outros servidores que naquela 
respectiva unidade laborem.

Parágrafo único  O disposto no caput deste artigo se aplica a 

todas as instituições públicas ou conveniadas no âmbito do Estado de Mato 
Grosso.

Art. 2º  O quadro informativo conterá, obrigatoriamente, as 
seguintes informações de cada um dos profissionais:

I - nome completo;
II - número de registro no órgão profissional;
III - especialidade;
IV - dias e horários dos plantões.

Art. 3º  A fixação do quadro será na sala de espera principal, em 
local visível e de fácil acesso.

Art. 4º  O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
previsto na Emenda Constitucional nº 19, de 12 de dezembro de 2001.

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  18  de   janeiro   de 2017, 196º da 
Independência e 129º da República.
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LEI Nº          10.508,          DE   18   DE              JANEIRO               DE 2017.

Autor: Deputado Coronel Taborelli
Dispõe sobre a prioridade de matrícula 
e transferência dos filhos de mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar 
nos estabelecimentos de ensino da rede 
pública e dá outras providências.

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 assegurada a prioridade de matrícula e transferência 
para os filhos menores de mulheres vítimas de violência doméstica ou 
familiar nos estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado de Mato 
Grosso.

Art. 2º  Para efeito da prioridade assegurada nesta Lei é 
indispensável no ato da matrícula a apresentação de um dos seguintes 
documentos:

I - boletim de ocorrência;
II - denúncia de violência doméstica ou familiar;
III - medida protetiva judicial.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  18  de   janeiro   de 2017, 196º da 
Independência e 129º da República.

<END:888712:81>
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LEI Nº          10.509,          DE   18   DE              JANEIRO               DE 2017.

Autor: Deputado Mauro Savi
Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
as escolas públicas e particulares do 
Estado de Mato Grosso, que ofertam a 
Educação Básica, informar aos pais e/
ou responsáveis sobre a ausência de 
discente em sala de aula imediatamente 
após constatação.

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:
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