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II - atuar como hospital de referência regional, em parceria 

com organizações sociais, associações e com instituições assistenciais e 
sanitárias;

III - desenvolver atividades de investigação científica e 
tecnológica no campo das ciências de saúde e contribuir para estudos e 
pesquisa sobre os problemas de saúde da população e servir de campo de 
ensino, pesquisa e extensão na área de saúde e afins;

IV - prover na respectiva microrregião assistência pública 
hospitalar especializada com os princípios do Sistema Único de Saúde - 
SUS, em apoio diagnóstico, internações e emergências de forma a garantir 
um atendimento de excelência e de saúde, respeitando os direitos dos 
usuários.

Art. 3º  As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
à conta da Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 13 de janeiro de 2012.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  14  de   setembro   de 2016, 195º 
da Independência e 128º da República.

<END:865136:2>

DECRETO
<BEGIN:865157:2>

DECRETO   Nº         692,           DE   14   DE        SETEMBRO     DE   2016.

Homologa decreto de Situação de 
Emergência do Município de Barão de 
Melgaço/MT.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição 
Estadual, tendo em vista o que consta no Processo nº 349706/2016, e com 
fundamento no Art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 
2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC 
e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, e

Considerando o contido no Decreto nº 022, de 24 de agosto 
de 2016, do Prefeito do Município de Barão de Melgaço/MT, que declarou 
Situação de Emergência em áreas do referido município;

Considerando que houve inspeção técnica da Superintendência 
Estadual de Proteção e Defesa Civil, no local do desastre, constatando a 
veracidade dos fatos,

DECRETA:

Art. 1º  Fica homologado o Decreto Municipal de n° 022, de 
24 de agosto de 2016, do Prefeito Municipal de Barão de Melgaço/MT, 
que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA especificamente nas áreas 
descritas no referido decreto municipal.

Art. 2º Será de 90 (noventa) dias a vigência deste Decreto, 
prorrogável, no máximo, por igual período, totalizando até 180 (cento e 
oitenta) dias.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  14  de   setembro   de 2016, 195° 
da Independência e 128° da República.

<END:865157:2>

<BEGIN:865160:2>

DECRETO   Nº         693,           DE   14   DE        SETEMBRO     DE   2016.

Homologa decreto de Situação de 
Emergência do Município de Terra 
Nova do Norte/MT.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição 
Estadual, tendo em vista o que consta no Processo nº 433861/2016, e com 
fundamento no Art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 
2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC 
e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, e

Considerando o contido no Decreto nº 035, de 26 de agosto de 
2016, do Prefeito do Município de Terra Nova do Norte/MT, que declarou 
Situação de Emergência em áreas do referido município;

Considerando que houve inspeção técnica da Superintendência 
Estadual de Proteção e Defesa Civil, no local do desastre, constatando a 
veracidade dos fatos,

DECRETA:

Art. 1º  Fica homologado o Decreto Municipal de n° 035, de 26 
de agosto de 2016, do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 
que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA especificamente nas áreas 
descritas no referido decreto municipal.

Art. 2º Será de 90 (noventa) dias a vigência deste Decreto, 
prorrogável, no máximo, por igual período, totalizando até 180 (cento e 
oitenta) dias.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  14  de   setembro   de 2016, 195° 
da Independência e 128° da República.

<END:865160:2>

DECRETO ORCAMENTARIO
<BEGIN:865159:2>

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº   423,   DE  14  DE  SETEMBRO   DE 2016.

Revoga parcialmente o Decreto Orçamentário nº 
362, de 16 de agosto de 2016.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 
das atribuições que lhe confere o Inciso III, do Artigo 66 da Constituição 
Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado parcialmente o Decreto Orçamentário nº 362, 
no valor de R$ 488.500,00 (Quatrocentos e oitenta e oito mil e quinhentos 
reais), do dia 16 de agosto de 2016, que dispõe sobre abertura de crédito 
suplementar por remanejamento, em favor do Instituto de Pesos e Medidas 
de Mato Grosso.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 16 de agosto de 2016.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14  de   setembro   de 2016, 195º da 
Independência e 128º da República.

<END:865159:2>
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