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atenção àquelas voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce da doença;

IV - fomentar a pesquisa, a ciência e a inovação, no âmbito da saúde, com vistas a identificar e 
desenvolver novos tratamentos, bem como melhorar aqueles já existentes.

Art. 2º Para alcançar os objetivos desta Lei, o Poder Público poderá formalizar parcerias com 
a iniciativa privada, ONGs, OSCIPs, fundações e associações, entre outros, para propiciar a soma de esforços 
voltados ao aperfeiçoamento das políticas públicas sobre o tema, e intensificar a propagação dos esclarecimentos 
acerca da prevenção e do combate ao câncer infanto-juvenil e enfermidades correlacionadas.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 4º Fica revogada a Lei nº 5.002, de 29 de maio de 2017.

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

Campo Grande, 18 de novembro de 2021.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado 

DECRETO NORMATIVO

DECRETO Nº 15.806, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

Altera a redação de dispositivo do Decreto nº 15.551, de 19 de 
novembro de 2020, que institui o Selo Social “Empresa Amiga da 
Mulher” - práticas inovadoras e programas educativos para promoção, 
valorização e defesa dos direitos da mulher no ambiente de trabalho.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe 
confere o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º O parágrafo único do art. 2º do Decreto nº 15.551, de 19 de novembro de 2020, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º ..........................................:

.........................................................

Parágrafo único. A empresa interessada deverá comprovar regularidade fiscal, ambiental e 
trabalhista por meio de certidões emitidas pelo estaduais competentes.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 18 de novembro de 2021.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

JOÃO CESAR MATTO GROSSO
Secretário de Estado de Estado de Cidadania e Cultura

DECRETO Nº 15.807, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

Revoga, para os fins do disposto no art. 16 da Lei 
Complementar Estadual nº 105, de 26 de novembro 
de 2003, as partes e íntegra dos normativos 
estaduais que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe 
confere o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual,

Considerando o disposto no art. 16 da Lei Complementar Estadual nº 105, de 26 de novembro 
de 2003, revogam-se, expressamente, as partes e a íntegra dos normativos estaduais que estão em desuso ou 


