
Projeto de lei - c7xe4wq5

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: c7xe4wq5
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
21/02/2013
Projeto de lei nº 33/2013
Protocolo nº 341/2013
Processo nº 86/2013
 

Autor: Lideranças Partidárias

Modifica o art. 1º da Lei n.º 9.870, de 28 de
dezembro  de  2012  que  “dispõe  sobre  o
percentual de repasse de recursos destinados
ao desenvolvimento das ações de saúde – Fonte
134 aos fundos municipais de 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 suprimida a palavra “até” do artigo 1º da Lei n.º 9.870, de 28 de dezembro de 2012, o qual passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído que, dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde -
Fonte 134, a Secretaria de Estado de Saúde, através do Fundo Estadual de Saúde, deverá
repassar aos Fundos Municipais de Saúde o montante anual de 10% (dez por cento), divididos
em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A proposta da Lei n.º 9.870, de 28 de dezembro de 2012 é instituir recursos destinados ao desenvolvimento
das ações de saúde mediante o repasse aos Fundos Municipais de Saúde.

Ocorre que, a referida lei ao estabelecer o valor a ser repassado aos Fundos Municipais o fez de forma
inexata e subjetiva, estabelecendo que tal repasse pode variar entre 1% e 10%.

Tal redação na forma como hoje se encontra, ao invés de benefícios, poderá trazer malefícios, pois poderá
beneficiar determinado município em detrimento de outros.

Afirma-se isso, porque a referida lei ao estabelecer o repasse de “até 10%” não traz os critérios que irão
definir o quanto cada município fará jus. O que deixa tal decisão ao acaso.

Nesse sentido, a presente emenda visa corrigir tal distorção e garantir a igualdade de tratamento no campo
da saúde a todos os mato-grossenses, independentemente do município onde vivem.

Na verdade a Lei deu margem aos extremos. Absurdo imaginar que um município poderá receber 10% de
recursos para aplicação na área de saúde enquanto outro, mesmo tendo maior necessidade, poderá receber
apenas 1%.

Para tanto esta emenda supressiva altera o art. 1º da Lei n.º 9.870, de 28 de dezembro de 2012, mediante a
exclusão da palavra “até” atualmente presente em seu texto, o qual passará a vigorar da seguinte forma:

“Art. 1º Fica instituído que, dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde -
Fonte 134, a Secretaria de Estado de Saúde, através do Fundo Estadual de Saúde, deverá
repassar aos Fundos Municipais de Saúde o montante anual de 10% (dez por cento), divididos
em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.”

Tal medida simples irá garantir que o valor a ser transferido do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos
Municipais de Saúde mensalmente seja igual para todos no montante de 10%.

Esta é a síntese necessária para justificar a presente Emenda.

Diante disso, e pelos motivos aqui expostos, conto com o apoio dos nobres colegas de Parlamento para a
aprovação desta Emenda para alterar a Lei n.º 9.870, de 28 de dezembro de 2012.
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