
 
 

 

Transcrição das Razões do VETO TOTAL Nº 09/15, ao Projeto de Lei nº 33/13. 

 

 

MENSAGEM Nº 04, DE 19 DE JANEIRO DE 2015. 

 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, 

 

 

No exercício das competências contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, da 

Constituição do Estado, comunico a Vossa Excelência as RAZÕES DE VETO TOTAL aposto ao 

Projeto de Lei nº 33/2013, que “Altera e suprime dispositivos da Lei nº 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”, aprovado pelo plenário desse 

Poder em Sessão Ordinária do dia 17 de dezembro. 

 

A proposição possui a finalidade de estabelecer que a Secretaria de Estado de 

Saúde repasse, no mínimo, 10% (dez por cento) dos recursos destinados ao desenvolvimento das 

ações de saúde – Fonte orçamentária nº 134 –, através do Fundo Estadual de Saúde, aos Fundos 

Municipais de Saúde. Enquanto o dispositivo legal atual prevê a transferência de, no máximo, 10% 

(dez por cento).  

 

Além disso, é proposto no projeto a modificação da destinação dos repasses, os 

quais atualmente são destinados à atenção primária e média complexidade e passariam, pelos 

termos do projeto, a ser direcionados a atenção básica. 

 

Trata-se, portanto, de proposição que modifica substancialmente as previsões 

orçamentárias para o ano de 2015, estabelecidas na Lei nº 10.243, de 31 de dezembro de 2014, que 

“estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2015”, 

da Secretaria de Estado de Saúde, cuja despesa, através do Fundo Estadual de Saúde, foi fixada no 

montante de R$ 1.213.847.123,00 (um milhão e duzentos e treze milhões e oitocentos e quarenta e 

sete mil e cento reais e vinte e três centavos). Na prática, essa proposição estabelece que cerca de 

R$ 121.384.712,30 (cento e vinte e um milhões e trezentos e oitenta e quatro mil e setecentos e 

doze reais e trinta centavos) sejam repassados obrigatoriamente ao Fundo Municipal de Saúde, 

tolhendo parcela considerável do orçamento do órgão. 

 

Ocorre que, conforme previsto no art. 162, III, da Constituição Estadual, cabe a lei 

de iniciativa do Poder Executivo Estadual estabelecer o orçamento anual,  com  estimativa  de  

receitas  e  previsão  de  despesas para toda a Administração Pública, cuja proposição, mesmo 

durante a tramitação legislativa, somente pode ser alterada por emendas parlamentar que atendam as 

condições estabelecidas nos §§ 3º e 4º do art. 164 da Constituição Estadual.  

 

Por isso, com o devido respeito aos Excelentíssimos Parlamentares, a proposição é 

inconstitucional por apresentar, ao avançar em matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo, 

vício de iniciativa para deflagrar o processo legislativo. 

 



Colhida a manifestação da Procuradoria Geral do Estado sobre o assunto, aliás, 

recebemos o Parecer nº 25/SGA/2015, de 7 de janeiro de 2015, que sugere o veto total da 

proposição por inconstitucionalidade ao fundamento de que “o Projeto de Lei cerceia as funções 

primordiais do Chefe do Poder Executivo, afrontando competência privativa do Governador na 

elaboração da proposta de lei orçamentária, esfacelando todo o planejamento técnico e 

responsável desenvolvido ao longo do ano de 2014, no sentido de prever receitas e fixar despesas 

para o ano de 2015, de importância ímpar para a população mato-grossense” e, ainda, que “a 

ausência de estimativa de impacto financeiro e orçamentário (inconstitucionalidade formal) 

afrontou o princípio do equilíbrio orçamentário (inconstitucionalidade material), colocando as 

finanças do Estado de Mato Grosso em risco de colapso, ante o risco de atraso na manutenção de 

serviços públicos indelegáveis de saúde, entre outros inúmeros reflexos contrários ao interesse 

público”. 

 

No mesmo sentido, recebemos parecer técnico da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Coordenação Geral, de 15 de janeiro de 2015. 

 

Por estas razões, Senhor Presidente, veto integralmente por inconstitucionalidade o 

Projeto de Lei nº 33/2013, submetendo-o à apreciação dos membros dessa Casa de Leis. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  19  de   janeiro   de 2015. 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 

 


