
 
 

 

Transcrição das Razões do VETO PARCIAL Nº 02/16, ao Projeto de Lei nº 767/2015 – 

Mensagem nº 80/15. 

 

 

MENSAGEM Nº        94,        DE   23   DE         DEZEMBRO           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 PARCIAL aposto 

ao Projeto de Lei nº 767/2015, que “Dispõe sobre alterações na Lei nº 7.263, de 27 de março de 

2000, que cria o Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, e dá outras providências”, 

aprovado pelo Plenário desse Poder na Sessão Ordinária do dia 18 de dezembro de 2015.  

 

O Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo, tem por escopo aprimorar o 

modelo de contribuição ao FETHAB que há anos une as iniciativas pública e privada no objetivo 

comum de dotar o Estado de Mato Grosso de infraestrutura de transporte para o seu 

desenvolvimento. Logo, a revisão busca aprimorar a arrecadação e a aplicação da contribuição ao 

FETHAB, restaurar a confiança dos contribuintes e manter, para os municípios, os recursos 

destinados às rodovias estaduais não pavimentadas que estejam sob sua administração, bem como 

para as rodovias municipais e para aplicação em habitação, saneamento e mobilidade urbana. 

 

No entanto, por Emenda, alterou-se o Projeto de Lei, modificando 

significativamente os incisos I e II do artigo 15 da Lei nº 7.263/2000, com o objetivo de modificar a 

forma de repartição de receitas do FETHAB entre Estado e municípios, reduzindo de 50% para 38% 

a parcela do FETHAB que o Estado poderia aplicar em habitação, saneamento, mobilidade urbana e 

despesas obrigatórias e de investimento, o que ensejaria uma perda de receita de aproximadamente 

73 (setenta e três) milhões de reais, indispensável para a transformação das estradas mato-

grossenses e aprimoramento da política estadual de habitação. 

 

O Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e da 

Secretaria de Estado de Cidades, está realizando a pavimentação e recuperação de rodovias 

estaduais pavimentadas e investindo em políticas de habitação, saneamento e mobilidade urbana. 

Portanto, a diminuição de recursos inviabilizará a continuidade de tais políticas públicas 

importantes para o desenvolvimento do Estado. 

 

Além disso, também por Emenda, propôs-se o acréscimo dos §§ 8º e 9º ao art. 15, 

que pretendem complementar as alterações pretendidas nos incisos acima citados. Como estamos 

vetando os incisos, por arrastamento, também vetaremos tais acréscimos. 

 

Note-se que o proposto nas alíneas do § 9º já está em vigor atualmente nas alíneas 

do atual inciso II do art. 15 da Lei nº 7.263/2000, que permanecerá em vigência devido ao veto nas 



alterações propostas ao referido inciso pelo Projeto de Lei, não havendo prejuízo, nesse ponto, ao 

pretendido pelos membros desta augusta Assembleia Legislativa. 

 

Por estas razões, Senhor Presidente, veto parcialmente, em razão do interesse 

público, as alterações aos incisos I e II e §§ 8º e 9º, acompanhado de suas alíneas, do artigo 15 da 

Lei nº 7.263/2000, propostas pelo artigo 5º do Projeto de Lei nº 767/2015, submetendo-o à 

apreciação dos membros dessa Casa de Leis. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  23  de   dezembro   de 2015. 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 


