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Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores e Senhora Parlamentares, 

 

 

 

 

No exercício da competência estabelecida no artigo 42, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso, tenho a elevada honra de dirigir-me às Vossas Excelências para submeter à 

apreciação dessa Casa de Leis, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Estadual a 

aditivar o contrato de refinanciamento de dívidas com a União assinado ao amparo da Lei nº 

9.496, de 11 de setembro de 1997”. 

 

O projeto de Lei tem por escopo autorizar o Poder Executivo Estadual a aditivar o 

contrato de refinanciamento firmado com a União com o intuito de alterar os critérios de indexação 

dos contratos, passando a adotar à taxa nominal de 4% a.a. (quatro por cento ao ano) sobre o saldo 

devedor previamente atualizado, e atualização monetária calculada mensalmente com base na 

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo, nos 

termos da Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014 e Decreto Federal nº 8.616, de 29 

de dezembro de 2015. 

 

Ademais, com o aditivo ao contrato, os encargos decorrentes dos juros e da 

correção monetária ficarão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia (Selic) para os títulos federais. 

 

Desse modo, a dívida pública estadual reduzirá, tendo em vista que adotará índices 

mais benéficos, pois antes da referida Lei Complementar os juros eram fixados à taxa mínima de 



6% a.a. (seis por cento ao ano), sobre o saldo devedor previamente atualizado, e a atualização 

monetária era calculada e debitada mensalmente com base na variação do Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que 

viesse a substituí-lo. Além de que não havia o limitador previsto no § 1º do artigo 2º da Lei 

Complementar nº 148/2014, ou seja, os encargos não estavam limitados à taxa referencial do 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os títulos federais. 

 

Além disso, a Lei Complementar nº 148/2014 prevê no seu artigo 3º que a União 

concederá descontos sobre os saldos devedores dos contratos de refinanciamento, em valor 

correspondente à diferença entre o montante do saldo devedor existente em 1º de janeiro de 2013 e 

aquele apurado utilizando-se a variação acumulada da taxa Selic desde a assinatura dos respectivos 

contratos, observadas todas as ocorrências que impactaram o saldo devedor no período, o que por si 

só já será benéfico ao Estado de Mato Grosso. 

 

Ressalta-se a urgência do presente projeto, considerando que o Estado tem apenas 

até o dia 29 de janeiro para firmar o aditivo ao contrato de refinanciamento, e caso não consiga 

atender o prazo, o Estado de Mato Grosso continuará a pagar suas obrigações à União nas 

condições contratuais vigentes na data de publicação do Decreto Federal nº 8.616, de 29 de 

dezembro de 2015, conforme o seu artigo 6º, condições prejudiciais. 

 

Diante das razões expostas, e por entender que a alteração proposta tem como 

escopo o atendimento do interesse maior, que é o interesse público, encaminho o presente Projeto 

de Lei à apreciação deste Parlamento, solicitando que sua tramitação seja em regime de urgência, 

nos termos do Art. 41 da Constituição Estadual. 

 

Ao ensejo, renovo aos membros dessa Casa protestos de elevado apreço e distinta 

consideração. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  13  de   janeiro   de 2016. 

 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 



PROJETO DE LEI Nº                           DE                DE                            DE 2016. 

 

Autor: Poder Executivo 

Autoriza o Poder Executivo Estadual a 

aditivar o contrato de refinanciamento de 

dívidas com a União assinado ao amparo da 

Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997. 

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista o que dispõem o artigo 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado 

sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar aditivo ao contrato de 

refinanciamento de dívidas efetuado no âmbito da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, nos 

termos do Decreto nº 8.616, de 29 de dezembro de 2015, e também para alterar a regra de que trata 

o § 5º do art. 3º da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, de forma a adotar a redação dada pelo 

art. 8º da Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014.  

 

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

 

Palácio Paiaguás em Cuiabá,       de               de 2016, 195º da Independência e 

128º da República. 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 


