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MENSAGEM Nº  09 ,          DE           DE       MARÇO             DE 2016. 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores Deputados e Excelentíssima Deputada, 

 

 

 

No exercício da competência estabelecida no art. 39 da Constituição Estadual, 

tenho a honra de me dirigir a Vossas Excelências para submeter à apreciação dessa Augusta 

Assembleia Legislativa o anexo Projeto de Lei 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”. 

 

A recente aprovação da Lei nº 10.353, de 23 de dezembro de 2015, reforça a 

vocação do FETHAB em financiar ações nas áreas de transporte e habitação na esfera estadual e 

municipal. 

 

Ocorre que ainda é necessário avançarmos no que se refere a utilização do 

FETHAB para o financiamento de ações voltadas à habitação, saneamento e mobilidade, tanto no 

Estado quanto nos Municípios. Isso porque o FETHAB, como o seu próprio nome faz referência, 

deve conciliar o desenvolvimento econômico com o social. 

 

Para tanto, propomos a inserção de dispositivos na referida Lei para tratar da 

aplicação dos recursos repartidos em partes iguais entre o Estado e os Municípios, proveniente do 

que chamamos de FETHAB combustível, conforme abaixo descrito: 

 

a) Dos 50% (cinquenta por cento) destinados ao Estado: 

I- no mínimo 20% (vinte por cento) do total para habitação, saneamento 

e mobilidade urbana, sob gestão da Secretaria de Estado das Cidades – 

SECID; 



II-  no máximo 30% (trinta por cento) para o pagamento de despesas 

obrigatórias e essenciais e investimentos. 

 

b) Dos 50% (cinquenta por cento) destinados aos municípios: 

I- no mínimo 35% (trinta e cinco por cento) do total para aplicação nas 

obras de construção e/ou manutenção das rodovias estaduais não 

pavimentadas e das rodovias municipais; 

II- no máximo 15% (quinze por cento) do total para aplicação em 

habitação, saneamento e mobilidade urbana em projetos em parceria com a 

Secretaria de Estado de Cidades - SECID 

 

A implantação da nova sistemática de aplicação de recursos do FETHAB, em 

razão do disposto na Lei nº 10353/2015, irá destinar um montante maior de recursos ao Fundo. No 

entanto, será necessária a adoção de regras transitórias para minimizar os impactos financeiros junto 

ao Tesouro Estadual. 

 

Por essa razão é que são propostas as adequações aos artigos 14-M e 16-B. 

 

Assim, tratam-se de modificações importantes e necessárias na Lei do FETHAB 

para dar efetividade aos recursos do Fundo em benefício da sociedade mato-grossense e 

transparência aos contribuintes. 

  

Estas, portanto, são as razões que me conduzem a submeter o presente projeto de 

lei à apreciação desse Parlamento, contando, como de costume, com a colaboração de Vossas 

Excelências para a sua aprovação. Em razão da indiscutível importância do tema, solicito a Vossas 

Excelências urgência na apreciação do projeto, nos termos do art. 41 da Constituição do Estado. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,            de        março          de 2016. 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 

 



PROJETO DE LEI Nº                           DE                DE                            DE 2016. 

 

Autor: Poder Executivo 

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. 

 

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 Alteram-se os incisos I e II do art. 15 da Lei nº 7.263, de 27 de março de 

2000, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 15 (...) 

I - 50% (cinquenta por cento) do total será destinado ao Estado, sendo: 

a) no mínimo 20% (vinte por cento) do total para habitação, saneamento e 

mobilidade urbana, sob gestão da Secretaria de Estado das Cidades – SECID; 

b) no máximo 30% (trinta por cento) para o pagamento de despesas 

obrigatórias e essenciais e investimentos. 

II - 50% (cinquenta por cento) do total será destinado aos municípios 

conforme critérios previstos na regulamentação, sendo: 

a) no mínimo 35% (trinta e cinco por cento) do total para aplicação nas 

obras de construção e/ou manutenção das rodovias estaduais não pavimentadas e 

das rodovias municipais; 

b) no máximo 15% (quinze por cento) do total para aplicação em habitação, 

saneamento e mobilidade urbana em projetos em parceria com a Secretaria de 

Estado de Cidades - SECID. 

§ 1º. (...)” 

 

Art. 2º Fica acrescido o seguinte parágrafo único ao artigo 14-M da Lei nº 7.263, 

de 27 de março de 2000: 

“Art. 14-M. (...) 

Parágrafo único. Durante o exercício de 2016 os recursos provenientes das 

contribuições do FETHAB estabelecidas no Capítulo II serão registrados como 

receita Corrente, ficando autorizada a utilização de até 25% (vinte e cinco por 

cento) para o pagamento de despesas obrigatórias.” 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 

23 de dezembro de 2015. 

Art. 4º Revoga-se o art. 16-B da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,           de        março             de 2016, 195º da 

Independência e 128º da República. 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 


