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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 n.º 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:

1) habitação, saneamento e mobilidade urbana, sob gestão da Secretaria de Estado das Cidades –
SECID;

2) construção de pontes e bueiros em estradas estaduais não pavimentadas que possuam
dimensões à cima de 12 (doze) metros, ficando a aplicação dos recursos sob gestão da Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA;

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 n.º 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 Fica acrescido o inciso V ao caput do artigo 14–I da Lei n.º 7.263, de 27 de março de 2000:

 

“Art. 14–I. (...)

V – pagamento de despesas obrigatórias, durante o exercício de 2016.”

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23 de dezembro de 2015.

 

Art. 5º Revoga-se o art. 16-B da Lei n.º 7.263, de 27 de março de 2000.
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JUSTIFICATIVA

O substitutivo integral em tela visa aprimorar a propositura, de modo a conferir lógica em todo o texto legal a
ser alterado, posto que o artigo 14–M dispõe que os recursos devem ser aplicados exclusivamente na forma
determinada no artigo 14–L.

 

O 14–L, por sua vez, dispõe em seu inciso I que “os recursos do FETHAB provenientes das contribuições
estabelecidas no Capítulo II, serão recolhidos em conta corrente do FETHAB aberta especialmente para
essa finalidade e somente poderão ser utilizados para as obras definidas em conformidade com o Art. 14-I”.

 

Por sua vez, o artigo 14–I dispõe expressamente em seus incisos I a IV que “os recursos do FETHAB
provenientes das contribuições estabelecidas no Capítulo II, bem como do adicional da contribuição de que
trata o Art. 14-K, serão destinados exclusivamente para execução de obras públicas de infraestrutura de
transporte; manutenção, conservação, melhoramento e segurança da infraestrutura de transporte do Estado;
planejamento, projetos, licenciamento, gerenciamento, auxílio à fiscalização e compra de equipamentos; e
pagamento de operações de créditos para investimentos em infraestrutura de transporte, desde que
contraídas a partir da publicação desta Lei”, não fazendo qualquer previsão acerca da possibilidade de
pagamento de despesas obrigatórias.

 

Além disso, aprimora o texto da propositura legislativa, considerando a intenção dos Parlamentares que
integram a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, constante da emenda
modificativa apresentada à propositura, anteriormente ao Substitutivo Integral, bem como adequando à Lei
Complementar Estadual n.º 566/2015, que dispõe sobre a reforma administrativa do Poder Executivo
Estadual.
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