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ACRESCENTA DISPOSITIVO À CONSTITUIÇÃO
DO  ESTADO  QUE  INSTITUI  O  FUNDO
ESTADUAL  DE  COMBATE  AO  CÂNCER  NO
ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

        A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos
do que dispõe o Art. 38 da Constituição Estadual, promulga a  seguinte emenda ao texto constitucional:

       Art. 1º Ficam acrescentados os Art. 63, 64 e 65 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

 

“Art. 63 – É instituído, para vigorar até o ano de 2020, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o
Fundo Estadual de Combate ao Câncer, a ser regulado por Lei Complementar, com objetivo de
garantir maior qualidade de vida e da saúde pública a todos os mato-grossenses portadores de
câncer, cujos recursos serão exclusivamente aplicados em ações destinadas ao tratamento
adequado da doença.

Parágrafo Único. O Fundo previsto no presente artigo terá Conselho Consultivo e de
acompanhamento que contará com a participação de representantes da sociedade civil, nos
termos da lei.

Art. 64 - Compõem o Fundo Estadual de Combate ao Câncer:

I – a parcela do produto da arrecadação correspondente a 5% (cinco por cento) da receita bruta
do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação - ICMS, incidentes sobre
cigarros, cigarrilhas, charutos e demais derivados do tabaco;

II - a parcela do produto da arrecadação correspondente a 3% (três por cento) da receita bruta
do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação - ICMS, incidentes sobre
bebidas alcoólicas;
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III – dotações orçamentárias próprias do Estado;

IV – doações, repasses, subvenções, contribuições ou quaisquer outras transferências de
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado do País ou do exterior;

V – verbas resultantes de convênios e acordos com entidades públicas municipais, estaduais,
federais e estrangeiras;

VI – outras receitas a serem definidas na regulamentação do referido fundo.

§1º - Aos recursos integrantes do Fundo de que trata este artigo não se aplica o disposto nos
arts. 157, inciso IV e 165, inciso IV, da Constituição Estadual, assim como qualquer
desvinculação de recursos orçamentários.

§2º - A arrecadação decorrente do disposto nos incisos I e II deste artigo será integralmente
repassada ao fundo.

Art. 65 – Os recursos do Fundo são rotativos, não se revertendo os saldos do exercício
financeiro aos cofres da Fazenda Estadual.”

        Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor na  data de sua promulgação.

JUSTIFICATIVA

Esta PEC visa a instituir o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, formado por recursos oriundos de 5% do
ICMS sobre a venda de cigarros e derivados de tabaco e 3% do imposto sobre a venda de bebidas
alcoólicas, dentre outros que poderão lhe ser destinados a posteriori.

Após a aprovação desta PEC, o Fundo deverá ser regulamentado, ter o seu Conselho Consultivo instituído,
para que comecem os repasses dos recursos que constituem a sua receita e que vão ajudar a ampliar e a
melhorar consideravelmente o diagnóstico e o tratamento das pessoas com câncer.

 

Também farão parte do Fundo os recursos oriundos de dotações orçamentárias próprias do Estado, doações,
repasses e transferências de pessoas físicas e jurídicas e verbas resultantes de convênios e acordos com
entidades públicas municipais, estaduais, federais e estrangeiras.

 

O Fundo de Combate ao Câncer assegurará que recursos financeiros sejam destinados ao Hospital do
Câncer de Mato Grosso e à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, com a descentralização das ações de
saúde para os municípios mato-grossenses, como a aquisição de mamógrafos e tratamento de quimioterapia
no interior do estado.

 

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da presente emenda
constitucional e sua respectiva promulgação pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Abril de 2018
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Janaina Riva

Deputada Estadual
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