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Substitui a redação do parágrafo único do art. 9º do Projeto de lei n° 146/2018, Mensagem nº 43/2018, que
Institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT e dá outras providências, que
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 9º (...)

Parágrafo único As receitas do FEEF/MT serão integralmente destinadas à aplicação em
investimento, despesas de custeio e restos a pagar, vinculados à implementação de políticas
públicas de saúde e ao Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Estado - Mato Grosso
Saúde (MT Saúde)”.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda pretende substituir a redação do parágrafo único do art. 9º do Projeto de lei n° 146/2018,
Mensagem nº 43/2018, que Institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT e dá
outras providências.

O Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Estado - Mato Grosso Saúde - foi criado pela Lei
Complementar nº 127, de 11/07/2003 e se trata de uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito
público, tendo suas atividades supervisionadas pela Secretaria de Gestão - SEGES. A finalidade do Mato
Grosso Saúde é a realização de assistência à saúde aos Servidores ativos, inativos, pensionistas e
temporários (interinos) do Estado de Mato Grosso, bem como seus dependentes, agregados (ex-cônjuges,
separados judicialmente ou divorciados com direito a pensão alimentícia e que conste no processo judicial
que o titular garantirá a saúde); pai e mãe, e menores de 18 anos sob guarda judicial do titular.

O plano tem por objetivo possibilitar o acesso dos servidores a uma assistência médica de qualidade a um
baixo custo.

Entretanto, entendemos ser importante que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, ao destinar a sua
aplicação em implementação de políticas públicas de saúde também contemple o MT Saúde, possibilitando
assim sua restruturação e um melhor atendimento ao servidor público mato-grossense.

Ressaltamos que o plano atende dezenas de milhares de pessoas, entre servidores, aposentados e seus
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familiares.

Propomos a presente no sentido de aprimorar o texto do Projeto de Lei e, ante o exposto, solicitamos o apoio
dos Nobres Parlamentares desta Casa de Leis para a aprovação desta emenda.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Abril de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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