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Autor: Lideranças Partidárias

Altera a redação 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 O FEEF/MT será gerido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso –
SEFAZ/MT e suas receitas serão integralmente destinadas à aplicação em investimentos, 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).

§ 1º Parte das receitas do FEEF/MT será destinada ao Hospital de Alta Complexidade de Cuiabá,
denominado São Benedito, com finalidade de promover a implantação e custeio da realização de
cirurgias cardíacas de alta complexidade.

§ 2º Parte das receitas do FEEF/MT será repassada em partes iguais, e resguardado o mínimo
mensal de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), a cada uma das entidades hospitalares com
título de filantropia abaixo relacionadas:

I - Santa Casa de Cuiabá;

II - Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis;

III - Hospital Geral Universitário (Cuiabá);

IV - Hospital de Câncer de Mato Grosso (Cuiabá);

V - Hospital Santa Helena (Cuiabá).

§ 3º Os valores financeiros tratados no § 2º serão repassados, via modalidade Fundo a Fundo,
do FEEF/MT aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios de Cuiabá e Rondonópolis, que
os repassarão as entidades hospitalares beneficiadas, para que elas possam dar cumprimento
aos convênios assistenciais vigentes, firmados com o gestor municipal.”

JUSTIFICATIVA
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O Hospital São Benedito, além de outros procedimentos de Alta Complexidade já implementados, precisa
inaugurar os serviços de cirurgias cardíacas, especialidade médica atendida atualmente só no campo
ambulatorial, pois embora tenha equipamentos modernos nesta área, não implantou o aludido serviço por
falta de recursos destinados à implantação e manutenção desta finalidade.

Ressaltamos a importância de sua implementação naquele hospital, pois se trata do único nosocômio
inteiramente público desta Capital, que tem condições de instituir esse serviço, no melhor interesse da
população mato-grossense que necessita desse serviço de alta complexidade.

No mais, é essencial a criação de norma que obrigue o repasse de verbas aos hospitais filantrópicos, a fim
de evitar o colapso do sistema, não se podendo desconsiderar os reclamos atuais dessas entidades por falta
de repasse dos valores dos serviços por elas prestados, tão relevante para as pessoas de nosso estado.

Trata-se de novos recursos que se mostrarão essenciais para a saúde pública de Mato Grosso, que depende
muito tanto do Hospital São Benedito quanto das entidades hospitalares com título de filantropia citadas na
emenda ora apresentada, e portanto, conclamamos nossos nobres pares se manifestarem pela aprovação.
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