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Autoriza  a  criação  da  Linha  Emergencial  de
Capital  de  Giro  destinada  à  manutenção  da
produção,  do  emprego  e  da  massa  salarial
durante o período da crise do novo coronavírus,
no âmbito do Estado de Mato Grosso.

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 Fica autorizada a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A – DESENVOLVE MT a criar a
Linha Emergencial de Capital de Giro destinada à manutenção da produção, do emprego e da massa salarial.

 

§1º Considera-se massa salarial, para fins desta lei, a soma de todas as verbas remuneratórias de natureza
salarial.

 

§2º Poderão ser beneficiadas com o apoio financeiro, desde que possuam sede e administração no Estado
de Mato Grosso:

 

I – Empresas;

II - Sociedades empresariais;

III - Empresário individual desde que exerça atividade produtiva enquadrada neste Programa e esteja inscrito
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e no Registro Público de Empresas Mercantis (RPEM);

IV - Sociedades cooperativas; e
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V - Empresas individuais de responsabilidade limitada inscritas no Registro Público de Empresas Mercantis
(RPEM).

 

§3º A taxa de juros para o mutuário final será de 0% a.a. (zero por cento ao ano).

 

§4º O prazo total das operações será de até 60 (sessenta) meses.

 

§5º Os beneficiários da Linha Emergencial de Capital de Giro deverão apresentar plano de manutenção de
empregos, considerando a última folha salarial anterior à 01 de março de 2020, quando da solicitação do
financiamento.

§6º As demais condições bem como a sistemática operacional serão definidas em normativo pelo
DESENVOLVE MT.

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica ao DESENVOLVE MT, nas
operações de financiamento da Linha Emergencial de Capital de Giro contratadas até 31 de dezembro de
2020, que serão definidas mediante regulamento.

 

Art. 3º Esta Lei possui vigência pelo período de 12 (doze) meses de sua publicação, podendo ser renovada
por igual período, ou enquanto perdurar a proliferação da doença Covid-19, causada pelo novo Coronavírus.

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A COVID-19 já é uma realidade muito assustadora em nosso país e no Estado de Mato Grosso. O novo
coronavírus se espalhou de maneira muito rápida, apesar das importantes medidas de contenção adotadas
pelo Poder Público.

 

Esse cenário nos leva inevitavelmente a paralisação de boa parte da atividade econômica. Não há dúvidas
de que teremos um quadro de recessão mundial neste ano. Analistas indicam que teremos uma crise
superior àquela que passamos em 2008, cujos efeitos sentimos ainda hoje. Portanto, a recuperação desta
nova crise também se arrastará por algum tempo.

 

No entanto, devemos tomar medidas excepcionais para momentos como este. Neoliberais já se
convenceram de que o Estado deve intervir para manter alguma atividade econômica viva neste período,
sobretudo das áreas essenciais que não devem parar. Mas há que se fazer intervenções ainda mais

2



Projeto de lei - qa931tb0

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

contundentes agora, para que não tenhamos uma recuperação muito lenta lá na frente.

 

Há inúmeras iniciativas pelo mundo neste momento que estabelecem a transferência direta de renda dos
cofres públicos para a população em geral, principalmente para os menos favorecidos. Este é um tema
importante que devemos tratar também. Mas há ainda a iniciativa de governos em arcar com salários de
empregados do setor privado, como foi anunciado por países na América Latina como Venezuela e El
Salvador, mas também nos países do norte, como EUA e Inglaterra.

 

Deste modo, ao se criar a presente linha de crédito aceleramos a recuperação pós-crise e garantimos
manutenção de emprego e renda no âmbito do Estado de Mato Grosso, sendo um projeto de extrema
importância.

 

Diante do exposto, faz-se de suma importância a aprovação do presente projeto de Lei. Sendo assim,
conclamo os nobres pares para aprovação da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Março de 2020

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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