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Revoga  dispositivo  da  Lei  Complementar  n.º
612, de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre
a  organização  administrativa  do  Poder
Executivo  Estadual  e  dá  outras  providências.

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 revogado o inciso I do art. 43 da Lei Complementar n.º 612, de 28 de janeiro de 2019.

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

A presente alteração legislativa objetiva a não extinção da importante Agência de Fomento do Estado de
Mato Grosso – DESENVOLVE MT, cuja justificativa abaixo fora encaminhada via Agência para embasar
sustentabilidade da propositura. Vejamos:

Assim sendo, considerando que a “Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. foi criada pela Lei
Complementar Estadual n. 140, de 16 de dezembro de 2003, em detrimento do artigo 37, XIX da CF/88,
tendo por objetivo social contribuir para a aceleração do desenvolvimento sustentável do Estado,
estimulando a realização de investimentos, a criação de emprego e renda, a modernização das estruturas
produtivas, o aumento da competitividade estadual e a redução das desigualdades sociais e regionais, vide
art. 2º da LC 140/2003”.

“É a instituição financeira estadual oficial e exerce as prerrogativas contidas nos arts. 169 e 172 da
Constituição do Estado de Mato Grosso, conforme disposto no art. 1º, § 5º da LC 140/2003.

Deve-se observar que o art. 172 da CE-MT, especialmente em seu parágrafo único, prevê que "os recursos
financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional, de responsabilidade do Estado, serão
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depositados em suas instituições financeiras oficiais", ou seja, não é uma possibilidade, e sim um dever
constitucional do Estado de depositar os recursos na sua instituição financeira oficial, que é a Desenvolve
MT, para executar as políticas de crédito do governo estadual, em consonância com o art. 169 da CE-MT.

Destaca-se que não é crível que o Estado se utilize de instituições privadas para promover as ações de
interesse do desenvolvimento estadual sendo que possui uma entidade com este fim específico, em
atendimento ao Princípio da Especialidade da Administração Pública.

Dos 27 Estados da Federação, 15 possuem a sua Agência de Fomento, 04 possuem banco de
desenvolvimento, sem contar o Banco de Brasília, sendo que todas estas instituições financeiras são
associadas à ABDE (Associação Brasileira de Desenvolvimento). Os Estados que ainda não têm a sua
Agência de Fomento estão em implantação a fim de fortalecer o Sistema Nacional de Fomento (SNF).

Frise-se que extinguir a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. está na contramão de
todo o sistema de fomento instituído no Brasil e Mato Grosso seria o primeiro Estado, e,
possivelmente o único, a regredir nesse sentido.

Não se pode olvidar do papel estratégico de uma Agência de Fomento no Estado que é o instrumento pelo
qual serão executadas as políticas públicas destinadas à promoção do desenvolvimento econômico.

Os números demonstram que com as suas 18 modalidades de linha de crédito a Agência de Fomento do
Estado de Mato Grosso S.A. atuou em 114 municípios e liberou R$ 83.188.000,00 em operações de
crédito.

Além de trabalhar com repasses do FUNDEIC, FCO e BNDES, a Desenvolve MT é a única operadora no
Estado das modalidades INOVACRED – FINEP e FUNGETUR para operações de até R$ 1 milhão,
alcançando a segunda posição de Estado no país com a maior quantidade de operações liberadas com 355
empregos gerados.

Imperioso destacar que mais do que atender operações de crédito vultuosas, a Desenvolve MT atende
aqueles que estão à margem dos bancos convencionais, visto que é uma instituição financeira não bancária.
Isto não significa, contudo, prejuízo à sua saúde financeira.

Todo o processo de gerenciamento de riscos corporativos é rigorosamente realizado em conformidade com
as normas do Banco Central do Brasil, lhe mantendo a média do índice de Basileia a 19,30% no 2º semestre
de 2019, ou seja, acima do percentual mínimo exigido pelo BACEN que a partir de 2019 é de 8%.

Por fim, a exemplo do atual cenário, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, o Estado é a peça
fundamental para manter o equilíbrio econômico em virtude da recessão na economia que a população
mato-grossense enfrenta e continuará enfrentando.

Isto posto, a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - Desenvolve MT, como instituição
financeira oficial do Estado de Mato Grosso, é o instrumento crucial para que a cadeia produtiva - micro e
pequenas empresas urbanas e rurais - se sinta amparada neste momento de crise e em todos os outros que
vierem”.

Por fim, em relação a iniciativa legislativa, muito embora sabemos que se trata de competência do Poder
Executivo, entretanto, nesse grave momento de pandemia há de se flexibilizar a norma constitucional para
salvaguardar o interesse público, ou seja, a saúde e a vida das pessoas, cujos preceitos vitais se sobrepõe
as formalidades de tramitação da norma para o atendimento urgente da necessidade social.
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Pelas razões expostas, apresentamos o presente Projeto de Lei Complementar para análise e apreciação
dos Nobres pares, para que Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à sua aprovação
no Plenário desta Douta Casa Legislativa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Abril de 2020

 

Lideranças Partidárias
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