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Acrescenta o parágrafo único ao art. 3º, bem
como altera os incisos I, II e III do art. 5º da Lei
Estadual nº 8.938, de 22 de julho de 2008, que
"dispõe  sobre  o  Fundo  de  Desenvolvimento
Industrial e Comercial – FUNDEIC, e da 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 acrescentado o parágrafo único ao art. 3º da Lei Estadual nº 8.938, de 22 de julho de 2008, com
a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

Parágrafo único. O recurso destinado no inciso I do §3º do art. 2º poderá ser utilizado para aquisição de
títulos públicos federais e provisionamento de crédito pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso
S/A, desde que seja utilizada como contrapartida na captação de recursos de repasses a ser aplicado com a
mesma finalidade desta Lei”

Art. 2º Ficam alterados os incisos I, II e III do art. 5º da Lei Estadual nº 8.938, de 22 de julho de 2008, que
passam a vigorar com as seguintes redações.

“Art. 5º (...)

I – serão financiadas operações destinadas a investimentos fixos de instalação e ampliação de empresa
beneficiada, capital de giro associado e capital de giro dissociado;

II – os financiamentos concedidos sofrerão juros que serão fixados em Resolução do CEDEM;

III – os demais critérios operacionais estarão dispostos em Decreto”.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Considerando os Decretos Estaduais nº 407, 413, 416 e 422, todos de março de 2020, em razão da
pandemia causada pelo COVID-19, é fato que já se iniciou e haverá recessão na economia da população
mato-grossense, sendo o Estado peça fundamental para manter o equilíbrio econômico.

Desta feita, a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A – Desenvolve MT, sendo a instituição
financeira oficial do Estado de Mato Grosso, é o instrumento crucial para que as micro e pequenas empresas
urbanas e rurais se sintam amparadas neste momento de crise, por meio de concessão de credito com juros
reduzidos e condições diferenciadas de mercado.

Isto posto, o presente projeto de lei pretende acrescentar nas disposições do FUNDEIC a possibilidade de
utilizar parte do recurso destinados aos financiamentos para captar mais recursos, por meio de repasses.

Por sua vez, a concessão de repasses necessita de garantia, de modo que se faz imperioso adquirir títulos
públicos federais para sua liberação.

Sendo assim, o Estado contribuirá para a manutenção do desenvolvimento sustentável do Estado,
estimulando a realização de investimentos, a criação de em prego e renda, a modernização das estruturas
produtivas, o aumento da competitividade estadual e a redução das desigualdades sociais e regionais.

Por todo o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Abril de 2020
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