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Acresce dispositivo à Lei  nº  7.263,  de 27 de
março de 2000, que cria o Fundo de Transporte
e Habitação – FETHAB.

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 acrescido o art. 15-C à Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, que “Cria o Fundo de Transporte e
Habitação - FETHAB e dá outras providências”, com a seguinte redação:

“Art. 15-C A parcela do FETHAB destinada a cada município poderá ser utilizada para despesas
primeiras e investimentos no enfrentamento à covid-19, durante os meses de maio a setembro de 2020,
em razão a dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia.”

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

JUSTIFICATIVA

A presente proposição acrescenta dispositivo à Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, que “Cria o Fundo de
Transporte e Habitação - FETHAB e dá outras providências”, para dispor sobre a autorização de utilização
da parcela do FETHAB destinada a cada município, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros
decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto nº 424, de
25 de março de 2020.

Objetivamos autorizar, durante esse período excepcional, que os municípios possam utilizar sua parcela do
FETHAB para o pagamento de despesas primeiras e investimentos no enfrentamento à covid-19.

O investimento de saúde é prioritário sempre, mas durante o período da pandemia, todos podemos nos
esforçar para que mais recursos cheguem a quem precisa.

Diante do exposto, considerando a importância da matéria, solicitamos o apoio de nossos Pares para a
aprovação e rápida tramitação do presente projeto de lei.
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