
Emenda ao Projeto de lei nº 600/2021 - 8rkkt30r

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Max Russi

Fica inserido o inciso VIII ao art. 1º e renumera os seguintes do Substitutivo nº 1 do Projeto de lei n°
600/2021 (Mensagem nº 113/2021), que altera a Lei nº 10.709, de 28 de junho de 2018, e a Lei nº 8.059, de
29 de dezembro de 2003, e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

Art. 1º (...)

I - (...)

II- (...)

III - (...)

IV - (...)

V - (...)

VI - (...)

VII- (...)

VIII - alterados o Parágrafo único do artigo 12, conferindo-lhe a seguinte redação:

“art. 12 (...)

Parágrafo único – o saldo porventura existente na data de sua extinção será destinado para ao Fundo de
Apoio às Ações Sociais de Mato Grosso – FUS/MT, no percentual de 40% (quarenta por cento), e ao Fundo
Estadual de Saúde – FES/MT, no percentual de 60% (sessenta por cento), sendo a integralidade deste
destinado às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas prestadoras de serviço na área de saúde do
Estado de Mato Grosso.”

IX - substituídas as referências feitas a “ao FEEF/MT”, constantes dos dispositivos adiante indicados, por “ao
FES/MT e ao FUS/MT”, devendo ser efetuados os ajustes nos respectivos textos:
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a) no caput dos §§ 1°, 2° e 8° e nos §§ 4°, 5°, 6°, 7° e 10, todos do artigo 3°;

b) no § 1° do artigo 4°;

c) no caput do artigo 8° e no respectivo parágrafo único.

(...)

JUSTIFICATIVA

As Santas Casas e os Hospitais e Entidades Filantrópicas prestadoras de serviço na área de saúde do
Estado de Mato Grosso precisam urgentemente de ajuda financeira para continuarem prestando um serviço
que é indispensável à população do estado, especialmente a mais carente. Razão pela qual a destinação do
percentual de 60% (sessenta por cento) do saldo do FEEF/MT é indispensável.

O Fundo de Apoio às Ações Sociais de Mato Grosso – FUS/MT também precisa de mais recursos e esse
aporte de 40% (quarenta por cento) do saldo remanescente será de grande auxílio para efetivação e ações
emergenciais para pessoas em situação vulnerável.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Julho de 2021

 

Max Russi
Deputado Estadual

2


