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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Xuxu Dal Molin

Coautor(es): Dep. Carlos Avalone

Fica modificado o art.4º do substitutivo nº01 ao projeto de lei nº600/2021, que Altera a Lei nº10.709, de 28 de
Junho de 2018, e a lei nº8.059 de 29 de dezembro de 2003, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"(...)

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por 2 (dois) anos contados da publicação
desta lei.

Parágrafo único. O saldo remanescente que porventura existir será aplicado na forma do artigo do art.10º."

JUSTIFICATIVA

O cenário de aprovação da LEI Nº 10.709, DE 28 DE JUNHO DE 2018 - D.O. 28.06.18, era de reequilíbrio
fiscal do Estado à época, conforme se depreende da nomenclatura do Fundo.

Ocorre que ao alcançar a data de extinção prevista da lei supra, vislumbra-se por meio do Projeto de Lei
nº600/2021 a continuidade do fundo, porém com nomenclatura diversa, destinado recursos para o FUS e
para o FES. Atualmente o Estado de Mato Grosso atravessa uma fase de superávit, contrastando a realidade
fiscal e econômica em 2018, logo, a continuidade do fundo também necessita de data de extinção sob pena
de ser ad eternum. Devido à pandemia de covid-19 apoiamos a extensão do fundo, porém, posteriormente o
Estado terá condições de cumprir a obrigação constitucional de garantir o acesso a saude pública digna,
tendo em vista o desenvolvimento e crescimento econômico do Estado de Mato Grosso.

Por estas razões conto com a aprovação da presente emenda.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Julho de 2021
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