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Altera a Lei nº 10.709, de 28 de junho de 2018,
que  dispõe  sobre  os  Fundos  estaduais  para
fomento da Saúde Pública a nível estadual nas
hipóteses  que  especif ica  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 Ficam alterados os § 2º e § 3º do art. 10 da Lei nº 10.709, de 28 de junho de 2018, alterados pela Lei
nº 11.487, de 04 de agosto de 2021, que passam a ter a seguinte redação:

“Art 10 (...)

(...)

§ 2º A distribuição do percentual previsto no inciso I do caput deste artigo entre as instituições arroladas, na
proporção prevista do Anexo I desta Lei, se pautará nos procedimentos faturados a serem complementados,
independente de contratualização por tratar-se de subvenção direta do poder público em seu favor.

§ 3º Os valores serão repassados a título de subvenção diretamente aos entes beneficiados, que deverão
comprovar em até 60 (sessenta) dias perante o gestor do FES/MT quais são os valores de serviços que
serão complementados mediante relatórios de faturamento, tratando-se de filantrópicas, e em quais projetos
serão aplicados os valores quando se tratar de administração pública, eventuais divergências apontadas
terão prazo de 15 (quinze) dias a partida da notificação para arrazoar suas defesas.
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(...)”

Art. 2º Ficam acrescidos os §§ 5º e 6º ao art. 10 da Lei nº 10.709, de 28 de junho de 2018, alterada pela Lei
nº 11.487, de 04 de agosto de 2021, com a seguinte redação:

“Art. 10 (...):

(...)

§ 5º As receitas do FES/MT decorrentes do estabelecido no inciso I caput deste artigo devem ser
transferidas diretamente às entidades mencionadas no Anexo I desta Lei,  observados demais requisitos
legais, inclusive aqueles do § 3º deste artigo.

§ 6º Os valores que dizem o inciso I serão pagos diretamente aos entes filantrópicos visando complementar
a tabela SUS de serviços já prestados e contratados.”

Art. 3º Fica alterado o § 2ºdo art. 11 da Lei nº 10.709, de 28 de junho de 2018, alterada pela Lei nº 11.487,
de 04 de agosto de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 (...)

(...)

§ 2º Os registros contábeis e os demonstrativos mensais relativos aos repasses efetuados à conta dos
Fundos e dos entes filantrópicos tratados nesta Lei serão disponibilizados em sítio eletrônico para fins de
transparência. ”

Art. 4º O Estado do Mato Grosso deve fomentar bens e serviços alta e média complexidade SUS
diretamente com os entes beneficiados, sejam as Secretarias Municipais de Saúde, as entidades
filantrópicas  e demais entidades prestadoras de serviço de saúde públicas e particulares.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA

Em 2018, por meio da Lei nº 10.709, de 28 de junho de 2018, foi instituído o Fundo Estadual de
Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT. Nas discussões para criação do FEEF, a Assembleia
Legislativa optou por determinar que as receitas do fundo seriam integralmente aplicadas em investimentos e
em despesas de custeio relacionadas a políticas públicas de saúde.
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E na repartição da receita foi determinada uma porcentagem para complementação da tabela
SUS, elaborado pela Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas prestadoras de
serviço na área de saúde do Estado de Mato Grosso, sendo destinado a algumas instituições filantrópicas de
referência em Mato Grosso.

Tempos depois, com o advento da Lei nº 11.487, de 04 de agosto de 2021, o FEEF se extinguiu,
mas o repasse às instituições filantrópicas segue até hoje.

Entretanto, muitas dessas instituições filantrópicas nos procuraram relatando dificuldades no
recebimento dos recursos, que atualmente são repassados pelo Estado de Mato Grosso aos municípios
onde as instituições estão sediadas para só então serem repassados pelos municípios às instituições.

Dessa maneira, propomos um novo modelo de funcionamento para as receitas oriundas das
disposições da Lei nº 10.709, de 28 de junho de 2018 e seguintes, no sentido de que a transferência seja
realizada diretamente entre o Estado de Mato Grosso e as instituições filantrópicas que realizarão os
serviços de saúde à população de nosso estado.

                   Pelas razões expostas, apresentamos o presente projeto de lei para análise e apreciação dos
Nobres pares, para que Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à aprovação desta
proposta perante esta Augusta Casa Legislativa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2023

 

Nininho
Deputado Estadual
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