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I - Relat6rio

Submete-se a esta Comissdo o Projeto de Lei n" M/2023 - Mensagem n'1512023, de autoria

do Poder Executivo, conforme a ementa supracitada.

O presente projeto pretende alterar e acrescentar dispositivos da Lei n' 7 .263, de 27 de margo

de 2000, que cria o FETHAB.

Segundo o autor, o presente projeto tem por objetivo, em sintonia com os projetos

estrat6gicos de iniciativa da MT Par, que podem ser financiados com os recursos do fethab, permitir
que a referida sociedade de economia mista possa oferecer os montantes arrecadados por este

mecanismo como garantia ou contragarantia.

Ap6s, os autos foram encaminhados a esta Comissdo para a emissdo de parecer quanto ao

m6rito.

E o relat6rio.
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II - An6lise

Nos termos do caput, art. 198, inciso II, "b" do Regimento Intemo, a distribuiglo de mat6rias
irs Comiss6es ser6 feita por despacho do Presidente, observadas as seguintes normas: (...) II) b) d

Comissdo de FiscalizagSo e Acompanhamento da Execugdo Orgamentiiria, quando envolver aspectos

financeiros e orgament6rio, para exame da cornpatibilidade e adequaglo orqamentiiria.

Cabe a esta Comissdo, de acordo com o art.369, inciso II, alineas "a" e "e" do Regimento
Intemo, dar parecer a todos os projetos quanto aos aspectos orgament6rios e financeiros em todas as

proposigdes que couber e, em especial, nas que tratam da legislaglo orgament6ria, compreendendo o
plano plurianual, a lei de diretrizes orgamentiria, a lei orgament6ria anual, os cr6ditos adicionais e

suas alterag6es, bem como controlar a arrecadagdo, repartigdo dos tributos e contribuigdes.

Nesse contexto, a compatibilidade ocone quando a despesa 6 compativel com o plano

plurianual e a Lei de diretrizes orgament6rias, a despesa que se confotme com as diretrizes, objetivos,
prioridades e metas previstos nesses instrumentos e ndo infrinja qualquer de suas disposig6es.

Considera-se adequada com a lei orgament6ria anual, a despesa objeto de dotaqSo especifica
e suficiente, ou que esteja abrangida por cr6dito gen6rico, de forma que somadas todas as despesas

da rresma esp6cie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, n6o sejam ultrapassados

os limites estabelecidos para o exercicio (afi. 16 $1', I, Lei Complementar n" 101, de 04 de rnaio de

20001 Lei de Responsabilidade Fiscal).

No tocante ir tramitaglo de iniciativas an6logas nio foi encontrado nenhutna proposiglo ou

nonna que verse acerca do tema tratado nesta iniciativa. Logo, consubstancia-se a viabilidade de

exarar parecer ao Projeto de Lei em tela, notadamente quanto i adequagdo e cornpatibilidade

orqamentdria e financeira e altemativamente a an6lise quanto ao m6rito, cujos aspectos remetem it

oporlunidade, conveniOncia e relevAncia social.

O presente projeto pretende alterar e acrescentar dispositivos da Lein'7.263,de27 de margo

de 2000, que cria o FETHAB.

O Fundo Estadual de Transporte e HabitagSo (FETHAB) 6 uma contribuiqSo vigente no

Estado de Mato Crosso, criada pela Lei 7.263 de 2000, com o objetivo inicial de arrecadar recursos

que seriam usados para financiar obras de transporte, habitagdo e infraestrutura.

Para isso, foram estipuladas taxas a serem cobradas dos produtores rurais nas operag6es de

transporte de produtos como soja, milho, gado, madeira e outros. Nesses 20 anos de exist6ncia, a lei

sofreu diversas alteragSes que aurnentaram o valor da contribuigao e ampliaram sua cobranga para

novos produtos, o que tem sido motivo de inrimeras criticas. Desde a sua criaglo at6 a presente data

a lei sofreu inrimeras alteraq6es, mais de 40 (quarenta) leis modificativas, al6m dos diversos decretos

e instrumentos regulamentando o assunto.
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Segundo o autor, o presente projeto tem por objetivo, em sintonia com os projetos
estrat6gicos de iniciativa da MT Par, que podem ser financiados corr os recursos do fethab, permitir
que a referida sociedade de economia mista possa oferecer os montantes arrecadados por este

mecanismo como garantia ou contragarantia. Com essa medida, a onerosidade ao custo de

finanoiamontos e/ou seguros a serem contratados pela MT Par, suas subsidi6rias ou empresas que

detenha o controle, ser6 menor.

Considerando que o Projeto de Lei n6o vislumbra renitncia de receita, a proposigdo em
an6lise ndo se submeteria ds limitaqSes antevistas aos incentivos ou beneficios de natureza tribut6ria
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A proposta tamb6m n6o versa a prop6sito de aumento de

despesas ndo se aplicando a legislagdo relacionada, a saber, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

De tal rnodo, verifica-se que o projeto de lei ndo contrav6m ds disposig6es do Plano
Plurianual, da LDO, da Lei Orgament6ria Anual ou Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando-se

ela compativel e razodvel em termos financeiros e orgament6rios.

Por fim, ficando confirmados os requisitos mandat6rios e diante de todo exposto e da

fundamentada justificativa do autor deste Projeto de Lei, entendemos ser de suma importincia a

recepgdo pelo arcabougo juridico vigente da mat6ria em glosa.

E o parecer.
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III - Voto do Relator e da Comissfro

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagSo do Projeto de Lei n'0612023

- Mensagem n' 1512023, de autoria do Poder Executivo.

ALMT

Sala das Comiss6es, " ! / a. 0l de2o2J

IV - Ficha de VotagSo

Proieto de Lei n' /2023 - Mensagem n' 1512023 - Parecer no 0312023

Reuniaodacomissdo "^ lL t 01. t/M5
Presidente (a):

Voto Relator (a):
Pelas razdes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do Projeto de Lei n' 06 r 2023 -
Mensagcm n" 1512023 , de autoria do Poder Executivo.
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