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LEI Nº            11.086,              DE   31   DE           JANEIRO            DE 2020.

Autor: Poder Executivo

Estima a receita e fixa a despesa do 
Estado de Mato Grosso para o exercício 
financeiro de 2020.

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:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de 
Mato Grosso para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, compre-
endendo seus fundos e órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas 
e sociedades de economia mista, instituídas e mantidas pela Administração 
Pública;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as 
secretarias e entidades da Administração Indireta, bem como os fundos 
e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público, cujas ações são 
relativas à saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º  A receita total é estimada em R$ 20.099.792.392,00 
(vinte bilhões, noventa e nove milhões, setecentos e noventa e dois mil, 
trezentos e noventa e dois reais).

§ 1º  Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios 

das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 
mista.
§ 2º  O valor de R$ 2.287.649.180,00 (dois bilhões, duzentos e oitenta 
e sete milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta reais), 
incorporado na receita total prevista no caput, é definido como receita intra
-orçamentária, por tratar-se de operações entre órgãos, fundos, autarquias, 
fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades 
integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, não compondo a 
base de cálculo para repasse mensal aos Poderes Legislativo e Judiciário, 
ao Tribunal de Contas, à Procuradoria Geral de Justiça e à Defensoria 
Pública.

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º  A despesa total é fixada em R$ 20.949.850.653,00 (vinte 
bilhões, novecentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta mil, 
seiscentos e cinquenta e três reais), desdobrando-se da seguinte forma:

I - no Orçamento Fiscal, no valor de R$ 14.090.422.805,15 
(catorze bilhões, noventa milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos 
e cinco reais e quinze centavos);

II - no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 
6.859.427.847,85 (seis bilhões, oitocentos e cinquenta e nove milhões, 
quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta 
e cinco centavos).

Art. 4º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suple-
mentares até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa total fixada no 
art. 3º, observando-se o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964.

§ 1º  VETADO.

§ 2º  VETADO.

EDIÇÃO EXTRA
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CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º  Integram esta Lei os seguintes quadros consolidados:

I - resumo geral da receita;
II - natureza da receita;

III - resumo da receita por fonte de recursos;

IV - demonstrativo da despesa por poder e órgão;

V - demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias 
econômicas;

VI - demonstrativo da despesa por órgão e unidade orçamentária;

VII - demonstrativo da despesa por grupo de despesa;

VIII - despesa detalhada por função e subfunção;

IX - demonstrativo detalhado por programa; e

X - programa de trabalho das unidades orçamentárias.

Art. 6º  Fica alterado o art. 25 da Lei nº 10.986, de 05 de 
novembro de 2019, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25  Fica o Poder Executivo autorizado a fazer 
transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma 
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro 
até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada na Lei 
Orçamentária de 2020.”

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  31  de  janeiro  de 2020, 199º da 
Independência e 132º da República.

<END:1144198:2>
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Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.724 de 04/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.733 de 14/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.753 de 24/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1760 de 27/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.762 de 27/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.763 de 27/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.764 de 27/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.765 de 27/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.766 de 28/12/18 
Decreto Estadual........................................................................................................Nº 13 de 30/01/19 
Decreto Estadual........................................................................................................Nº 14 de 31/01/19 
Decreto Estadual........................................................................................................Nº 48 de 28/02/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 151 de 27/06/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 185 de 24/07/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 196 de 15/08/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 215 de 20/08/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 220 de 21/08/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 221 de 21/08/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 222 de 21/08/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 230 de 02/09/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 231 de 04/09/19 
Portaria Estadual .....................................................................................................N° 117 de 19/09/05 

 
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E SOBRE A TRANSMISSÃO 

DE BENS E DIREITOS - ITCD 


Constituição Federal............................................................................................................Art. 155, I 
Constituição Estadual.............................................................................................Art. 153, I, alínea a 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 7.850 de 18/12/02 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 7.900 de 02/06/03 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 8.628 de 29/12/06 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 8.631 de 29/12/06 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 8.673 de 06/07/07 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 9.061 de 23/12/08 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 9.777 de 13/07/12 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.287 de 18/06/15 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.488 de 29/12/16 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.677 de 17/01/18 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.852 de 22/03/19 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 2.125 de 11/12/03 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 8.003 de 22/08/06 
Decreto Estadual.....................................................................................................Nº 54 de 14/02/07 
Decreto Estadual.....................................................................................................Nº 81 de 01/03/07 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 316 de 04/06/07 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 665 de 23/08/07 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.747 de 23/12/08 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.783 de 19/01/09 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.799 de 29/01/09 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 2.300 de 21/12/09 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 2.301 de 21/12/09 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 2.425 de 09/03/10 

Decreto Estadual...................................................................................................Nº 788 de 26/10/11 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.101 de 23/04/12 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.595 de 31/01/13 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 905 de 30/03/17 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.126 de 01/08/17 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.395 de 16/03/18 
 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA 

 
Constituição Federal........................................................................................................... Art. 155, III 
Constituição Estadual..............................................................................................Art. 153, I, alínea c 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 7.301 de 17/07/00 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.069 de 07/01/04 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.094 de 29/01/04 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.130 de 09/06/04 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.570 de 30/10/06 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.628 de 29/12/06 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.054 de 17/12/08 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.193 de 10/08/09 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.222 de 14/10/09 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.264 de 03/12/09 
Lei Estadual...........................................................................................................Nº 9.585 de 05/07/11 
Lei Estadual ..........................................................................................................Nº 9.586 de 05/07/11 
Lei Estadual.........................................................................................................Nº 10.278 de 25/05/15 
Lei Estadual.........................................................................................................Nº 10.640 de 06/12/17 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.663 de 10/01/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.977 de 23/11/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.532 de 04/12/01 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.953 de 16/09/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.118 de 02/03/06 
Decreto Estadual....................................................................................................Nº 8.201 de16/10/06 
Decreto Estadual........................................................................................................Nº 75 de 27/02/07 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.249 de 31/03/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.387 de 09/06/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.783 de 19/01/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.811 de 05/02/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.203 de 27/10/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.219 de 05/11/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.297 de 21/12/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.298 de 21/12/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.421 de 05/03/10 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 191 de 22/03/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 207 de 31/03/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 562 de 29/07/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 688 de 21/09/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 760 de 14/10/11 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.117 de 02/05/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.325 de 24/08/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.392 de 09/10/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.215 de 05/10/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.264 de 17/11/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.330 de 09/01/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.396 de 16/03/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.623 de 02/08/18 
 

 
TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES 





 

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – ESTADOS EXPORTADORES 
 

Constituição Federal.............................................................................................................Art. 159, II 
Constituição Estadual...............................................................................................................Art. 158 
Lei Complementar Federal........................................................................................Nº 61 de 26/12/89 

 
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO, SEGURO OU TÍTULO DE 

VALOR MOBILIÁRIO E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO – IOC 
 

Constituição Federal ........................................................................................................Art. 153, § 5º 
Constituição Estadual..........................................................................................................Art. 156, III 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 7.766 de 11/05/89 

COTA PARTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL 

 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 7.453 de 27/12/85 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 7.525 de 22/07/86 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 7.990 de 27/12/89 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 8.001 de 13/03/90 
Lei Federal ..........................................................................................................Nº 10.195 de 14/02/01 
Lei Federal ..........................................................................................................Nº 12.858 de 09/09/13 
Lei Federal ..........................................................................................................Nº 13.360 de 17/11/16 
Lei Federal ..........................................................................................................Nº 13.540 de 18/12/17 
 
 

COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 
 
Constituição Federal .................................................................................................................Art. 212 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 9.424 de 24/12/96 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 9.766 de 18/12/98 
Lei Federal .........................................................................................................Nº 11.949 de 20/06/07 
Decreto - Lei ....................................................................................................... Nº 1.805 de 01/10/80 
Decreto-Lei ..........................................................................................................Nº 1.833 de 23/12/80 
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CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 

 
Lei Complementar Federal...........................................................................Nº 31, Art. 27 de 11/10/77 
 

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO MINERAL 
 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 7.990 de 28/12/89 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 8.001 de 13/03/90 
Lei Estadual ........................................................................................................Nº 8.153 de 09/07/04 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.250 de 17/12/04 
Decreto Federal....................................................................................................Nº 3.739 de 31/01/01 
 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 
 
Lei Complementar................................................................................................Nº 281 de 27/09/07 
Lei Complementar................................................................................................Nº 546 de 18/09/14 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 4.964 de 26/12/85 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 6.162 de 30/12/92 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 8.033 de 17/12/03 
 
 

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS 

 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.416 de 28/06/05 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.051 de 12/12/08 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.859 de 27/12/12 

 
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DE MATO GROSSO – 

FUNAMP 

 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.167 de 31/08/99 
Lei Estadual .........................................................................................................N° 7.326 de 15/09/00 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.559 de 15/09/06 

FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS - FUNJUS 

 
Lei Complementar...................................................................................................N° 111 de 01/07/02 
Lei Complementar...................................................................................................N° 483 de 28/12/12 

 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – FUNDESP 
 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 221 de 25/10/05 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 481 de 27/12/12 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
 
 

 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

FUNDED 

 
 
Lei Complementar..................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Complementar..................................................................................................Nº 631 de 31/07/19 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.156 de 22/09/99 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.799 de 04/12/02  

 
FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA – FUNGEFAZ 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 169 de 13/05/04 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 199 de 17/12/04 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 204 de 28/12/04 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 234 de 19/09/05 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 452 de 20/12/11 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.365 de 20/12/00 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.170 de 06/07/09 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.724 de 19/07/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.193 de 27/12/00 
Decreto Estadual........................................................................................................Nº 90 de 07/03/07 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 225 de 03/05/07 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.309 de 30/04/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.526 de 20/08/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.043 de 22/07/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.687 de 11/10/18 
. 

 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – FUNDEIC 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 452 de 20/12/11 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 4.874 de 10/07/85 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.310 de 02/08/00 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.958 de 25/09/03 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.002 de 14/11/03 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.040 de 22/12/03 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.421 de 28/12/05 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.938 de 22/07/08 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.708 de 28/06/18 
Lei Estadual.........................................................................................................Nº 10.932 de 23/08/19 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.751 de 26/09/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.728 de 19/03/04 

 

 
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FESP 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 456 de 21/12/11 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 481 de 27/12/12 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 972 de 30/01/12 

 
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES 

 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.028 de 06/07/92 
 

 
FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FAE 

 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.595 de 11/12/06 
Lei Estadual ..........................................................................................................Nº 9.062 de23/12/08 

 
FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA 

 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 8.242 de 12/10/91 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 5.892 de 11/12/91 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 5.982 de 13/05/92 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.416 de 28/10/05 
Decreto Federal.......................................................................................................Nº 794 de 05/03/93 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.378 de 17/08/93 

 
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECOM 

 
Lei Federal ..........................................................................................................N° 8.078 de 11/09/90 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.170 de 21/09/99 

 
FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA – FEFC 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.078 de 30/12/08 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.193 de 26/11/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.842 de 11/03/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.292 de 18/12/09 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 190 de 17/03/11 

 
FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 199 de 17/12/04 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 602 de 19/02/18 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.263 de 29/03/00 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.292 de 28/06/00 
Lei Estadual ..........................................................................................................Nº 7.882 de30/12/02 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.001 de 14/11/03 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.221 de 26/11/04 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.277 de 30/12/04 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.351 de 08/07/05 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.432 de 30/12/05 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.549 de 31/08/06 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.590 de 17/11/06 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.693 de 26/07/07 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.745 de 21/11/07 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.869 de 13/05/08 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.960 de 13/08/08 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.066 de 23/12/08 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.180 de 22/07/09 
Lei Estadual. ........................................................................................................Nº 9.218 de 09/10/09 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.278 de 18/12/09 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.709 de 29/03/12 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.852 de 17/12/12 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.007 de 09/12/13 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.051 de 09/01/14 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.388 de 14/04/16 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.461 de 23/11/16 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.480 de 28/12/16 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.818 de 28/01/19 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.261 de 30/03/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.620 de 24/07/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.246 de 28/12/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.121 de 03/04/02 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 160 de 14/03/03 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 384 de 22/04/03 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 2.317 de 22/12/03 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 2.456 de 30/01/04 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 3.017 de 06/05/04 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 6.994 de 31/01/06 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 7.970 de 08/08/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.217 de 25/10/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.330 de 15/05/08 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 1.747 de 23/12/08 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 1.950 de 27/05/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.190 de 21/10/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.218 de 05/11/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.456 de 23/03/10 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.056 de 11/04/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.391 de 09/10/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.746 de 25/04/13 
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Decreto Estadual......................................................................................................Nº 583 de 24/05/16 
Decreto Estadual.........................................................................................................Nº 75 de 03/04/19 
Decreto Estadual.........................................................................................................Nº 91 de 17/04/19 
Decreto Estadual.......................................................................................................Nº 168 de 11/07/19 


 

FUNDO DE APOIO ÀS AÇÕES SOCIAIS DE MATO GROSSO – FUS/MT 


Lei Complementar...................................................................................................Nº 452 de 20/12/11 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 631 de 31/07/19 
Lei Estadual..........................................................................................................N° 8.059 de 29/12/03 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.331 de 09/06/05 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.471 de 18/04/06 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.428 de 03/08/10 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.462 de 28/06/12 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.859 de 27/12/12 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.484 de 28/12/16 
Lei Estadual.........................................................................................................Nº 10.932 de 23/08/19 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.314 de 10/11/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 6.495 de 29/09/05 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.563 de 11/05/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.724 de 03/12/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.747 de 23/12/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.625 de 10/06/10 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.654 de 30/06/10 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 303 de 06/05/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 788 de 26/10/11 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.649 de 05/03/13 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.921 de 29/08/13 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 

 
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS – FPE 

 
Constituição Federal................................................................................... Art. 159, ítem I, alínea a, b 
Lei Federal  ..........................................................................................................Nº 5.172 de 25/10/66 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.201 de 15/12/99 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.220 de 21/12/99 
Decreto-Lei ..........................................................................................................Nº 1.434 de 11/12/75 
Decreto-Lei ..........................................................................................................Nº 1.723 de 06/12/79 
Decreto-Lei...........................................................................................................Nº 1.805 de 01/10/80 
Decreto-Lei ..........................................................................................................Nº 1.833 de 23/12/80 

 
 

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 

 
Emenda Constitucional..............................................................................................Nº 14 de 12/09/96 
Lei Federal ..........................................................................................................Nº 9.424 de 24/12/96 
Lei Federal .........................................................................................................Nº 11.494 de 20/06/07 

 
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FEEP 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 152 de 09/01/04 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 481 de 27/12/12 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MT GÁS 

 
Lei Estadual..........................................................................................................N° 7.939 de 28/07/03 
Lei Estadual..........................................................................................................N° 9.744 de 22/05/12 
Lei Estadual..........................................................................................................N° 9.861 de 27/12/12 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 1.760 de 31/10/03 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 4.439 de 24/11/04 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 1.007 de 24/02/12 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 1.395 de 10/10/12 

 

 
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. – DESENVOLVE MT 

 
Lei Complementar ..................................................................................................N° 140 de 16/12/03 
Lei Complementar...................................................................................................N° 168 de 04/05/04 
Lei Complementar...................................................................................................N° 190 de 10/11/04 
Lei Complementar...................................................................................................N° 217 de 11/07/05 
Lei Complementar...................................................................................................N° 253 de 14/09/06 
Lei Complementar...................................................................................................N° 274 de 05/07/07 
Lei Complementar...................................................................................................N° 284 de 07/11/07 
Lei Complementar...................................................................................................N° 287 de 14/12/07 
Lei Complementar...................................................................................................N° 317 de 04/06/08 
Lei Complementar...................................................................................................N° 331 de 23/09/08 
Lei Complementar...................................................................................................N° 362 de 13/07/09 
Lei Complementar...................................................................................................N° 424 de 03/06/11 
Lei Complementar...................................................................................................N° 427 de 12/07/11 
Lei Complementar...................................................................................................N° 531 de 03/04/14 
Lei Complementar...................................................................................................N° 543 de 03/07/14 
Lei Complementar...................................................................................................N° 566 de 20/05/15 
Lei Complementar...................................................................................................N° 581 de 30/11/16 
 

 
PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS USINAS PRODUTORAS DE ÁLCOOL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – PRO-ÁLCOOL/MT 
 

Lei Estadual..........................................................................................................Nº 7.874 de 26/12/02 

 

 
PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA DO CAFÉ - PROCAFÉ/MT 

 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 7.309 de 28/07/00 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.998 de 20/10/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.437 de 29/03/01 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.810 de 31/08/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.166 de 18/10/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.157 de 28/09/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.940 de 21/05/09 

 
 

PROGRAMA DE INCENTIVO A AQUICULTURA – PROPEIXE 
PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO PESCADO – PROPEIXE-

INDÚSTRIA 
FUNDO DE APOIO A AQUICULTURA DE MATO GROSSO – FAAQ/MT 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.754 de 21/11/02 

 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – PRODEI 

 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 5.323 de 19/07/88 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 5.741 de 17/05/91 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.242 de 02/07/93 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.367 de 20/12/00 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.421 de 28/12/05 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.630 de 29/12/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.810 de 31/08/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.166 de 18/10/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.119 de 02/03/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.157 de 28/09/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.661 de 04/11/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 

 
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALGODÃO DE MATO GROSSO – PROALMAT 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 631 de 31/07/19 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.883 de 02/06/97 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.183 de 12/11/99 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.751 de 14/11/02 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.874 de 26/12/02 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.621 de 28/12/06 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.066 de 23/12/08 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.489 de 29/12/16 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.658 de 28/12/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.154 de 10/02/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.687 de 21/08/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.483 de 10/04/01 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.810 de 31/08/04 
Decreto Estadual...................................................................................................N° 4009 de 21/09/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.166 de 18/10/04 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 5.991 de 23/06/05 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 6.105 de 13/07/05 
Decreto Estadual.................................................................................................. Nº 6.676 de 25/10/05 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.119 de 02/03/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.428 de 07/04/06 
Decreto Estadual.................................................................................................. Nº 8.290 de 09/11/06 
Decreto Estadual .....................................................................................................Nº 245 de 11/05/07 
Decreto Estadual ..................................................................................................Nº 1.951 de 28/05/09 
Decreto Estadual .....................................................................................................Nº 826 de 21/11/11 
Decreto Estadual .....................................................................................................Nº 827 de 21/11/11 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 997 de 17/05/17    
Decreto Estadual.........................................................................................................Nº 11 de 30/01/19    

 
 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO BOI - PRÓ –
COURO 

 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.216 de 20/12/99 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.290 de 14/04/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.687 de 21/08/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.483 de 10/04/01 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.810 de 31/08/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.166 de 18/10/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.119 de 02/03/06  
 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRO-NEGÓCIO DA MADEIRA – 
PROMADEIRA 

 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.200 de 09/12/99 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.239 de 20/03/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.687 de 21/08/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.810 de 31/08/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.166 de 18/10/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.290 de 09/11/06 
 

PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA E INDUSTRIA DO ARROZ DE MATO 
GROSSO - PROARROZ 

FUNDO DE APOIO A PESQUISA DA CULTURA DO ARROZ DE MATO GROSSO – 
FUNDARROZ 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.607 de 27/12/01 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.859 de 27/12/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.366 de 21/05/02 
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Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.119 de 02/03/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.290 de 09/11/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 
 

PROGRAMA DE INCENTIVO A PECUÁRIA LEITEIRA, DESENVOLVIMENTO DA 
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS – PROLEITE 

FUNDO DE APOIO A PECUÁRIA LEITEIRA – FAP-LEITE 
 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.608 de 27/12/01 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.859 de 27/12/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.629 de 11/07/02 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.119 de 02/03/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.290 de 09/11/06 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 825 de 22/10/07 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 897 de 24/03/17 
Decreto Estadual....................................................................................................Nº 1.230 de 20/10/17 
 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE MATO GROSSO – 
PRODEFLORA 

FUNDO DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL – FUNDEFLORA 
 
 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.709 de 01/08/02 

 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

 
Lei Complementar Federal......................................................................................Nº 101 de 04/05/00 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 7.976 de 27/12/89 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 8.388 de 30/12/91 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 8.727 de 05/11/93 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.011 de 15/06/92 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.085 de 15/10/92 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 6.086 de 15/10/92 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.695 de 19/12/95 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.767 de 23/05/96 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.836 de 04/12/96 
Lei Estadual.........................................................................................................Nº 6.871de 28/04/097 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.873 de 09/05/97 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.925 de 23/09/97 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.107 de 22/01/99 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.103 de 24/03/09 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.375 de 27/05/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.378 de 08/06/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.379 de 08/06/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.380 de 08/06/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.438 de 25/08/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.439 de 25/08/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.440 de 25/08/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.647 de 21/11/11 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.763 de 21/06/12 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.825 de 22/11/12 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.826 de 22/11/12 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.827 de 22/11/12 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.828 de 22/11/12 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.829 de 22/11/12 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 10.075 de 28/03/14 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 10.080 de 04/04/14 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.219 de 26/12/14 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.318 de 18/09/15 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.697 de 27/04/18 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.862 de 04/04/19 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.887 de 09/08/13 

 
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO-GROSSENSE– IPEM/MT 

 
Lei Estadual  ........................................................................................................Nº 6.402 de 29/03/94 
Lei Estadual  ........................................................................................................Nº 7.270 de 12/04/00 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.145 de 12/09/04 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.331 de 31/03/10 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.687 de 28/12/11 
 

 
 
 

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESTRUTURAL E SOCIAL DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - FUNDESMAT 

 
Lei Complementar ..................................................................................................Nº 236 de 27/12/05 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 246 de 11/07/06 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 256 de 31/10/06 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 276 de 09/08/07 
 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV 
 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 254 de 02/10/06 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 268 de 08/01/07 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 560 de 31/12/14 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 613 de 28/01/19 
 

 
 

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
 
Lei Complementar ..................................................................................................Nº 144 de 22/12/03 
Lei Complementar.. ................................................................................................Nº 215 de 04/07/05 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 460 de 16/12/11 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 481 de 27/12/12 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 482 de 28/12/12 
Lei Complementar ..................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 

Lei Complementar ..................................................................................................Nº 527 de 10/02/14 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 963 de 26/01/12 
Decreto Estadual.....................................................................................................Nº 2585 de 30/10/14 
 
 
 

RECEITA DE CAPITAL PROVENIENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS  
ART. 3º DA LC FEDERAL 151/2015 

 
 
Lei Complementar Federal ......................................................................................Nº 151 de 05/08/15 
Decreto....................................................................................................................Nº 260 de 25/09/15 
Decreto....................................................................................................................Nº 908 de 04/04/17 
 

FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – FEEF/MT 
 
 
Lei ......................................................................................................................Nº 10.709 de 28/06/18 
Lei ......................................................................................................................Nº 10.815 de 28/01/19 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.563 de 29/06/18 
Decreto Estadual.......................................................................................................Nº 152 de 27/06/19 
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LEGISLAÇÃO GERAL 
 

Constituição Federal..............................................................................................Capítulo II, seção I 
Lei Complementar.................................................................................................Nº 101 de 04/05/00 
Lei Federal.........................................................................................................Nº 4.320 de 17/03/64 
Lei de Diretrizes Orçamentárias......................................................................Nº 10.986 de 05/11/19 
Projeto de Lei Plano Plurianual............................................................................Nº 930 de 30/08/19  

 
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO 

DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES E INTERESTADUAL E –INTERMUNICIPAL E 

DE COMUNICAÇÃO – I C M S 

Constituição Federal....................................................................................Art. 155, item I, Alínea b 
Constituição do Estado................................................................................Art. 153, Ítem I, Alínea b 
Lei Complementar Federal......................................................................................Nº 87 de 13/09/96 
Lei Complementar Federal....................................................................................Nº 102 de 11/07/00 
Lei Complementar Federal....................................................................................Nº 114 de 16/12/02 
Lei Complementar Federal....................................................................................Nº 115 de 26/12/02 
Lei Complementar Federal....................................................................................Nº 120 de 29/12/05 
Lei Complementar Federal....................................................................................Nº 138 de 29/12/10 
Lei Complementar.................................................................................................Nº 631 de 31/07/19 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 7.098 de 30/12/98 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 7.111 de 24/02/99 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 7.114 de 24/03/99 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 7.222 de 21/12/99 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 7.272 de 24/04/00 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 7.364 de 20/12/00 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 7.609 de 28/12/01 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 7.611 de 28/12/01 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 7.693 de 01/07/02 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 7.867 de 20/12/02 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 7.882 de 30/12/02 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 7.900 de 02/06/03 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 8.424 de 28/12/05 
Lei Estadual....................................................................................................... Nº 8.433 de 30/12/05 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 8.628 de 29/12/06 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 8.631 de 29/12/06 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 8.715 de 26/09/07 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 8.779 de 26/12/07 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 8.978 de 23/09/08 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 9.050 de 12/12/08 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 9.084 de 09/01/09 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 9.226 de 22/10/09 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 9.295 de 23/12/09 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 9.361 de 17/05/10 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 9.362 de 17/05/10 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 9.425 de 02/08/10 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 9.428 de 03/08/10 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 9.709 de 29/03/12 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 9.856 de 26/12/12 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.337 de 16/11/15 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.421 de 15/08/16 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.463 de 24/11/16 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.568 de 17/07/17 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.606 de 10/10/17 
Decreto Estadual.................................................................................................Nº 1.844 de 04/09/89 
Decreto Estadual.................................................................................................Nº 5.237 de 10/11/94 
Decreto Estadual ................................................................................................Nº 2.483 de 10/04/01 
Decreto Estadual.................................................................................................N° 6.826 de 30/11/05 
Decreto Estadual.................................................................................................Nº 8.157 de 28/09/06 
Decreto Estadual.................................................................................................Nº 8.392 de 13/12/06 
Decreto Estadual.......................................................................................................Nº 54 de 14/02/07 
Decreto Estadual.....................................................................................................Nº 368 de 26/06/07  
Decreto Estadual.....................................................................................................Nº 662 de 23/08/07 
Decreto Estadual.....................................................................................................Nº 665 de 23/08/07 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1.138 de 31/01/08 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1.312 de 30/04/08 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1.617 de 07/10/08 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1.747 de 23/12/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.783 de19/01/09 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1.810 de 05/02/09 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1.837 de 06/03/09 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1.984 de 10/06/09 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 2.390 de 25/02/10 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 2.392 de 25/02/10 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 2.393 de 25/02/10 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 2.479 de 14/04/10 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 2.493 de 22/04/10 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 191 de 22/03/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 192 de 22/03/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 741 de 30/09/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 947 de 12/01/12 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 948 de 12/01/12 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 949 de 12/01/12 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 950 de 12/01/12 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 995 de 13/02/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.000 de 17/02/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.006 de 24/02/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.028 de 08/03/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.035 de 14/03/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.118 de 02/05/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.164 de 31/05/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.165 de 31/05/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.166 de 31/05/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.286 de 09/08/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.354 de 04/09/12 
Decreto Estadual....................................................................................................Nº 2.095 de 09/01/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.212 de 20/03/14 

Decreto Estadual..................................................................................................Nº 2.433  de 10/07/14 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 2.475  de 31/07/14 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 2.477  de 31/07/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.494 de 14/08/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.507 de 27/08/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.508 de 27/08/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.517 de 01/09/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.579 de 30/10/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.580 de 30/10/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.581 de 30/10/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.624 de 02/12/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.625 de 02/12/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.635 de 05/12/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.653 de 12/12/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.654 de 12/12/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.701 de 30/12/14 
Decreto Estadual........................................................................................................Nº 24 de 20/02/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 110 de 01/06/15 
Decreto Estadual....................................................................................................Nº 140 de 26/06/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 188 de 13/07/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 203 de 27/07/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 213 de 07/08/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 231 de 19/08/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 246 de 08/09/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 250 de 16/09/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 251 de 16/09/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 338 de 25/11/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 356 de 11/12/15  
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 360 de 17/12/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 381 de 17/12/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 382 de 17/12/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 383 de 17/12/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 385 de 30/12/15 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 386 de 08/01/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 387 de 08/01/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 537 de 02/05/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 538 de 02/05/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 539 de 02/05/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 540 de 02/05/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 545 de 05/05/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 582 de 24/05/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 633 de 08/07/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 644 de 28/07/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 645 de 28/07/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 665 de 22/08/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 666 de 22/08/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 712 de 04/10/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 724 de 18/10/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 748 de 28/11/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 751 de 30/11/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 778 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 779 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 781 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 783 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 784 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 785 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 786 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 787 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 788 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 789 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 790 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 791 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 792 de 28/12/16 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 863 de 23/02/17 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 864 de 23/02/17 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 878 de 21/03/17 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 879 de 21/03/17 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 880 de 21/03/17 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 881 de 21/03/17 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 882 de 21/03/17 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 902 de 29/03/17 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 903 de 29/03/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.036 de 07/06/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.124 de 01/08/17 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1. 127 de 01/08/17 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1. 128 de 01/08/17 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1. 129 de 01/08/17 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1. 130 de 01/08/17 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1. 131 de 01/08/17 
Decreto Estadual................................................................................................. Nº 1. 132 de 01/08/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.133 de 01/08/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.134 de 01/08/17 
Decreto Estadual....................................................................................................Nº 1.141de 10/08/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.142 de 10/08/17 
Decreto Estadual..................................................................................................Nº 1.166 de 25/08/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.167 de 25/08/17  
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.168 de 25/08/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.173 de 28/08/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.181 de 30/08/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.198 de 19/09/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.208 de 29/09/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.209 de 29/09/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.210 de 29/09/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.214 de 05/10/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.216 de 05/10/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.217 de 05/10/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.239 de 30/10/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.244 de 31/10/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.263 de 17/11/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.265 de 17/11/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.274 de 21/11/17 
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Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.275 de 21/11/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.276 de 21/11/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.283 de 27/11/17 
Decreto Estadual....................................................................................................Nº 1.284de 29/11/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.289 de 30/11/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.311 de 19/12/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.324 de 28/12/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.326 de 28/12/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.327 de 28/12/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.332 de 16/01/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.333 de 16/01/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.347 de 24/01/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.348 de 26/01/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.373 de 06/03/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.397 de 16/03/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.398 de 16/03/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.399 de 16/03/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.400 de 16/03/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.419 de 28/03/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.473 de 27/04/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.474 de 27/04/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.475 de 27/04/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.513 de 06/06/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.517 de 08/06/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.518 de 08/06/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.519 de 08/06/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.521 de 08/06/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.533 de 12/06/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.534 de 12/06/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.561 de 29/06/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.562 de 29/06/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.566 de 29/06/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.587 de 18/07/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.588 de 18/07/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.589 de 18/07/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.595 de 20/07/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.599 de 26/07/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.605 de 01/08/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.606 de 01/08/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.639 de 13/08/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.687 de 11/10/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.688 de 23/10/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.716 de 04/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.717 de 04/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.718 de 04/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.719 de 04/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.720 de 04/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.721 de 04/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.722 de 04/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.723 de 04/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.724 de 04/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.733 de 14/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.753 de 24/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1760 de 27/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.762 de 27/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.763 de 27/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.764 de 27/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.765 de 27/12/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.766 de 28/12/18 
Decreto Estadual........................................................................................................Nº 13 de 30/01/19 
Decreto Estadual........................................................................................................Nº 14 de 31/01/19 
Decreto Estadual........................................................................................................Nº 48 de 28/02/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 151 de 27/06/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 185 de 24/07/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 196 de 15/08/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 215 de 20/08/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 220 de 21/08/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 221 de 21/08/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 222 de 21/08/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 230 de 02/09/19 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 231 de 04/09/19 
Portaria Estadual .....................................................................................................N° 117 de 19/09/05 

 
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E SOBRE A TRANSMISSÃO 

DE BENS E DIREITOS - ITCD 


Constituição Federal............................................................................................................Art. 155, I 
Constituição Estadual.............................................................................................Art. 153, I, alínea a 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 7.850 de 18/12/02 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 7.900 de 02/06/03 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 8.628 de 29/12/06 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 8.631 de 29/12/06 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 8.673 de 06/07/07 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 9.061 de 23/12/08 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 9.777 de 13/07/12 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.287 de 18/06/15 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.488 de 29/12/16 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.677 de 17/01/18 
Lei Estadual......................................................................................................Nº 10.852 de 22/03/19 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 2.125 de 11/12/03 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 8.003 de 22/08/06 
Decreto Estadual.....................................................................................................Nº 54 de 14/02/07 
Decreto Estadual.....................................................................................................Nº 81 de 01/03/07 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 316 de 04/06/07 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 665 de 23/08/07 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.747 de 23/12/08 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.783 de 19/01/09 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.799 de 29/01/09 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 2.300 de 21/12/09 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 2.301 de 21/12/09 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 2.425 de 09/03/10 

Decreto Estadual...................................................................................................Nº 788 de 26/10/11 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.101 de 23/04/12 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.595 de 31/01/13 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 905 de 30/03/17 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.126 de 01/08/17 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 1.395 de 16/03/18 
 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA 

 
Constituição Federal........................................................................................................... Art. 155, III 
Constituição Estadual..............................................................................................Art. 153, I, alínea c 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 7.301 de 17/07/00 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.069 de 07/01/04 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.094 de 29/01/04 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.130 de 09/06/04 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.570 de 30/10/06 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.628 de 29/12/06 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.054 de 17/12/08 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.193 de 10/08/09 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.222 de 14/10/09 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.264 de 03/12/09 
Lei Estadual...........................................................................................................Nº 9.585 de 05/07/11 
Lei Estadual ..........................................................................................................Nº 9.586 de 05/07/11 
Lei Estadual.........................................................................................................Nº 10.278 de 25/05/15 
Lei Estadual.........................................................................................................Nº 10.640 de 06/12/17 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.663 de 10/01/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.977 de 23/11/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.532 de 04/12/01 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.953 de 16/09/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.118 de 02/03/06 
Decreto Estadual....................................................................................................Nº 8.201 de16/10/06 
Decreto Estadual........................................................................................................Nº 75 de 27/02/07 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.249 de 31/03/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.387 de 09/06/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.783 de 19/01/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.811 de 05/02/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.203 de 27/10/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.219 de 05/11/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.297 de 21/12/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.298 de 21/12/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.421 de 05/03/10 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 191 de 22/03/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 207 de 31/03/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 562 de 29/07/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 688 de 21/09/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 760 de 14/10/11 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.117 de 02/05/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.325 de 24/08/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.392 de 09/10/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.215 de 05/10/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.264 de 17/11/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.330 de 09/01/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.396 de 16/03/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.623 de 02/08/18 
 

 
TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES 





 

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – ESTADOS EXPORTADORES 
 

Constituição Federal.............................................................................................................Art. 159, II 
Constituição Estadual...............................................................................................................Art. 158 
Lei Complementar Federal........................................................................................Nº 61 de 26/12/89 

 
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO, SEGURO OU TÍTULO DE 

VALOR MOBILIÁRIO E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO – IOC 
 

Constituição Federal ........................................................................................................Art. 153, § 5º 
Constituição Estadual..........................................................................................................Art. 156, III 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 7.766 de 11/05/89 

COTA PARTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL 

 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 7.453 de 27/12/85 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 7.525 de 22/07/86 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 7.990 de 27/12/89 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 8.001 de 13/03/90 
Lei Federal ..........................................................................................................Nº 10.195 de 14/02/01 
Lei Federal ..........................................................................................................Nº 12.858 de 09/09/13 
Lei Federal ..........................................................................................................Nº 13.360 de 17/11/16 
Lei Federal ..........................................................................................................Nº 13.540 de 18/12/17 
 
 

COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 
 
Constituição Federal .................................................................................................................Art. 212 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 9.424 de 24/12/96 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 9.766 de 18/12/98 
Lei Federal .........................................................................................................Nº 11.949 de 20/06/07 
Decreto - Lei ....................................................................................................... Nº 1.805 de 01/10/80 
Decreto-Lei ..........................................................................................................Nº 1.833 de 23/12/80 
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CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 

 
Lei Complementar Federal...........................................................................Nº 31, Art. 27 de 11/10/77 
 

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO MINERAL 
 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 7.990 de 28/12/89 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 8.001 de 13/03/90 
Lei Estadual ........................................................................................................Nº 8.153 de 09/07/04 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.250 de 17/12/04 
Decreto Federal....................................................................................................Nº 3.739 de 31/01/01 
 

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS 
 
Lei Complementar................................................................................................Nº 281 de 27/09/07 
Lei Complementar................................................................................................Nº 546 de 18/09/14 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 4.964 de 26/12/85 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 6.162 de 30/12/92 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 8.033 de 17/12/03 
 
 

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS 

 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.416 de 28/06/05 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.051 de 12/12/08 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.859 de 27/12/12 

 
FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DE MATO GROSSO – 

FUNAMP 

 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.167 de 31/08/99 
Lei Estadual .........................................................................................................N° 7.326 de 15/09/00 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.559 de 15/09/06 

FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS - FUNJUS 

 
Lei Complementar...................................................................................................N° 111 de 01/07/02 
Lei Complementar...................................................................................................N° 483 de 28/12/12 

 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – FUNDESP 
 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 221 de 25/10/05 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 481 de 27/12/12 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
 
 

 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

FUNDED 

 
 
Lei Complementar..................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Complementar..................................................................................................Nº 631 de 31/07/19 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.156 de 22/09/99 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.799 de 04/12/02  

 
FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA – FUNGEFAZ 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 169 de 13/05/04 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 199 de 17/12/04 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 204 de 28/12/04 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 234 de 19/09/05 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 452 de 20/12/11 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.365 de 20/12/00 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.170 de 06/07/09 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.724 de 19/07/18 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.193 de 27/12/00 
Decreto Estadual........................................................................................................Nº 90 de 07/03/07 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 225 de 03/05/07 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.309 de 30/04/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.526 de 20/08/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.043 de 22/07/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.687 de 11/10/18 
. 

 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – FUNDEIC 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 452 de 20/12/11 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 4.874 de 10/07/85 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.310 de 02/08/00 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.958 de 25/09/03 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.002 de 14/11/03 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.040 de 22/12/03 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.421 de 28/12/05 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.938 de 22/07/08 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.708 de 28/06/18 
Lei Estadual.........................................................................................................Nº 10.932 de 23/08/19 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.751 de 26/09/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.728 de 19/03/04 

 

 
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FESP 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 456 de 21/12/11 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 481 de 27/12/12 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 972 de 30/01/12 

 
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES 

 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.028 de 06/07/92 
 

 
FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FAE 

 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.595 de 11/12/06 
Lei Estadual ..........................................................................................................Nº 9.062 de23/12/08 

 
FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA 

 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 8.242 de 12/10/91 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 5.892 de 11/12/91 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 5.982 de 13/05/92 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.416 de 28/10/05 
Decreto Federal.......................................................................................................Nº 794 de 05/03/93 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.378 de 17/08/93 

 
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECOM 

 
Lei Federal ..........................................................................................................N° 8.078 de 11/09/90 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.170 de 21/09/99 

 
FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA – FEFC 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.078 de 30/12/08 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.193 de 26/11/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.842 de 11/03/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.292 de 18/12/09 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 190 de 17/03/11 

 
FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 199 de 17/12/04 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 602 de 19/02/18 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.263 de 29/03/00 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.292 de 28/06/00 
Lei Estadual ..........................................................................................................Nº 7.882 de30/12/02 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.001 de 14/11/03 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.221 de 26/11/04 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.277 de 30/12/04 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.351 de 08/07/05 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.432 de 30/12/05 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.549 de 31/08/06 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.590 de 17/11/06 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.693 de 26/07/07 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.745 de 21/11/07 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.869 de 13/05/08 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.960 de 13/08/08 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.066 de 23/12/08 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.180 de 22/07/09 
Lei Estadual. ........................................................................................................Nº 9.218 de 09/10/09 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.278 de 18/12/09 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.709 de 29/03/12 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.852 de 17/12/12 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.007 de 09/12/13 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.051 de 09/01/14 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.388 de 14/04/16 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.461 de 23/11/16 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.480 de 28/12/16 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.818 de 28/01/19 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.261 de 30/03/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.620 de 24/07/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.246 de 28/12/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.121 de 03/04/02 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 160 de 14/03/03 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 384 de 22/04/03 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 2.317 de 22/12/03 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 2.456 de 30/01/04 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 3.017 de 06/05/04 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 6.994 de 31/01/06 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 7.970 de 08/08/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.217 de 25/10/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.330 de 15/05/08 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 1.747 de 23/12/08 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 1.950 de 27/05/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.190 de 21/10/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.218 de 05/11/09 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.456 de 23/03/10 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.056 de 11/04/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.391 de 09/10/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.746 de 25/04/13 
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Decreto Estadual......................................................................................................Nº 583 de 24/05/16 
Decreto Estadual.........................................................................................................Nº 75 de 03/04/19 
Decreto Estadual.........................................................................................................Nº 91 de 17/04/19 
Decreto Estadual.......................................................................................................Nº 168 de 11/07/19 


 

FUNDO DE APOIO ÀS AÇÕES SOCIAIS DE MATO GROSSO – FUS/MT 


Lei Complementar...................................................................................................Nº 452 de 20/12/11 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 631 de 31/07/19 
Lei Estadual..........................................................................................................N° 8.059 de 29/12/03 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.331 de 09/06/05 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.471 de 18/04/06 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.428 de 03/08/10 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.462 de 28/06/12 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.859 de 27/12/12 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.484 de 28/12/16 
Lei Estadual.........................................................................................................Nº 10.932 de 23/08/19 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.314 de 10/11/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 6.495 de 29/09/05 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.563 de 11/05/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.724 de 03/12/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.747 de 23/12/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.625 de 10/06/10 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.654 de 30/06/10 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 303 de 06/05/11 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 788 de 26/10/11 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.649 de 05/03/13 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.921 de 29/08/13 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 

 
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS – FPE 

 
Constituição Federal................................................................................... Art. 159, ítem I, alínea a, b 
Lei Federal  ..........................................................................................................Nº 5.172 de 25/10/66 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.201 de 15/12/99 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.220 de 21/12/99 
Decreto-Lei ..........................................................................................................Nº 1.434 de 11/12/75 
Decreto-Lei ..........................................................................................................Nº 1.723 de 06/12/79 
Decreto-Lei...........................................................................................................Nº 1.805 de 01/10/80 
Decreto-Lei ..........................................................................................................Nº 1.833 de 23/12/80 

 
 

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 

 
Emenda Constitucional..............................................................................................Nº 14 de 12/09/96 
Lei Federal ..........................................................................................................Nº 9.424 de 24/12/96 
Lei Federal .........................................................................................................Nº 11.494 de 20/06/07 

 
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FEEP 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 152 de 09/01/04 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 481 de 27/12/12 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MT GÁS 

 
Lei Estadual..........................................................................................................N° 7.939 de 28/07/03 
Lei Estadual..........................................................................................................N° 9.744 de 22/05/12 
Lei Estadual..........................................................................................................N° 9.861 de 27/12/12 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 1.760 de 31/10/03 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 4.439 de 24/11/04 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 1.007 de 24/02/12 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 1.395 de 10/10/12 

 

 
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. – DESENVOLVE MT 

 
Lei Complementar ..................................................................................................N° 140 de 16/12/03 
Lei Complementar...................................................................................................N° 168 de 04/05/04 
Lei Complementar...................................................................................................N° 190 de 10/11/04 
Lei Complementar...................................................................................................N° 217 de 11/07/05 
Lei Complementar...................................................................................................N° 253 de 14/09/06 
Lei Complementar...................................................................................................N° 274 de 05/07/07 
Lei Complementar...................................................................................................N° 284 de 07/11/07 
Lei Complementar...................................................................................................N° 287 de 14/12/07 
Lei Complementar...................................................................................................N° 317 de 04/06/08 
Lei Complementar...................................................................................................N° 331 de 23/09/08 
Lei Complementar...................................................................................................N° 362 de 13/07/09 
Lei Complementar...................................................................................................N° 424 de 03/06/11 
Lei Complementar...................................................................................................N° 427 de 12/07/11 
Lei Complementar...................................................................................................N° 531 de 03/04/14 
Lei Complementar...................................................................................................N° 543 de 03/07/14 
Lei Complementar...................................................................................................N° 566 de 20/05/15 
Lei Complementar...................................................................................................N° 581 de 30/11/16 
 

 
PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS USINAS PRODUTORAS DE ÁLCOOL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – PRO-ÁLCOOL/MT 
 

Lei Estadual..........................................................................................................Nº 7.874 de 26/12/02 

 

 
PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA DO CAFÉ - PROCAFÉ/MT 

 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 7.309 de 28/07/00 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.998 de 20/10/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.437 de 29/03/01 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.810 de 31/08/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.166 de 18/10/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.157 de 28/09/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.940 de 21/05/09 

 
 

PROGRAMA DE INCENTIVO A AQUICULTURA – PROPEIXE 
PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO PESCADO – PROPEIXE-

INDÚSTRIA 
FUNDO DE APOIO A AQUICULTURA DE MATO GROSSO – FAAQ/MT 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.754 de 21/11/02 

 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – PRODEI 

 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 5.323 de 19/07/88 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 5.741 de 17/05/91 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.242 de 02/07/93 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.367 de 20/12/00 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.421 de 28/12/05 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.630 de 29/12/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.810 de 31/08/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.166 de 18/10/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.119 de 02/03/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.157 de 28/09/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.661 de 04/11/08 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 

 
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALGODÃO DE MATO GROSSO – PROALMAT 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 631 de 31/07/19 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.883 de 02/06/97 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.183 de 12/11/99 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.751 de 14/11/02 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.874 de 26/12/02 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 8.621 de 28/12/06 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.066 de 23/12/08 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.489 de 29/12/16 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.658 de 28/12/17 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.154 de 10/02/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.687 de 21/08/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.483 de 10/04/01 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.810 de 31/08/04 
Decreto Estadual...................................................................................................N° 4009 de 21/09/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.166 de 18/10/04 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 5.991 de 23/06/05 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 6.105 de 13/07/05 
Decreto Estadual.................................................................................................. Nº 6.676 de 25/10/05 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.119 de 02/03/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.428 de 07/04/06 
Decreto Estadual.................................................................................................. Nº 8.290 de 09/11/06 
Decreto Estadual .....................................................................................................Nº 245 de 11/05/07 
Decreto Estadual ..................................................................................................Nº 1.951 de 28/05/09 
Decreto Estadual .....................................................................................................Nº 826 de 21/11/11 
Decreto Estadual .....................................................................................................Nº 827 de 21/11/11 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 997 de 17/05/17    
Decreto Estadual.........................................................................................................Nº 11 de 30/01/19    

 
 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO BOI - PRÓ –
COURO 

 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.216 de 20/12/99 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.290 de 14/04/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.687 de 21/08/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.483 de 10/04/01 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.810 de 31/08/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.166 de 18/10/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.119 de 02/03/06  
 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRO-NEGÓCIO DA MADEIRA – 
PROMADEIRA 

 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.200 de 09/12/99 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.239 de 20/03/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.687 de 21/08/00 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.810 de 31/08/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.166 de 18/10/04 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.290 de 09/11/06 
 

PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA E INDUSTRIA DO ARROZ DE MATO 
GROSSO - PROARROZ 

FUNDO DE APOIO A PESQUISA DA CULTURA DO ARROZ DE MATO GROSSO – 
FUNDARROZ 

 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.607 de 27/12/01 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.859 de 27/12/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.366 de 21/05/02 
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Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.119 de 02/03/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.290 de 09/11/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 
 

PROGRAMA DE INCENTIVO A PECUÁRIA LEITEIRA, DESENVOLVIMENTO DA 
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS – PROLEITE 

FUNDO DE APOIO A PECUÁRIA LEITEIRA – FAP-LEITE 
 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.608 de 27/12/01 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.859 de 27/12/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 4.629 de 11/07/02 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 7.119 de 02/03/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.290 de 09/11/06 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 825 de 22/10/07 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 897 de 24/03/17 
Decreto Estadual....................................................................................................Nº 1.230 de 20/10/17 
 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE MATO GROSSO – 
PRODEFLORA 

FUNDO DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL – FUNDEFLORA 
 
 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.709 de 01/08/02 

 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

 
Lei Complementar Federal......................................................................................Nº 101 de 04/05/00 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 7.976 de 27/12/89 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 8.388 de 30/12/91 
Lei Federal ...........................................................................................................Nº 8.727 de 05/11/93 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.011 de 15/06/92 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.085 de 15/10/92 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 6.086 de 15/10/92 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.695 de 19/12/95 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.767 de 23/05/96 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.836 de 04/12/96 
Lei Estadual.........................................................................................................Nº 6.871de 28/04/097 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.873 de 09/05/97 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 6.925 de 23/09/97 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.107 de 22/01/99 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.103 de 24/03/09 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.375 de 27/05/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.378 de 08/06/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.379 de 08/06/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.380 de 08/06/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.438 de 25/08/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.439 de 25/08/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.440 de 25/08/10 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.647 de 21/11/11 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.763 de 21/06/12 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.825 de 22/11/12 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.826 de 22/11/12 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.827 de 22/11/12 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.828 de 22/11/12 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 9.829 de 22/11/12 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 10.075 de 28/03/14 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 10.080 de 04/04/14 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.219 de 26/12/14 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.318 de 18/09/15 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.697 de 27/04/18 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.862 de 04/04/19 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.887 de 09/08/13 

 
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO-GROSSENSE– IPEM/MT 

 
Lei Estadual  ........................................................................................................Nº 6.402 de 29/03/94 
Lei Estadual  ........................................................................................................Nº 7.270 de 12/04/00 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 8.145 de 12/09/04 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.331 de 31/03/10 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.687 de 28/12/11 
 

 
 
 

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESTRUTURAL E SOCIAL DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - FUNDESMAT 

 
Lei Complementar ..................................................................................................Nº 236 de 27/12/05 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 246 de 11/07/06 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 256 de 31/10/06 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 276 de 09/08/07 
 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV 
 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 254 de 02/10/06 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 268 de 08/01/07 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 560 de 31/12/14 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 613 de 28/01/19 
 

 
 

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
 
Lei Complementar ..................................................................................................Nº 144 de 22/12/03 
Lei Complementar.. ................................................................................................Nº 215 de 04/07/05 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 460 de 16/12/11 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 481 de 27/12/12 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 482 de 28/12/12 
Lei Complementar ..................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 

Lei Complementar ..................................................................................................Nº 527 de 10/02/14 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 963 de 26/01/12 
Decreto Estadual.....................................................................................................Nº 2585 de 30/10/14 
 
 
 

RECEITA DE CAPITAL PROVENIENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS  
ART. 3º DA LC FEDERAL 151/2015 

 
 
Lei Complementar Federal ......................................................................................Nº 151 de 05/08/15 
Decreto....................................................................................................................Nº 260 de 25/09/15 
Decreto....................................................................................................................Nº 908 de 04/04/17 
 

FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – FEEF/MT 
 
 
Lei ......................................................................................................................Nº 10.709 de 28/06/18 
Lei ......................................................................................................................Nº 10.815 de 28/01/19 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.563 de 29/06/18 
Decreto Estadual.......................................................................................................Nº 152 de 27/06/19 
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VETO DO GOVERNADOR
<BEGIN:1144199:420>

MENSAGEM Nº     12,     DE  31  DE    JANEIRO    DE 2020.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores e Senhora Parlamentares,

No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, 
IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, levo ao conhecimento de 
Vossas Excelências as RAZÕES DE VETO PARCIAL ao Projeto de Lei nº 
1104/2019, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Mato 
Grosso para o exercício de 2020”, aprovado pelo Plenário desse Poder 
Legislativo, na Sessão Ordinária do dia 09 de janeiro 2020.

Trata-se, em síntese, do Orçamento para o exercício de 2020. De 
iniciativa do Poder Executivo, a proposição foi devidamente aperfeiçoada 
por esta respeitável Casa de Leis. A despeito das melhorias implementa-
das ao longo do trâmite legislativo, algumas emendas carecem de respaldo 
técnico, ensejando o veto.

Inicialmente, salienta-se que os fundamentos lançados ao longo 
do texto detêm natureza eminentemente técnica, não havendo qualquer 
atuação discricionária por parte deste Gestor.

1. Emenda 383: art. 4º, §§ 1º e 2º:

“Art. 4º  (...)
§ 1º  Fica assegurada à carreira dos servidores do sistema so-
cioeducativo a reestruturação dos seus subsídios, observado o 
disposto no caput deste artigo.
§ 2º  Dentro do limite estabelecido no caput deste artigo, ficarão 
assegurados créditos suplementares para reestruturação dos 
subsídios dos agentes penitenciários.”

1.2. Razões de Veto

O Planejamento é um processo dinâmico e exige constante 
avaliação e acompanhamento para a correção de rumos, pois está sujeito 
à incidência de eventos imprevistos ou mesmo à modificação do cenário no 
qual se baseou.

Para alterar o orçamento, são utilizados os créditos adicionais, 
que se tratam das autorizações de despesas não computadas ou insuficien-
temente dotadas na Lei Orçamentária, conforme art. 40 da Lei Federal nº 
4.320/1964. Os créditos adicionais podem ser de três tipos: suplementares, 
especiais, ou extraordinários.

A Constituição Federal, no § 8º do art. 165, permite a inclusão na 
lei orçamentária de dispositivo com autorização para abertura de crédito 
adicional suplementar.

“Art. 165  (...)
(...)
§ 8º  A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho 
à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo 
na proibição a autorização para abertura de créditos suplemen-
tares e contratação de operações de crédito, ainda que por 
antecipação de receita, nos termos da lei.”

Com isso, a lei orçamentária para o exercício de 2020 traz no caput 
do art. 4º a autorização para suplementar ações com a finalidade de reforço 
de dotação já existente. Não cabe assegurar reestruturação de carreira 
através de autorização para abertura de credito adicional suplementar.

Para a reestruturação de subsídios das carreiras se fazem 
necessários vários requisitos, os quais não foram observados:

a) É competência do Governador do Estado propor 
qualquer tipo de alteração que acarrete aumento de despesa de 
pessoal, conforme dispõe a Constituição Estadual.

“Art. 66  Compete privativamente ao Governador do Estado:
(...)
II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição, inclusive, nos casos de aumentos salariais;”

b) Atendimento à Lei Complementar Federal nº 101, 
de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que 

estabelece, no art. 17, as condições necessárias para que se 
promova a expansão das despesas obrigatórias de caráter 
continuado. Em função do dispositivo legal, o Poder Executivo 
encaminha anualmente, no Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, um anexo contendo o demonstrativo da margem 
de expansão das despesas obrigatórias.

c) Atendimento ao disposto na Emenda Constitucional 
nº 81, de 22 de novembro de 2017. O art. 56 do Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição Estadual veda a 
concessão de aumento, reajuste ou adequação de remuneração 
aos servidores e empregados públicos e militares durante a 
vigência do regime de recuperação fiscal.

“Art. 56  Durante o período de vigência do Regime de 
Recuperação Fiscal, aplicam-se as seguintes vedações ao 
Poder Executivo:
I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste 
ou adequação de remuneração aos servidores e empregados 
públicos e militares, exceto os derivados de sentença judicial 
transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de 
atos anteriores à entrada em vigor desta Emenda Constitucional, 
e ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da 
Constituição Federal;”

d) Atendimento aos limites e condições estabelecidos na 
Lei Complementar Estadual nº 614, de 05 de fevereiro de 2019 
(Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual)

Ademais, o dispositivo em comento ainda ofende o disposto no 
art. 165, § 8º, da Constituição Federal, segundo o qual “A lei orçamentária 
anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação 
da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de 
créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que 
por antecipação de receita, nos termos da lei”. Trata-se da consagração do 
Princípio da Exclusividade.

Dessa forma, por contrariar dispositivos constitucionais e legais, 
decido vetar, tecnicamente, os §§ 1º e 2º do artigo 4º do Projeto de Lei nº 
1104/2019.

2. Programas de Trabalho das Unidade Orçamentárias 
alterados por emendas parlamentares.

2.1. Ofensa ao art. 5º da lei Complementar nº 101/2000 e ao 
art. 39 da Lei nº 10.986, de 05 de novembro de 2019 (Anula 
recursos da Reserva de Contingência):

2.1.1. Emenda nº 174: Programa de Trabalho da Secretaria 
de Segurança Pública - SESP.

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
19.101 - Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, foram aditados 
recursos da Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro, no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), ao Programa 519 - Segurança Proativa 
e Inteligente, na Ação 1417 - Fortalecimento da Infraestrutura Logística da 
Polícia Judiciária Civil, na Região 0200- Norte, decorrentes de anulação de 
recursos inicialmente previstos na Reserva de Contingência.

2.1.2. Emenda nº 381: Programa de Trabalho da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura - SINFRA.

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, foram aditados 
recursos da Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro, no valor de 
R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) ao Programa 338 - 
Infraestrutura e Logística, na Ação 5168 - Apoio e Execução de Obras Civis 
de Infraestrutura Urbana, na Região 9900-Todo Estado, decorrentes de 
anulação de recursos inicialmente previstos na Reserva de Contingência.

2.1.3. Emenda nº 382: Programa de Trabalho da Secretaria de 
Estado de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL.

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
23.101 - Secretaria de Estado Cultura, Esporte e Lazer - SECEL, foram 
aditados recursos da Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro, no valor 
de R$ 3.150.000,00 (três milhões e cento e cinquenta mil reais) ao Programa 
523 - Ampliação do Acesso à Cultura, na Ação 1254 - Apoio e Fomento às 
Ações Artísticos-Culturais, na Região 9900 - Todo Estado, decorrentes de 
anulação de recursos inicialmente previstos na Reserva de Contingência.
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2.1.4 Razões de veto

As alterações mencionadas nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 
visam anular recursos da Reserva de Contingência para suplementar 
ações pertencentes às Secretarias de Estado de Segurança Pública, de 
Infraestrutura e de Cultura, Esporte e Lazer.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 
101/2000) determina em seu art. 5º o conteúdo da lei orçamentária, que 
deverá, dentre outros requisitos, conter a reserva de contingência, que terá 
a sua forma de utilização e percentual estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias.

Assim, a Lei nº 10.986, de 05 de novembro de 2019 - LDO/2020 
estabeleceu no seu art. 33 o percentual da RCL destinado à reserva de 
contingência e que atenderá a passivos contingentes e outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos.

“Art. 33  A reserva de contingência será constituída, exclusi-
vamente, de recursos do orçamento fiscal, equivalendo, na lei 
orçamentária, ao limite máximo de 1% (um por cento) da receita 
corrente líquida.
§ 1º A reserva de contingência atenderá passivos contingentes e 
outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 2º Consideram-se eventos fiscais imprevistos a abertura 
de créditos adicionais para o atendimento de despesas não 
previstas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária anual 
de 2020.”

Também, o art. 39 da Lei nº 10.986/2019 veda a apresentação 
de emendas ao projeto de lei orçamentária que anulem despesas relativas 
a reserva de contingência.

“Art. 39 Ao projeto de lei orçamentária não poderão ser 
apresentadas emendas quando:
(...)
II - anulem despesas relativas a:
(...)
f) reserva de contingência;”

Dessa forma, por ferir dispositivos legais, impõe-se a vedação a 
tais emendas.

2.1. Inobservância ao princípio da Publicidade (Anula 
Recursos da Unidade Orçamentária 04.101 - Casa Civil da 
ação 2014 - Publicidade Institucional e Propaganda)

2.2.1. Emenda 367: Emenda no Programa de Trabalho da 
Secretaria de Estado de Infraestrutura

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, foram aditados 
recursos da Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro no valor de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais) ao Programa 338 - Infraestrutura e 
Logística, na Ação 3117 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas 
nos Municípios do Estado, na Região 9900 - Todo Estado, decorrentes 
de anulação de recursos inicialmente previstos na Unidade Orçamentária 
04.101 - Casa Civil, na ação 2014 - Publicidade Institucional e Propaganda.

2.2.2. Razões de veto

No caso em apreço, a redução do orçamento da Casa Civil, 
no que tange à ação 2014 - Publicidade Institucional e Propaganda, pode 
comprometer a observância ao Princípio Constitucional da Publicidade 
previsto no art. 37 da Constituição Federal. O § 1º do referido artigo dispõe:

§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos. (grifo nosso)

A Casa Civil tem por finalidade gerir a política de comunicação 
social e os serviços de assessoria de imprensa e de propaganda e 
publicidade das ações de governo.

A redução da programação da ação referente à publicidade institu-
cional poderá colocar em risco a realização de campanhas publicitárias em 
áreas como saúde, educação, trabalho, defesa sanitária animal, meio-am-

biente, segurança do trânsito, entre outras, com riscos de sérios prejuízos 
de informação à população.

Ademais, o Chefe do Poder Executivo possui discricionarieda-
de para alocação dos recursos da Fonte 100. Assim, como administra-
dor dos recursos públicos, somente ele pode avaliar as necessidades 
apresentadas pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual 
frente às possibilidades financeiras e econômicas do Estado para arcar 
com tais despesas, já que é competência do Poder Executivo a estimativa, 
arrecadação e controle da Receita Pública.

2.2. Ofensa ao art. 166, §3º, inciso II da Constituição 
Federal, à Emenda Constitucional nº 81 e à Lei nº 
10.986/2019 (Não indica recursos para anulação)

2.3.1 Emenda nº 384: Programa de Trabalho da Defensoria 
Pública do Estado de Mato Grosso.

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
10.101 - Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, foram aditados 
recursos da Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro, no valor de 
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), ao Programa 036 - Apoio 
Administrativo, na Ação 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos 
Gerais.

2.3.2. Razões de veto

A emenda em questão visa alterar o repasse de recursos para a 
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A emenda não indica os recursos que serão anulados, apenas 
dispõe que a emenda será atendida com o aumento da despesa corrente. 
Ocorre que esse fato fere dispositivo constitucional, que exige a indicação 
de recursos, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa 
(art. 166, §3º, II da Constituição Federal).

“Art. 166 (...)
§3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos 
projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso:
(...)
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os 
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam 
sobre:
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, 
Municípios e Distrito Federal; ou”

Também, os Ilustres Deputados não observaram as regras da 
Emenda Constitucional nº 81, de 22 de novembro de 2017, que estabeleceu 
limites individualizados para a despesa primária corrente. Conforme 
determina o §2º do art. 51, a proposta orçamentária anual respeitará os 
limites individualizados para despesa primária corrente.

A proposta do projeto de lei orçamentária foi elaborada 
respeitando os limites estabelecidos tanto na Emenda Constitucional nº 81, 
como no art. 20 da Lei nº - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
de 2020

O aumento das despesas correntes acarretaria no aumento 
do déficit orçamentário e isso não deve ser ignorado pelos Poderes e 
Órgãos Autônomos que pleiteiam aumento das despesas para as áreas de 
manutenção de serviços administrativos gerais.

O Poder Executivo vem se esforçando para zerar o déficit 
orçamentário e para isso reduziu em muito os recursos para os órgãos, 
principalmente para a área de manutenção. Esse aumento prejudicaria o 
Estado de Mato Grosso como um todo, pois os limites estabelecidos na 
Emenda Constitucional fazem parte da contrapartida da renegociação da 
dívida do Estado com a União.

Assim, por gerar penalidades graves ao Poder Executivo, decido 
vetar a emenda 384.

2.3. Ofensa ao interesse público.

2.3.1. Emendas nº 172 e 173: Programa de Trabalho da 
Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
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23.101 - Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL, 
foram aditados recursos da Fonte 196 - Recursos de Fundos Especiais 
Administrados pelo Órgão, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 
ao Programa 523 - Ampliação do Acesso à Cultura, na Ação 1254 - Apoio 
e Fomento às Ações Artísticos-Culturais, na Região 9900 - Todo Estado, 
decorrentes de anulação de recursos inicialmente previstos na própria 
SECEL na ação 1264 - Realização de Eventos Artísticos Culturais.

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
23.101 - Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL, 
foram aditados recursos da Fonte 196 - Recursos de Fundos Especiais 
Administrados pelo Órgão, no valor de  R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) ao Programa 523 - Ampliação do Acesso à Cultura, na Ação 1254 
- Apoio e Fomento às Ações Artísticos-Culturais, na Região 0200 - Norte,  
decorrentes de anulação de recursos inicialmente previstos na própria 
SECEL na ação 2288 - Preservação do Patrimônio Histórico Cultural.

2.3.2. Emendas nº 175, 176, 370, 371, 372, 373 e 374: 
Programa de Trabalho da Secretaria de Estado de Infra 
Estrutura - SINFRA.

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, foram 
aditados recursos da Fonte 151 -Recursos de Operações de Crédito, no 
valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) ao Programa 
338 - Infraestrutura e Logística, na Ação 5168 - Apoio e Execução de Obras 
Civis de Infraestrutura Urbana, na Região 0200 - Norte , decorrentes de 
anulação de recursos inicialmente previstos na própria SINFRA na ação 
5110 - Implantação do Veículo Leve sobre Trilhos em Cuiabá e Várzea 
Grande.

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, 
foram aditados recursos da Fonte 196 - Recursos de Fundos Especiais 
Administrados pelo Órgão, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 
de reais) ao Programa 338 - Infraestrutura e Logística, na Ação 3117 - 
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas nos Municípios do Estado, 
na Região 0200 - Norte, decorrentes de anulação de recursos inicialmente 
previstos na própria SINFRA na ação 2209 - Conservação de Rodovias 
Pavimentadas.

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, 
foram aditados recursos da Fonte 196 - Recursos de Fundos Especiais 
Administrados pelo Órgão, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 
ao Programa 338 - Infraestrutura e Logística, na Ação 1287 - Pavimentação 
de Rodovias, na região 0800 - Oeste, decorrentes de anulação de recursos 
inicialmente previstos na própria SINFRA na ação 1287 - Pavimentação de 
Rodovias, fonte 196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo 
Órgão, na região 0600 - Sul.

2.3.3. Emendas nº 177 e 376: Programa de Trabalho da 
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
12.101 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF, foram aditados 
recursos da Fonte 196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo 
Órgão, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ao Programa 
382 - Agricultura Familiar Inclusiva e Sustentável, na Ação 3826 - Promoção 
da Mecanização e Insumos para a Atividade Produtiva Familiar, na região 
0200 - Norte, decorrentes de anulação de recursos inicialmente previstos 
na própria SEAF na ação 4168 - Desenvolvimento das Cadeias Produtivas 
da Agricultura Familiar.

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
12.101 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF, foram aditados 
recursos da Fonte 196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo 
Órgão, no valor de  R$ 200.000,00 (duzentos m de reais) ao Programa 
382 - Agricultura Familiar Inclusiva e Sustentável, na Ação 4168 - 
Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar, na região 
0800 - Oeste, decorrentes de anulação de recursos inicialmente previstos 
na própria SEAF na ação 4168 - Desenvolvimento das Cadeias Produtivas 
da Agricultura Familiar, na região 9900 - Todo Estado.

2.3.4. Emendas nº 222, 224 e 375: Programa de Trabalho 
da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
19.101 - Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, foram 
aditados recursos da Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro no valor 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Programa 519 - Segurança Proativa e 
Inteligente, na Ação 1355 - Reaparelhamento das Unidades da POLITEC, 
na Região 0800 - Oeste,  decorrentes de anulação de recursos inicialmente 
previstos da Secretaria 19.101 -- Secretaria de Estado de Segurança Pública 
- SESP, do Programa 519 - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT, 
da ação 2730 - Manutenção dos Centros de Atendimento Socioeducativo, 
Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro, da Região 9900 - Todo Estado.

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
19.101 - Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, foram aditados 
recursos da Fonte 217 - Recursos Próprio com Finalidade Específica, 
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Programa 524 - Salvar e 
Proteger, na Ação 2729 -  Manutenção das Atividades do CBMMT, na região 
0800 - Oeste, decorrentes de anulação de recursos inicialmente previstos 
na própria SESP na Ação 2729 - Manutenção das Atividades do CBMMT, 
Fonte 217 - Recursos Próprio com Finalidade Específica, na região 9900 - 
Todo Estado.

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 
19.101 - Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, foram aditados 
recursos da Fonte Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro, o valor de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Programa 519 - Segurança Proativa 
e Inteligente, na Ação 2717 - Prestação de Serviços do centro Integrado 
de Operações de Segurança Pública - CIOSP, na Região 0800 - Oeste, 
decorrentes de anulação de recursos inicialmente previstos da Secretaria 
19.101 - Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, da ação 2717 
- Prestação dos Serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança 
Pública - CIOSP, Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro, da Região 
9900 - Todo Estado.

2.3.5. Razões de Veto

Os recursos em questão foram previstos na proposta original da 
LOA/2020, baseados em proposta orçamentária dos órgãos, discutida e 
analisada junto ao Poder Executivo, de acordo com as políticas econômicas 
e financeiras do Estado de Mato Grosso.

Somente o Poder Executivo pode avaliar as necessidades 
apresentadas pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual 
frente às possibilidades financeiras e econômicas do Estado para arcar 
com tais despesas, já que é competência do Poder Executivo a estimativa, 
arrecadação e controle da Receita Pública.

As emendas supra mencionadas ferem ao interesse público, 
já que, ao alterar a programação do órgão tirando recursos de uma ação 
para outra, ou trocando as regiões de uma proposta inicialmente estudada 
e prevista pelo Poder Executivo, sem qualquer análise de seu impacto 
no Orçamento Público, poderá colocar em risco as possibilidades de seu 
cumprimento, razão pela qual se faz necessário seu veto.

Nesse sentido, decido vetar as emendas mencionadas no tópico 
2.4.

3. Conclusão

Diante dos fundamentos lançados acima, apesar dos elevados 
propósitos dos Excelentíssimos Parlamentares, veto parcialmente o Projeto 
de Lei nº 1104/2019, além das seguintes:

I - Emenda 383, art. 4º, §§ 1º e 2º: Ofensa à Lei de Responsabilidade 
Fiscal e à Emenda Constitucional n° 81/2017;

II - Emendas 174, 381 e 382: Ofensa ao art. 5º da lei Complementar 
nº 101/2000 e art. 39 da Lei nº 10.986/2019;

III - Emenda nº 367: Inobservância ao Princípio da Publicidade;

IV - Emenda nº 384: Ofensa ao art. 166, §3º, II, EC nº 81/2017 e 
Lei nº 10.986/2019;

V - Emendas nº 172, 173, 175, 176, 177, 222, 224, 370, 371, 372, 
373, 374, 375 376: Ofensa ao Interesse Público.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 31 de   janeiro   de 2020.

<END:1144199:422>
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Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

SuPErintEndência da iMPrEnSa OFiciaL dO 
EStadO dE MatO GrOSSO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Rua Júlio Domingos de Campos

CEP 78050-970 - Cuiabá - Mato Grosso
CNPJ(MF) 03.507.415/0004-97

E-mail:
publica@iomat.mt.gov.br

www.iomat.mt.gov.br
Acesse o portal E-Mato Grosso

www.mt.gov.br

OriEntaÇÃO Para PuBLicaÇÃO

De acordo com a Instrução Normativa nº 005/2008 do Diário 
Oficial de 27 de maio de 2008, as matérias deverão ser enviadas 

pelo sistema IOMATNET até as 18:00hs e no balcão da 
IOMAT, pessoalmente, em Pen Drive, CD-ROM ou através do 

correio eletrônico, publica@iomat.mt.gov.br, até as 16:00hs.

Os arquivos deverão ser em extensão .rtf, .doc ou .docx

atEndiMEntO EXtErnO

Segunda à Sexta-feira
08:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs

(65) 3613-8000

Limitando, qual novo colosso,
O ocidente do imenso Brasil,

Eis aqui, sempre em flor, Mato Grosso,
Nosso berço glorioso e gentil!

Eis a terra das minas faiscantes,
Eldorado como outros não há

Que o valor de imortais bandeirantes
Conquistou ao feroz Paiaguás!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Terra noiva do Sol! Linda terra!
A quem lá, do teu céu todo azul,

Beija, ardente, o astro louro, na serra
E abençoa o Cruzeiro do Sul!

No teu verde planalto escampado,
E nos teus pantanais como o mar,
Vive solto aos milhões, o teu gado,
Em mimosas pastagens sem par!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

HINO DE MATO GROSSO

Decreto Nº 208 de 05 de setembro de 1983
Letra de Dom Francisco de Aquino Corrêa e música do maestro Emílio Heine

HINO À BANDEIRA DE MATO GROSSO

Letra e música dos autores: Abel Santos Anjos Filho, Tânia Domingas do Nascimento e Hudson C. Rocha
“Uma radiante estrela exalta o céu anil
Fulgura na imensidão do meu Brasil

Constelação de áurea cultura e glórias mil
Do bravo heróico bandeirante varonil 

Que descobrindo a extensa mata sobranceira
Do Centro Oeste, imensa gleba brasileira
Trouxe esperança à juventude altaneira
Delimitando a esfera verde da bandeira. 

Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz

Do Brasil é o verde coração. 

Hévea fina, erva-mate preciosa,
Palmas mil, são teus ricos florões;
E da fauna e da flora o índio goza,

A opulência em teus virgens sertões.

O diamante sorri nas grupiaras
Dos teus rios que jorram, a flux.

A hulha branca das águas tão claras,
Em cascatas de força e de luz!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Dos teus bravos a glória se expande
De Dourados até Corumbá,

O ouro deu-te renome tão grande,
Porém mais nosso amor te dará!

Ouve, pois, nossas juras solenes
De fazermos em paz e união,

Teu progresso imortal como a fênix
Que ainda timbra o teu nobre brasão!

Salve, terra de amor, terra de ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Belo pendão que ostenta o branco da pureza
Losango lar da paz e feminil grandeza.

Teu manto azul é o céu que encobre a natureza
De um Mato Grosso emoldurado de beleza. 

No céu estampas o matiz patriarcal
E ao Sol fulguras belo esplêndido ideal

Na Terra semeando a paz universal
Para colhermos um futuro sem igual. 

Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz

Do Brasil é o verde coração”.
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