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LEI     Nº          10.841,                  DE        08        DE            MARÇO            DE        2019.

Autor: Poder Executivo

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2019.

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 2019, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, compreendendo 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$ 19.220.615.189,00 (dezenove bilhões, duzentos e vinte milhões, seiscentos e quinze mil e cento e oitenta 
e nove 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$ 1.845.759.452,00 (um bilhão, oitocentos e quarenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e 
cinquenta e dois reais), incorporado na receita total prevista no caput, é definido como receita intraorçamentária, 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, 
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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$ 20.906.516.346,00 (vinte bilhões, novecentos e seis milhões, quinhentos e dezesseis mil e trezentos e 
quarenta e seis reais), desdobrando-se da seguinte forma:

I - no Orçamento Fiscal, no valor de R$ 14.077.744.146,00 (quatorze bilhões, setenta e sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e cento 
e quarenta e seis reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 6.828.772.200,00 (seis bilhões, oitocentos e vinte e oito milhões, setecentos e setenta e 
dois mil e duzentos reais).

Art. 4º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I - até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no art. 3º, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964;

II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o disposto no art. 
5º, inciso III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º  Não onerarão o limite previsto no inciso I do caput os créditos:

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas à despesa de pessoal, até o limite de 10% (dez por cento) do total da 
despesa fixada no art. 3º desta Lei;

II - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas à despesa de débitos constantes de precatórios judiciais, serviços 
da dívida pública e despesas à conta de recursos vinculados constitucionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 3º 
desta Lei;

III - provenientes de incorporações por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e incorporações de recursos 
provenientes de convênios celebrados na esfera intergovernamental, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 3º desta Lei;

IV - provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o 
limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 3º desta Lei;

V - provenientes de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, conforme inciso 
IV do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 3º desta Lei.

§ 2º  Quando o crédito suplementar se enquadrar em mais de uma das exceções estabelecidas neste artigo, deverá ser computado apenas uma 
vez para fins de cálculo do percentual previsto no inciso I do caput, observada como ordem de hierarquia o inciso II do caput e, sequencialmente, os incisos 
do § 1º.

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  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  08  de   março   de 2019, 198º da Independência e 131º da República.
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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 
 
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 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 2.125 de 11/12/03 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 7.120 de 02/03/06 
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 665 de 23/08/07 
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 
Decreto Federal..................................................................................................Nº 7.660 de 23/12/11 
Decreto Federal...................................................................................................Nº 7705 de 25/03/12 
Decreto Federal..................................................................................................Nº 7.741 de 30/05/12 
Decreto Federal..................................................................................................Nº 7.742 de 30/05/12 

 
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 
 
 

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 
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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 
 

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 
Decreto Estadual .........................................................,...............................................Nº 1 de 11/01/91 
Decreto Estadual...............................................................................................Nº 7.677 de 24/08/2004 
 

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 
Lei Estadual .......................................................................................................Nº 9.669 de 13/12/11 
Decreto Estadual................................................................................................Nº 2.154 de 15/08/86 
 
 

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS 

 
Lei Complementar..................................................................................................Nº 521 de 27/12/12 
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 

 
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 Estadual .........................................................................................................Nº 7.156 de 22/09/99 
Lei Estadual .........................................................................................................Nº 7.799 de 04/12/02  
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.859 de 27/12/12 

 
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 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 9.859 de 27/12/12 
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 
 

 
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 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 9.859 de 27/12/12 

Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.708 de 28/06/18 
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 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 556 de 29/12/14 
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 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.859 de 27/12/12 
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 
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.859 de 27/12/12 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 3.571 de 06/11/04 
 

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 9.492 de 29/12/10  
Lei Estadual..........................................................................................................Nº 9.859 de 27/12/12 
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 1.842 de 16/06/10 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 190 de 17/03/11 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.034 de 14/03/12 

 
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 7.388 de 09/01/01 
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 8.539 de 18/08/06 
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 9.859 de 27/12/12 
Lei Estadual........................................................................................................Nº 10.025 de 27/12/13 
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 
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 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Gestão - Imprensa Oficial



Diário   Oficial Página 6   Sexta-Feira, 8 de Março de 2019 Nº 27458

LEGISLAÇÃO DA RECEITA 

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° 6.301 de 31/08/05 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 6.994 de 31/01/06 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 7.970 de 08/08/06 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 8.157 de 28/09/06 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 8.217 de 25/10/06 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 8.290 de 09/11/06 
Decreto Estadual.....................................................................................................N° 258 de 16/05/07 
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.....................................................................................................N° 660 de 02/09/11 
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 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.416 de 02/07/14 
Decreto Estadual..................................................................................................N° 2.677 de 26/12/14 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 583 de 24/05/16 


 

FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS – FUPIS 


Lei Complementar...................................................................................................Nº 452 de 20/12/11 
Lei Complementar...................................................................................................Nº 521 de 27/12/13 
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 
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 8.290 de 09/11/06 
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 8.420 de 29/08/05 
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 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 9.859 de 27/12/12 
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 2.430 de 10/07/14 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 
Decreto Estadual......................................................................................................Nº 997 de 17/05/17    

 
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  
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 2.677 de 26/12/14 
 

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 
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LEGISLAÇÃO DA RECEITA 

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 
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 
 

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 
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 
 

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 
 

 
 

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 
 
 
RECEITA DE CAPITAL PROVENIENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – ART. 3º DA LC 

151/2015 
 
 
Lei Complementar ..................................................................................................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 
Decreto Estadual...................................................................................................Nº 1.563 de 29/06/18 
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<BEGIN:1069636:344>

LEI   Nº          10.842,              DE       08       DE            MARÇO          DE       2019.

Autor: Mesa Diretora
Altera dispositivo da Lei nº 7.860, de 19 de dezembro de 2002, para tratar da jornada de trabalho dos odontólogos 
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o 
Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 7.860, de 19 de dezembro de 2002, acrescido pela Lei nº 10.733, de 03 de agosto de 
2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 27 (...)

Parágrafo único A jornada de trabalho do Técnico Legislativo de Nível Superior que exerça a função de médico ou de odontólogo é de 20 
(vinte) horas semanais, sendo no mínimo de 2 (duas) horas e no máximo de 6 (seis) horas diárias, excetuados aqueles que exercem cargos de chefia, 
direção e assessoramento.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  08  de  março  de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

<END:1069636:344>

VETO DO GOVERNADOR
<BEGIN:1069633:344>

MENSAGEM   Nº     52,            DE        08        DE       MARÇO        DE       2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores e Senhora Parlamentares,

No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de 
Vossas Excelências as razões de VETO PARCIAL ao Projeto de Lei nº 283/2018, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Mato Grosso 
para o exercício de 2019”, aprovado pelo Plenário desse Poder Legislativo.

Trata-se, em síntese, do Orçamento para o exercício de 2019. De iniciativa do Poder Executivo, a proposição foi devidamente 
aperfeiçoada por esta respeitável Casa de Leis. A despeito das melhorias implementadas 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. Inobservância da classificação por natureza de despesa.

1.1. Emenda 173: Emenda no Programa de Trabalho da Secretaria de Estado das Cidades - SECID (Atualmente incorporada à 
SINFRA)

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 28.101 - Secretaria de Estado das Cidades - SECID, foram aditados 
recursos da Fonte 196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão - no valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) ao 
Programa 390 - Cidades Urbanizadas, na Ação 3117 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas nos Municípios do Estado, na Região 1200, na 
modalidade 90, decorrentes de anulação de recursos inicialmente previstos na região 0600, modalidade 90, fonte 196.

Razões de veto

No caso em apreço, a despesa orçamentária está estruturada e agrupada segundo determinados critérios, os quais são definidos com 
o objetivo de atender às necessidades de informação demandadas. Um desses critérios se refere a classificação por natureza da despesa, que está dividido 
em categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa.

Ao fazer o remanejamento entre as regiões de planejamento, não se observou essa classificação, uma vez que o recurso da fonte 196 
que se pretende aditar não está disponível na modalidade 90 (aplicação direta) e sim na modalidade 40 (transferências aos municípios).

Deste modo, a referida emenda parlamentar além de estar com erro também fere ao interesse público, já que, ao retirar recursos da 
região 0600 da 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.

2. Ofensa ao art. 5º da Lei Complementar n. 101/2000

2.1. Emendas nº 47 e 226: Programa de Trabalho da Secretaria de Estado de Cultura - SEC

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 23.101 - Secretaria de Estado de Cultura - SEC, foram aditados recursos 
da Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro, ao Programa 404 - Fortalecimento da Política Cultural, na Ação 2290 - Fortalecimento do Sistema Estadual 
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de Cultura, sendo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na modalidade 40 e R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) na modalidade 90, decorrentes de 
anulação de recursos inicialmente previstos na Reserva de Contingência.

2.2. Emenda nº 171: Programa de Trabalho da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP.

Conforme o programa de trabalho da Unidade Orçamentária 19.101 - Secretaria de Estado Segurança Pública - SESP, foram aditados 
recursos da Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro, ao Programa 406 - Pacto pela Segurança: MT mais seguro, na Ação 2342 - Formação e 
Capacitação Continuada de Policiais Militares no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na modalidade 90 decorrentes de anulação de recursos 
inicialmente previstos na Reserva de Contingência.

Razões de veto

As alterações mencionadas nos itens 2.1 e 2.2 visam anular recursos da Reserva de Contingência para suplementar ações pertencentes 
à Secretaria de Estado de Cultura e à Secretaria de Estado de Segurança Pública.

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 10.835 de 19 de fevereiro de 2019 - LDO/2019 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.

Dessa forma, por ferir dispositivo legal, impõe-se a vedação a tais emendas.

3. Ofensa ao art. 164, § 18, II, da Constituição Estadual e à Emenda Constitucional Estadual nº 81/2017.

3.1. Emendas nº 6, 10, 24, 27, 31, 36, 37, 41, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 72, 80, 83, 89, 93, 94, 96, 100, 101, 
104, 106, 109, 110, 112, 127, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 144, 145, 148, 152, 166, 168, 169, 170, 174, 180, 181, 188, 
189, 195, 197, 199, 205, 207 e 211.

Consubstanciado na Emenda Constitucional nº 82, de 10 de janeiro de 2019, que acrescenta e revoga dispositivos do art. 164 
da Constituição do Estado de Mato Grosso, foram propostas emendas parlamentares ao Projeto de Lei Orçamentária, aditando recursos da Fonte 100, 
inicialmente previstos na Reserva de Contingência, a diferentes Programas e Ações Orçamentárias de treze Unidades Orçamentárias do Poder Executivo 
estadual.

A Emenda Constitucional nº 82 estabeleceu que as emendas parlamentares ao Projeto de Lei Orçamentária, de execução obrigatória, 
serão aprovadas no limite de 1,0% (um por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior. Por sua vez, foram definidas algumas 
situações em que a execução das referidas emendas será dispensada, dentre as quais se enfatiza o inciso II do § 18 acrescido ao artigo 164 da Constituição 
Estadual:

Art. 164. (...)
§ 18. É obrigatória a execução da programação incluída na Lei Orçamentária Anual, resultante das emendas parlamentares previstas 
nos §§ 15 e 16 deste artigo, salvo nas situações abaixo especificadas:
(...)
II - quando constatado que o montante previsto poderá resultar no não cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, situação em que as emendas parlamentares poderão ser reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) sobre 
o conjunto das despesas discricionárias;

Consoante se depreende do dispositivo acima transcrito, as emendas impositivas deixam de ser obrigatórias na hipótese em que a 
sua execução implicar no descumprimento das metas fiscais.

De acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal c/c art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000, as metas 
fiscais serão estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, a Lei Ordinária Estadual nº 10.835, de 19 de fevereiro de 2019, que dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências, prevê um resultado primário negativo para o exercício financeiro 
corrente no montante de R$ 1.364.225.708,90. Tendo em vista que o resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, 
excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros, projeta-se um déficit primário nas contas públicas estaduais no ano de 2019.

Diante disso, o montante total das emendas parlamentares individuais ao projeto de lei de orçamentária, respaldadas pela Emenda 
Constitucional retro citada, elevaria o déficit primário para R$ 1.492.544.291,90. Portanto, a execução das emendas impositivas poderá resultar no não 
cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei nº. 10.835/2019 (LDO/2019).

Adicionalmente, a Emenda Constitucional nº 81, de 22 de novembro de 2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal - RRF, 
estabeleceu limites individualizados para as despesas primárias correntes para o período de 2018 a 2022 e incluiu, no conjunto de normas que disciplinam 
o gestão dos recursos públicos estaduais, o conceito e a composição da receita ordinária líquida do Tesouro (ROLT).

No tocante ao limite individualizado das despesas primárias correntes do Poder Executivo, salienta-se que o montante total das 
emendas parlamentares de execução obrigatória destinadas à execução de outras despesas correntes elevaria em cerca de R$ 99,18 milhões a 
extrapolação do limite individualizado das despesas primárias correntes para o Poder Executivo, estabelecido pela Emenda Constitucional nº. 
81/2017, cujo valor total acima do limite de gastos primários correntes para o exercício financeiro de 2019 do mencionado Poder passaria a ser de 
aproximadamente R$ 319,41 milhões.

Além disso, a título de esclarecimento, é importante salientar um dado relevante.

A receita ordinária líquida do Tesouro (ROLT) agrupa os recursos provenientes de arrecadação tributárias e das transferências 
constitucionais da União que efetivamente podem ser utilizados para dar cobertura ao pagamento das emendas parlamentares individuais de execução 
obrigatória, haja vista que um volume significativo dessas receitas são contabilizados na fonte 100 - recursos ordinários. De outro modo, a receita corrente 
líquida (RCL) é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 
receitas também correntes, deduzidos as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional e as transferências ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb.

Portanto, entende-se que o parâmetro ideal para mensurar a capacidade financeira do pagamento das emendas parlamentares 
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individuais de execução obrigatória deva ser a receita ordinária líquida do Tesouro (ROLT), pois existe discricionariedade na alocação dos recursos da fonte 
ordinária em contraponto com diversas receitas que compõem a RCL e que não são passíveis de utilização para atender a finalidade supramencionada.

Assim sendo, apresenta-se abaixo o evolução da ROLT no período de 2016 a 2018, bem como o montante total das emendas 
efetivamente liquidadas no mesmo período:

Descrição
Exercício Financeiro (Em milhões R$)
Execução 2016 Execução 2017 Execução 2018 Média - 2016-2018 Previsão 2019

ROLT                    7.806,22                    8.732,13                    9.561,28                    8.699,87                    10.008,24 
Emendas Liquidadas                         48,60                         59,80                         40,66                         49,69                           64,31 
% Execução das emendas 
em relação a ROLT                        0,62%                         0,68%                         0,43%                        0,57%                           0,64%

Observa-se que, no período de 2016 e 2018, em média, cerca de 0,57% da receita ordinária líquida do Tesouro foram destinadas para 
liquidar despesas decorrentes de emendas parlamentares individuais de execução obrigatória. Logo, o valor projetado para o ano de 2019 está coerente 
com a representatividade dessas despesas em relação a ROLT apurada no triênio 2016-2018.

Importante observar que, de forma concreta, a assunção de despesas no montante total de R$ 128.318.583,00, decorrentes de 
emendas parlamentares de caráter impositivo, está além da capacidade de financeira do Estado, bem como não guardam compatibilidade com o quadro 
fiscal evidenciado no orçamento geral do Estado de Mato Grosso de 2019, cuja insuficiência orçamentária totaliza R$ 1.685.901.157,00.

Embora possa reconhecer que a atitude dos parlamentares seja louvável, pois busca aproximar e criar mecanismos com possibilidade 
de manifestação direta da sociedade na formulação de políticas públicas, ao contrariar dispositivos constantes das Emendas Constitucionais nº. 81 e 82, 
atrelada a situação deficitária das contas públicas estaduais, as alterações propostas devem ser vetadas.

4. Conclusão

Diante dos fundamentos lançados acima, apesar dos elevados propósitos dos Excelentíssimos Parlamentares, veto parcialmente o 
Projeto de Lei nº 283/2018, especificamente no que tange às seguintes emendas:

I) Emenda nº 173: Inobservância da classificação por natureza de despesa;
II) Emendas nº 47, 171 e 226: Ofensa ao art. 5º da Lei Complementar n. 101/2000
III) Emendas nº 6, 10, 24, 27, 31, 36, 37, 41, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 71, 72, 80, 83, 89, 93, 94, 96, 100, 
101, 104, 106, 109, 110, 112, 127, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 144, 145, 148, 152, 166, 168, 169, 170, 174, 180, 181, 
188, 189, 195, 197, 199, 205, 207 e 211: Ofensa ao art. 164, § 18, II, da Constituição Estadual e à Emenda Constitucional Estadual nº 
81/2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,   08  de março  de 2019.

<END:1069633:346>

DECRETO
<BEGIN:1069672:346>

DECRETO   Nº          51,                 DE        08       DE           MARÇO         DE       2019.

Dispõe sobre a Designação do Presidente da MT Parcerias S.A.- MT PAR para responder legalmente pela Agência de 
Desenvolvimento Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá - AGEM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, 
tendo em vista o que consta no Processo nº 71137/2019, e

Considerando a promulgação da Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, que modificou a organização administrativa do Poder 
Executivo Estadual;

Considerando que o art. 42 da Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, extinguiu a Agência de Desenvolvimento Metropolitano da 
Região do Vale do Rio Cuiabá - AGEM;

Considerando, ainda, a necessidade de se estabelecer rotinas legais e procedimentos técnicos adequados na condução das tarefas inerentes a 
Agência de Desenvolvimento Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá - AGEM.

DECRETA:

Art. 1º  Fica designado o Diretor Presidente da MT Parcerias S.A.- MT PAR para responder legalmente pelas seguintes atribuições: ordenar 
despesa, praticar atos de gestão, de orçamento, financeiros, patrimoniais, contábeis e administrativos da extinta Agência de Desenvolvimento Metropolitano 
da Região do Vale do Rio Cuiabá - AGEM.

Art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08  de março   de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

<END:1069672:346>

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Gestão - Imprensa Oficial


