CONSELHO ESTADUAL
DO FETHAB
1ª Reunião Ordinária

25.setembro.2019

MT.GOV.BR

Sugestão de “inversão de pauta”
PAUTA PUBLICADA

PAUTA PROPOSTA

1. Posse dos Conselheiros Membros

1. Posse dos Conselheiros Titulares

2. Indicação e Posse dos Conselheiros Suplentes

2. Indicação e posse dos Conselheiros Suplentes

3. Apresentação do Relatório Consolidado de

3. Aprovação do Regimento Interno

Arrecadação do FETHAB/SINFRA 2018 e do Relatório

4. Calendário de Reuniões 2019 e 2020

Parcial FETHAB/SINFRA 2019

5. Entrega do Relatório Consolidado de Execução Física

4. Definição do Calendário de Reuniões 2019

e Financeira FETHAB 2018

5. Aprovação do Regimento Interno

6. Entrega do Relatório 2º Quadrimestre da Execução

6. Assuntos Gerais

Física e Financeira FETHAB 2019

7. Assuntos Gerais

MT.GOV.BR

Conselheiro Titular: Modelo Termo de Posse
TERMO DE POSSE

Na presente data, perante o Presidente do Conselho Diretor do Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, Secretário

de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, toma posse o Sr. ROGÉRIO LUIZ GALLO, brasileiro, Procurador do Estado, Identidade n.º xxx, CPF. xxxx,
Secretário de Estado de Fazenda - SEFAZ, como Conselheiro Titular, nos termos do Decreto Estadual nº 1261/2000 que regulamenta a Lei Estadual nº 7263/2000, assumindo
dessa forma, o compromisso de exatidão no cumprimento dos deveres, bem como estrita observância às normas vigentes.
Cumpridas as formalidades legais, lavrou-se o presente termo para assinatura do (a) Senhor MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, Presidente do Conselho Diretor do
FETHAB e da autoridade empossada.
Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2019.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

Presidente do Conselho Diretor do FETHAB.

ROGÉRIO LUIZ GALLO
Secretário de Estado de Fazenda – SEFAZ - Conselheiro Titular.

MT.GOV.BR

Conselheiro Suplente: Modelo Termo de Posse
TERMO DE POSSE
Na presente data, perante o Presidente do Conselho Diretor do Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, toma posse o Sr. NILTON DE BRITTO, brasileiro, engenheiro civil, Identidade n.º xxx, CPF. xxx,
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias – SINFRA/MT, como Conselheiro Suplente, nos termos do Decreto Estadual nº 1261/2000 que regulamenta a Lei Estadual nº
7263/2000, assumindo dessa forma, o compromisso de exatidão no cumprimento dos deveres, bem como estrita observância às normas vigentes.
Cumpridas as formalidades legais, lavrou-se o presente termo para assinatura do (a) Senhor MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, Presidente do Conselho Diretor do
FETHAB e da autoridade empossada.
Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2019.
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

Presidente do Conselho Diretor do FETHAB.

NILTON DE BRITTO
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias – SINFRA/MT - Conselheiro Suplente

MT.GOV.BR

Regimento Interno: alterações propostas
VIGENTE

PROPOSTO

Art. 2º (...)
V. Secretário de Estado do Gabinete de Assuntos
Estratégicos e seu suplente;
VI. Secretário de Estado do Gabinete de Articulação e
Desenvolvimento Regional e seu suplente;

Art. 2º (...)
V. Secretário-Chefe da Casa Civil; (Redação dada pelo Decreto 75/19)
VI. Secretário-Chefe do Gabinete de Gestão Estratégica; (Redação dada pelo Decreto
75/19)

Art. 6º Compete ao Conselho Diretor:
I. decidir sobre a aplicação dos recursos de que trata o
Artigo 14-I da Lei nº 7.263, de 29 de março de 2000,
estabelecendo inclusive as prioridades e a cronologia de
execução das obras;

Art. 6º Compete ao Conselho Diretor:
I. decidir sobre a aplicação dos recursos de que tratam as alíneas a a c do inciso II do caput,
bem como nos itens 1 a 3 da alínea b do inciso II e nos itens 1 a 3 da alínea b do inciso III do
§ 1° do artigo 36-A, estabelecendo, inclusive, as prioridades e a cronologia de execução
das obras; (Ajustado em atenção ao Art.14-J com nova redação dada pela Lei 10.818/19,
efeitos a partir de 1º.02.19, e do Decreto 75/2019 que alterou o Decreto 1261/2000)

Art. 6º (...)
II. autorizar que os recursos de que trata o caput do Artigo
14-I da Lei nº 7.263, de 29 de março de 2000, sejam
utilizados para o pagamento, aporte de recursos ou
garantia de contraprestação a concessões administrativas
ou patrocinadas que tenham por objeto as obras de que
tratam os incisos I e II do mesmo artigo da Lei nº
7.263/2000;

Art. 6º (...)
II. autorizar que os recursos de que tratam as alíneas a a c do inciso II do caput do artigo
14-I da Lei nº 7.263, de 29 de março de 2000, sejam utilizados para o pagamento, aporte
de recursos ou garantia de contraprestação a concessões administrativas ou patrocinadas
que tenham por objeto as obras de que tratam as alíneas a e b do inciso II do mesmo
artigo da Lei nº 7.263/2000; (Ajustado em atenção ao Art.14-J com nova redação dada
pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)

MT.GOV.BR

Regimento Interno: alterações propostas
VIGENTE
Art. 6º
Parágrafo único. Compete ainda ao Conselho Diretor,
excepcionalmente durante o exercício de 2016, instituir a
contribuição adicional ao FETHAB em conformidade com o
estabelecido no Artigo 18-A da Lei nº 7.263, de 29 de
março de 2000.
Art. 8º São atribuições dos Conselheiros:

Art. 18. A ata da reunião será redigida, lida e subscrita ao
final da reunião.

PROPOSTO
EXCLUÍDO pois era específico para o exercício de 2016.

Art. 8º São atribuições dos Conselheiros:
Parágrafo único. O Conselho, caso julgue necessário, solicitará do Poder Executivo Estadual
relatórios, demonstrativos orçamentários e financeiros ou outros documentos relativos ao
FETHAB.
Art. 18. A ata da reunião será redigida, lida, aprovada e subscrita ao final da reunião.
Parágrafo único. A ata será publicada no Diário Oficial do Estado e obedecerá, em sua
redação, a padrão uniforme de que conste o seguinte:
I – data, hora e local da reunião;
II – nomes dos membros presentes;
III – resumo do expediente;
IV – relação das matérias apreciadas;
V – registro das proposições apreciadas e das respectivas conclusões.

MT.GOV.BR

Regimento Interno: alterações propostas
VIGENTE

PROPOSTO

Art. 19. Os procedimentos envolvendo a análise sobre a
aplicação dos recursos oriundos das contribuições
estabelecidas no Capítulo II da Lei nº 7.263/2000, assim
como daqueles oriundos das contribuições adicionais
estabelecidas no artigo 14-K da mesma lei, obedecerão ao
disposto nesta seção.
Subseção I - Da aplicação dos recursos oriundos das
Contribuições Adicionais
Subseção II
Da aplicação dos recursos oriundos das Contribuições
Ordinárias (Capítulo II da Lei nº 7.263/2000)

Art. 19. Os procedimentos envolvendo a análise sobre a aplicação dos recursos
oriundos das contribuições estabelecidas no Capítulo II da Lei nº 7.263/2000, assim
como daqueles oriundos das contribuições adicionais estabelecidas no artigo 7-D-1 da
mesma lei, obedecerão ao disposto nesta seção. (Acrescentado pela Lei 10.818/19,
efeitos a partir de 1º.02.19)

Art. 35. As obras de infraestrutura de transporte, incluindo
sua manutenção, conservação, melhoramento e segurança,
que se pretende sejam realizadas com recursos provenientes
das contribuições estabelecidas no Capítulo II da Lei nº
7.263/2000, cuja decisão sobre sua aplicação é competência
do Conselho Diretor nos termos do Artigo 14-I, incisos I e II
da mesma lei, serão apresentadas a este pelo Secretário de
Estado de Infraestrutura e Logística, que exerce
cumulativamente o cargo de Presidente do Conselho Diretor.

Art. 20. As obras de infraestrutura de transporte, incluindo sua manutenção,
conservação, melhoramento e segurança, que se pretende sejam realizadas com
recursos provenientes das contribuições estabelecidas no Capítulo II da Lei nº
7.263/2000, cuja decisão sobre sua aplicação é competência do Conselho Diretor nos
termos do Artigo 14-I, inciso II, alíneas a a c da mesma lei, serão apresentadas a este
pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística. (Alterado pela Lei 10.818/19,
efeitos a partir de 1º.02.19)

EXCLUÍDA (Revogada toda a seção pela Lei 10.480/2016 e excluídos os Artigos de 20 a
34 )
SEÇÃO II
Dos procedimentos para aplicação dos recursos oriundos das Contribuições
Ordinárias e Adicionais (Capítulo II da Lei nº 7.263/2000)

MT.GOV.BR

Regimento Interno: alterações propostas
VIGENTE
Art. 37. Para a apreciação e deliberação sobre a aplicação
dos recursos nos objetos prescritos nos incisos III e IV do
Artigo 14-I da Lei nº 7.263/2000, o Secretário de Estado
de Infraestrutura e Logística, que exerce cumulativamente
o cargo de Presidente do Conselho Diretor, apresentará os
documentos e informações necessárias ao pleno
conhecimento da matéria pelos membros do Conselho
Diretor.

INEXISTENTE

SEÇÃO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Excluídos os Artigos 39 e 40.
Mantido o texto do Artigo 41 sob nº “Art.25”.

PROPOSTO
Art. 21. Para a apreciação e deliberação sobre a aplicação dos recursos nos objetos
prescritos nas alíneas a a c do inciso II do Artigo 14-I da Lei nº 7.263/2000, o Secretário de
Estado de Infraestrutura e Logística apresentará os documentos e informações necessárias
ao pleno conhecimento da matéria pelos membros do Conselho Diretor.

SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS
Art. 23. Todas as comunicações e intimações serão feitas na pessoa do Conselheiro Titular,
seu Suplente ou de seu substituto, por meio do endereço de correio eletrônico (e-mail)
informado quando da indicação dos mesmos, considerando-se efetivadas as intimações e
constando-se os prazos a partir do envio da expedição da mensagem eletrônica.
SEÇÃO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 24. Este Regimento Interno poderá ser alterado ou reformado pelo Conselho Diretor,
em reunião que obedecerá às regras da Subseção V da Seção I.
Art. 25. Este Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho
Diretor.

MT.GOV.BR

Calendário de Reuniões: proposta
Ano 2019
2ª Reunião Ordinária - Data proposta: 11 de dezembro (quarta-feira)
Ano 2020
1ª Reunião Ordinária - Data proposta: 8 de julho (quarta-feira)
2ª Reunião Ordinária - Data proposta: 16 de dezembro (quarta-feira)

MT.GOV.BR

Execução Físico-Financeiro 2018: Quadro-Resumo

MT.GOV.BR

Execução Físico-Financeiro 2018: Quadro-Resumo

MT.GOV.BR

Execução Físico-Financeiro 2018: Quadro-Resumo

MT.GOV.BR

Execução Físico-Financeiro 2019: Quadro-Resumo

MT.GOV.BR

Execução Físico-Financeiro 2019: Quadro-Resumo

MT.GOV.BR

Execução Físico-Financeiro 2019: Quadro-Resumo

MT.GOV.BR

Execução Física 2018-2019: PRÓ-CONCRETO
 19 “entregues”
 04 em 2018
 15 em 2019

 06 “à licitar”

61 OBRAS

 19 “em andamento”
 18 em 2018
 01 em 2019

 17 “paralisadas”
 14 por inadimplência das empresas executoras
 03 por questões relacionadas a licença ambiental)

www.sinfra.mt.gov.br

