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FETHAB



HISTÓRICO

• No ano de 2000, através da Lei Nº 7.263/00, com o intuito de

atender a demanda de recuperar e manter a malha viária do Estado

de Mato Grosso, foi criado o FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E

HABITAÇÃO - FETHAB.

• A Legislação estabelecia que 70% (setenta por cento) do recurso

oriundo do mencionado fundo seria destinado a financiar o

planejamento, execução, acompanhamento, avaliação de obras,

serviços de transporte e o restante seria para financiar a

habitação no Estado de Mato Grosso.

• Mesmo com a criação do Fundo, infelizmente o Estado, no decorrer

dos últimos anos, não vinha aplicando os recursos na sua função

primordial, desvirtuando por completo o objetivo do FETHAB.



Assim, em face das imensas perdas por parte dos Municípios, os quais

não recebiam do Estado aporte financeiro suficiente para recuperar e

manter as estradas municipais e estaduais, após uma incansável luta

por meio da AMM, foi aprovada e sancionada a Lei Nº 10.051/2014 que

alterava a lei originária do fethab para estabelecer que 50%

(cinquenta por cento) dos recursos oriundos Fethab deveriam ser

repassados aos Municípios.

O mencionado Fundo, desde a sua criação, é composta pela contribuição

da Soja, Madeira, Boi, Algodão e da arrecadação do Óleo Diesel.

Após a regulamentação da referida lei, com efetiva participação da

AMM, a Instituição passou a mobilizar todos os Municípios para que

efetuassem o levantamento das estradas municipais e estaduais não

pavimentadas e assim pudessem elaborar o índice provisório de cada

município do Fethab, o qual passaria a vigorar a partir do dia 1° de

janeiro de 2015.



Contudo, a APROSOJA (Associação dos Produtores de Soja e Milho

do Estado de Mato Grosso) em 30 de dezembro de 2014, em pleno

recesso Forense, ajuizou ação judicial e obteve liminar que

suspendia a eficácia da lei, impedindo o repasse aos

Municípios.

A Concessão da liminar foi vista pelos Prefeitos como um

verdadeiro golpe aos Municípios. Assim, a AMM encampou outra

grande luta para recuperar o que, de fato, pertencia aos

Municípios.



Dessa forma, a AMM após árdua batalha judicial, obteve LIMINAR CONCEDIDA PELA

MINISTRA ROSA WEBER, em uma RECLAMAÇÃO ajuizada no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a

qual determinou que o Estado de Mato Grosso repassasse 50% (cinquenta por

cento) dos recursos do FETHAB aos Municípios. Decisão que efetivamente passou a

ser cumprida no mês de março de 2015.

O repasse para os Municípios dos recursos, provenientes do FETHAB, foi uma

experiência que deu certo, uma vez que acarretou uma melhoria significativa na

manutenção e pavimentação das estradas no Estado. Assim, no ano de 2015, foram

aplicados recursos na manutenção e conservação de estradas não pavimentadas

como nunca havia sido feito antes.

Mesmo com a efetiva comprovação de que a divisão dos recursos com os Municípios

trouxe ao Estado um significativo avanço na manutenção e conservação das

“Estradas Municipais e Estaduais não Pavimentadas”, no final do mesmo ano o

Governo de Mato Grosso enviou Projeto de Lei à Assembleia Legislativa buscando

alterar a Lei do Fethab.



O novo Projeto de Lei trouxe como proposta vários itens que iam contra os

interesses dos Municípios, em especial a exclusão da divisão com os Municípios

dos recursos da contribuição das “commodities”(Soja, Madeira, Algodão, Boi),

recursos que ficariam exclusivamente com o Estado.

E, os recursos da arrecadação do “Óleo Diesel", após a dedução do repasse aos

Poderes, seria partilhado entre Estado e Municípios. O que levou a AMM a

Mobilizar os Municípios para que o Legislativo Estadual não aceitasse na íntegra

a proposta do Governo, o que aumentava, e muito, a perda dos municípios .

Após várias articulações com os Deputados Estaduais não se conseguiu evitar que

fossem repassados aos Municípios somente 50% dos recursos advindos da arrecadação

“Óleo Diesel”, contudo, a AMM conseguiu algumas vitórias, dentre elas, destacamos

a obrigação do Estado em custear as pontes acima de 12 (doze) metros, bem como o

compromisso de que os Municípios nos anos seguintes não receberiam recursos do

Fethab a menor do que os recebidos no ano de 2015, dessa forma surgiu a Lei Nº

10.353/2015 que ainda criou outra modalidade do Fethab, o qual foi denominado

“Fethab Regional”, administrado pelo Estado.



Desse modo, apesar das normas estaduais denominarem que o valor sobre o litro

fornecido de diesel como um pagamento de natureza “contributiva” ao Fethab, o

valor é, em essência, Imposta Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). Essa

conclusão decorre da não cumulatividade de ´´Fethab`` e do ´´ICMS``, ou seja, a

mercadoria (diesel) não é onerada como os dois valores, onde, obviamente, ao

contribuir com o Fethab diminui o montante do ICMS repassado aos Municípios.

Mesmo ciente de tal fato, mas pensando no melhor para o Estado, os Prefeitos

aceitaram por manter o Fethab. Portanto, o Fethab “Óleo Diesel” não é

contribuição do agronegócio, sendo tributo que pertence ao Estado e aos

Municípios.

No final do ano de 2016, novamente, o Governo de Mato Grosso resolve alterar a

Lei do Fethab e, dentre as novidades, destaca-se a obrigação dos Municípios em

Prestar Contas destes recursos à SINFRA e Assembleia Legislativa.



COMO POSSO GASTAR OS RECURSOS DO FETHAB APÓS AS ALTERAÇÕES
TRAZIDAS PELAS LEIS Nº 10.353/2015 E 10.480/16?

- Os 50% dos recursos do FETHAB destinados aos Municípios devem ser aplicados

da seguinte forma:

. No mínimo 70% nas Obras de Construção e/ou Manutenção das Estradas Estaduais

e Municipais NÃO PAVIMENTADAS (ART.15,INCISO II, “a” da lei 7.263/2000).

. No máximo 30% para aplicação em Habitação, Saneamento e Mobilidade Urbana e

em Projetos em parceria com a Secretaria de Estado de Cidades – SECID. (art.

15, inciso II, b, da Lei 10.480/2016).

. Projetos de Engenharia (Básico e Executivo)(art. 15,§ 11, IV, da Lei

10.480/2016).



• Atendimento de Programas e Projetos de Interesse Social executados através de

Parcerias Público-Privadas, sendo facultado ao Estado, dentro do seu

percentual no fundo, suplementar o valor investido pelos Municípios, visando

à boa execução da empreitada (art. 15, § 15, da Lei 10.480/2016).



DAS ATRIBUIÇÕES DA AMM

A AMM, através da Comissão Estadual do Fethab, divulgará anualmente, através dos

Diários Oficiais do Estado e dos Municípios, o IPMF (Índice Provisório Municipal

do Fethab) de cada Município, abrindo um prazo de 30 (trinta) dias para os

Municípios recorrerem administrativamente.

O Conselho do Fethab, criado pela AMM, o qual tem a obrigação de colaborar com o

índice do Fethab de cada Município, para tanto anualmente, notificará cada

Município para apresentar Mapa, levando em conta o seguinte:

* Na elaboração do Mapa das Estradas deve-se utilizar, no mínimo, GPS, - “Global

Positioning System” (sistema de posicionamento Global).

* Fazer constar as amarrações de pontos (GPS), informando os principais pontos de

interferências (cruzamentos, entroncamentos), contendo coordenadas UTM ou

geográficas e as distâncias entre si.



* O Mapa ainda deverá informar o nome do Município, escala do projeto,

data do levantamento, nome do responsável técnico e ART.

* Conter legenda e informações das Rodovias Federais, Estaduais e

Municipais, estradas vicinais identificando-as, através da utilização de

cores distintas.

* A quilometragem das Estradas Estaduais e Federais Pavimentadas que

cortam o seu Município.

* Especificar os assentamentos, indicando, ainda, a quantidade de

famílias assentadas.



• DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GASTOS DOS RECURSOS

DO FETHAB:

• Determina a nova Lei de nº 10.480/2016, que a

cada 04 (quatro) meses os Municípios deverão

prestar contas dos recursos recebidos, mediante

encaminhamento à Secretaria de Estado de

Infraestrutura e Logística (SINFRA) e à Comissão

de Infraestrutura Urbana e de Transporte da

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,

um relatório dos gastos previamente deliberados

pelo Conselho Municipal, sob pena de suspensão

do repasse de recursos ao município faltoso.



DA EXIGÊNCIA DA CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO 

FETHAB:

No prazo de 120 dias, a contar da publicação da Lei

Estadual nº 10.480/2016 (30 de abril de 2017), os

Municípios devem criar, mediante Lei, o Conselho

Municipal do Fethab, o qual será composto por 10 (dez)

membros, sendo 5 (cinco) representantes do Poder

Executivo e 5 (cinco) da Sociedade Civil Organizada.

Ressalta-se que é aconselhável a inclusão de um

representante do Poder Legislativo na cota da Sociedade

Civil Organizada.

• Caso o Município não crie o Conselho Municipal,

ocorrerá A SUSPENSÃO IMEDIATA DO REPASSE (art. 15, §



APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FETHAB SEGUNDO TRIBUNAL DE

CONTAS DE MATO GROSSO - RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº

27/2015:

É possível aos Municípios aplicarem os recursos

recebidos por repartição do FETHAB nas seguintes

hipóteses:

• Execução de Obras e Serviços inerentes à Construção,

Manutenção e Conservação das suas próprias estradas,

pavimentadas ou não.

• Execução de Obras e/ou Serviços de Pavimentação

Asfáltica, de Recapeamento, de Construção de Sarjetas,

de Meios Fios e Bueiros, de Construção de Trevos de

acesso ou rotatórias.



• Construção ou Manutenção de Praças, de Galerias

de Águas Pluviais, de Redes de Esgoto e de Obras

de Drenagem quando forem condicionais,

integrantes, complementares ou necessárias à

execução de obras e serviços no âmbito do

Sistema de Transportes.

• Aquisição ou despesas para a manutenção de

Veículos, Máquinas e Equipamentos automotores ou

de tração, desde que esses bens sejam afetados à

utilização exclusiva para atendimento das obras

e serviços executados no âmbito do Sistema de

Transportes.



• A Administração Pública deve implementar controles

internos administrativos capazes de comprovar, de

forma segura e fidedigna, entre a utilização e as

despesas levadas a efeito com a manutenção de

veículos, máquinas e equipamentos.

• Os Municípios não podem aplicar ou utilizar os

recursos recebidos por repartição do FETHAB na

execução de obras e serviços em empreendimentos

urbanos ou rurais dissociados do Sistema de

Transportes habitação e saneamento, a exemplo da

construção e manutenção de Escolas Municipais,

Unidades de Saúde, de Creches ou de outros Prédios

ou dependências públicas.



EXEMPLOS DE GASTOS COM RECURSOS DO FETHAB

Podemos gastar com combustível?

Sim. Não se esquecendo de que haverá prestação de contas, onde se

levará em conta o consumo com o serviço realizado.

É necessária uma licitação específica para o FETHAB ou posso utilizar

a licitação feita no início do ano?

Não precisa ser específica, pode-se utilizar a licitação já

realizada.

Posso pagar os operadores das máquinas, motoristas dos caminhões e

demais servidores envolvidos diretamente nos serviços de recuperação

e manutenção das estradas?

Não. A lei veda.



- Posso Comprar Peças, Pneus?

Sim, desde que prove que será utilizado em veículo ou máquina utilizada
no fim previsto em Lei.

- Posso Comprar e Alugar Maquinários?

Sim, pode-se adquirir e alugar maquinários, desde que tenham a finalidade
específica para o fim previsto em Lei.

- Podemos Comprar Fábrica de Manilha/Tubos?

Sim.

- É possível utilizar recursos do Fethab em contrapartida para celebrar
Convênios?

Sim, com a União e o Estado, desde que a finalidade seja para obras e
serviços previstos na lei do Fethab.



Posso comprar madeira/manilhas para ponte?

Sim.

Posso comprar Caminhão Pipa?

Sim.

Posso gastar com limpeza urbana, canteiros, ruas e avenidas?

Não.

Posso gastar com compra de Lama Asfáltica, execução de recapeamento de

ruas, tapa-buracos, pavimentação asfáltica, construção de meios-fios,

sarjetas, calçadas, bueiros, rotatórias, trevos, canteiros centrais de

avenidas?

Sim, é possível, desde que essas intervenções estejam estritamente

vinculadas ao Sistema de transporte!



Pode-se utilizar o recurso para Construção ou Manutenção de Praças,

Galerias de Águas pluviais, Rede de Esgoto e Obras de Drenagem?

Sim, desde que estas construções ou manutenções sejam condições

integrantes, complementares ou necessárias ao desenvolvimento do

Sistema de transportes.

Pode-se pagar conserto de máquinas, veículos e equipamentos automotores

que não foram comprados com recursos do Fethab?

Sim, desde que as máquinas sejam utilizadas na execução das obras e

serviços relativos ao Fethab.



É possível a construção de pontes em rodovias Estaduais e Municipais com

recursos do Fethab?

Podem-se pagar projetos e execução de obras relacionados à mobilidade

urbana? Cite exemplos.

Sim, por exemplo, ciclovias, estacionamentos, terminais, Pontos de

embarque e desembarque de Passageiros, sinalização viária e de trânsito,

passarelas, avenidas, logradouros, ruas etc;

Sim, no entanto, o que deve ficar claro é que a competência dos 
municípios é para pontes de até 12 metros.



Esperamos ter contribuído para melhor entendimento da legislação do

FETHAB, possibilitando assim que os (as) Prefeitos (as) e suas equipes

possam utilizar o recurso de forma correta; não os utilizando para outros

fins não especificados em lei.

Utilizar o recurso de forma errada pode acarretar sérios prejuízos ao

Município, levando até mesmo à suspensão do pagamento. Além disso, a má

aplicação do recurso público pode levar à penalização tanto civil como

criminal do gestor público municipal.
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