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Altera dispositivos da Lei nº 7.263, de 27 de
março de 2000, que cria o Fundo de Transporte
e Habitação – FETHAB 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 inciso I, do artigo 5º da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, com a seguinte
redação:

“Art. 5º (...)

I – a arrecadação decorrente da aplicação do disposto nos incisos I, III, V, do § 1º e nos §§ 1º-A e 1º-B do art.
7º, bem como nos arts. 7º-A, 7º-C, 7º-C-1, 7º-D, 7º-D-1, 7º-E, 7º-F, 7º-F-1, 7º-H e 12, excluídas as
contribuições ao FABOV, ao IMAmt, ao IAGRO e ao Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD,
inclusive acréscimos legais;

(...)”

Art. 2º Ficam alterados o caput, os incisos V e VI-A do § 1º e o §1º-C do artigo 7º, com a seguinte redação:

“Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação- ICMS,
previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé, madeira serrada,
beneficiada e madeira em tora, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria,
contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, para o FABOV, para o Instituto Mato-grossense do Algodão
–IMAmt, para o Instituto Mato- grossense do Agronegócio – IAGRO, bem como para o Instituto da Madeira
do Estado de Mato Grosso- IMAD.

§1º (...)

(...)

V- 10% (dez por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por metro cúbico de madeira em tora,
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madeira serrada e beneficiada transportada, que será creditada à conta do FETHAB;

(...)

VI-A – 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período,
por metro cúbico de madeira em tora, madeira serrada e beneficiada transportada, que será creditada à
conta do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso- IMAD.

(...)

§1º-C O recolhimento da contribuição de que trata o inciso VI- A do § 1º deste artigo poderá ser realizado
mediante convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda, com ou sem ônus, e será efetuado diretamente
à conta do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD, pelo contribuinte remetente da
mercadoria.

(...)”

Art. 3º Fica repristinado o § 9º do artigo 7º da Lei 7.263, de 27 de março de 2000.

Art. 4º Fica alterado o caput do artigo 7º- F, com a seguinte redação:

“Art. 7º -F Os contribuintes mato-grossenses que promoverem saídas interestaduais de madeira em tora,
madeira serrada e beneficiada, inclusive destinadas à exportação, efetuarão a contribuição às contas do
FETHAB e do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso – IMAD, na forma e prazos indicados no
regulamento, no valor correspondente ao referenciado nos incisos V e VI-A do § 1º do artigo 7º, por metro
cúbico transportado.

(...)”

Art. 5º Ficam alterados o caput e os incisos I e II do § 2º do artigo 7º- F-1, com a seguinte redação:

“Art. 7º - F-1 As contribuições de que tratam os incisos V e VI-A do § 1º do artigo 7º deverão também ser
recolhidas nas saídas de madeira em tora, madeira serrada e beneficiada, promovidas por estabelecimento
industrial mato-grossense com destino a estabelecimento comercial ou a consumidor final.

(...)

§2º (...)

I- às operações internas com madeira em tora, madeira serrada e beneficiada destinadas para
industrialização no território mato-grossense, ainda que por conta própria ou de terceiros, inclusive de lenha
para consumo no processo industrial;

II – às saídas internas de resíduos industriais de madeira, inclusive gravetos, pó de serragem, cavaco, lascas,
cascas, maravalha, galhos e briquetes.”

Art. 6º Fica alterado o caput do artigo 9º, com a seguinte redação:

“Art. 9º O regulamento poderá dispor que o recolhimento das contribuições ao FETHAB, ao FABOV, ao
IMAmt, ao IAGRO, seja efetuado pelo estabelecimento destinatário da mercadoria, na condição de substituto
de seu remetente.”

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2019.

Art. 8º Revogam-se disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA
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O presente Projeto de lei tem por finalidade corrigir as distorções inseridas na Lei nº 7.263/2000 com a nova
redação dada pela Lei nº 10.818/2019.

A redação original dos artigos 5º,7º,7º-F,7º-F-1 da Lei nº 7.263/2000 denominava “madeira” todos os
produtos sobre os quais incidiam a contribuição do FETHAB e do FAMAD.

“Madeira” é um termo genérico que compreende as mais diversas espécies do produto, a norma abrangia a
madeira em tora, madeira serrada e beneficiada.

Com o advento da Lei nº 10.818/2019, foram inseridos como sujeitos a contribuição do FETHAB a “madeira
em tora” e “madeira serrada”, especificando, quais produtos ficariam submetidos à incidência da contribuição
do FETHAB, gerando assim, uma distorção do texto legal.

A proposta adequa a redação dos dispositivos, por acrescentar a incidência do FETHAD e FAMAD na
madeira beneficiada, que ao ser omitida pela nova redação, restou excluída das referidas contribuições. Bem
como por inserir o termo madeira em tora na redação do artigo 7º -F-1, dada a especificação dos demais
produtos.  

Além das correções mencionadas, o projeto ainda ajusta o nome do Centro das Indústrias Produtos e
Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso – CIPEM, pelo Instituto da Madeira do Estado de Mato
Grosso- IMAD.   

Por sua vez, a repristinação do §9º do artigo 7º evita a dupla tributação da madeira em tora e da madeira
serrada.

Tais alterações são necessárias para garantir o cumprimento princípios da legalidade, eficiência e
supremacia do interesse público e a devido recolhimento deste Fundo essencial para o estado de Mato
Grosso.

Diante do exposto, espero pela aprovação do presente Projeto de Lei pelo Plenário desta Casa de Leis.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Abril de 2019

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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