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C r i a  o  P r o g r a m a  d e  I n c e n t i v o  a o
Aparelhamento da Segurança Pública do Estado
de Mato Grosso – PISEG/MT.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 45 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

 

Art. 1° Fica criado o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado de Mato

Grosso - PISEG/MT, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública. 

Art. 2° O Programa tem por objetivo possibilitar às empresas contribuintes de Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços (ICMS), estabelecidas no Estado de Mato Grosso, a compensação de valores

destinados ao aparelhamento da segurança pública estadual, na forma desta Lei Complementar, com

valores correspondentes ao ICMS a recolher, verificado no mesmo período de apuração dos repasses.

Art. 3° A compensação do ICMS disposta no art. 2° poderá ocorrer nas seguintes modalidades: 

I - aporte de valores em projetos estaduais vinculados ao PISEG/MT, cuja finalidade é a aquisição de bens e

equipamentos para os órgãos da Segurança, sendo denominados nesta Lei Complementar como Projetos do

PISEG/MT; 

II - aporte de valores sem vinculação a projetos do PISEG/MT, por meio de depósito em fundo especial

específico, nos termos do regulamento.

§ 1° A compensação de valores prevista no "caput" deste artigo ocorrerá até o limite de 5% (cinco por cento)

do saldo devedor do imposto, devendo ser discriminado na Guia de Informação e Apuração - GIA - e no Livro

de Registro de Apuração do ICMS o respectivo valor a ser compensado.
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§ 2° A compensação a que se refere este artigo: 

I - poderá ser cumulada com qualquer benefício fiscal; 

II- fica condicionada ao repasse, pelo beneficiário, de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor a ser

compensado, ao fundo especial definido em regulamento, a título de fomento às ações de prevenção.

§ 3° A compensação, observados os requisitos desta Lei, deverá ser homologada posteriormente pela

Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso. 

§ 4° Os bens recebidos por meio dos projetos mencionados no inciso I do "caput" deste artigo ficam

vinculados à destinação que lhes for atribuída no respectivo projeto do PISEG/MT.

Art. 4° Caberá ao Conselho Técnico do fundo específico, o exame prévio dos projetos do PISEG/MT que

serão encaminhados para aprovação final pelo Secretário da Segurança Pública.

Art. 5° Os projetos do PISEG/MT poderão ser apresentados à deliberação do Conselho Diretor

exclusivamente pelos órgãos vinculados à Segurança Pública, Conselhos Comunitários de Segurança

Pública, municípios e entidades sem fins lucrativos com reconhecida participação em projetos voltados à

segurança pública. 

Parágrafo único Os projetos poderão contemplar, dentre outros, a aquisição de equipamentos como veículos,

armamentos, munições, capacetes, coletes balísticos, rádios comunicadores, equipamentos de rastreamento,

de informática, bloqueadores de celular, câmeras e centrais de videomonitoramento. 

Art. 6° Para credenciamento à obtenção de recursos de contribuintes do ICMS, o projeto do PISEG/MT

deverá observar as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento. 

§ 1° Fica vedada a utilização do incentivo para atender a financiamento de projetos dos quais sejam

beneficiados economicamente, de forma direta, a própria empresa patrocinadora, suas coligadas,

controladas, sócios ou  titulares.

§ 2° Não são dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou doação em favor de projetos que beneficiem

pessoa física ou jurídica vinculada ao doador ou patrocinador.

Art. 7° A empresa contribuinte que se utilizar indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei

Complementar, mediante dolo, fraude, simulação ou má-fé, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à

espécie, estará sujeita ao pagamento do imposto não recolhido e ao pagamento de multa correspondente a

duas vezes o valor da vantagem auferida irregularmente. 

Art. 8° O montante global que poderá ser utilizado para aplicação em projetos vinculados ao PISEG/MT, por
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meio do incentivo ao contribuinte, não poderá ser superior a:

 I - 0,5% da receita líquida de ICMS para o ano de 2019; 

II - 0,6% da receita líquida de ICMS para o ano de 2020; e 

III - 0,8% da receita líquida de ICMS a partir do ano de 2021.

Art. 9º O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, regulamentará a presente Lei Complementar.

Art. 10 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto pretende flexibilizar o financiamento da segurança pública, possibilitando a conjugação de

esforços dos setores público e privado, permitindo a doação, por empresas contribuintes do Imposto sobre

Circulação de mercadorias e Serviços (ICMS), estabelecidas no Estado, para um Fundo Específico, a fim de

fomentar o reaparelhamento da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

 

O Programa de Incentivo ao aparelhamento da segurança pública do Estado de Mato Grosso - PISEG/MT,

visa possibilitar que empresários destinem até 5% do saldo devido de ICMS ao Estado para serem aplicados

na compra de equipamentos como veículos, armamentos, munições, capacetes, coletes balísticos, rádios

comunicadores, equipamentos de rastreamento, de informática, bloqueadores de celular, câmeras e centrais

de videomonitoramento.

 

A segurança pública é uma área sensível e desamparada de uma lei de incentivo. O presente projeto trata

portanto de uma lei, que incentivando o setor privado,  permite que este opte por financiar uma viatura e/ou

outros equipamentos para as forças de segurança. 

 

Ressalto que o presente projeto tem inspiração e segue os mesmos moldes da Lei 15.224, de 10 de

setembro de 2018, do Estado do Rio Grande do Sul, e tal proposição não onera os cofres públicos, pois

como se trata de compensação, não haverá renúncia ou isenção fiscal. 

 

Conforme o disposto no presente projeto, o aporte poderá ser feito: I - em projetos estaduais vinculados ao

PISEG/MT, cuja finalidade é a aquisição de bens e equipamentos para os órgãos de segurança; II -
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diretamente para a conta do Fundo Especificado (definido em regulamento), sem vinculação a projetos. Além

disso, para haver a compensação, os doadores terão de repassar 10% do valor compensado a um fundo

especial para direcionar os recursos para projetos de prevenção primária.

 

Em síntese, a sistemática de aportes fica assim exemplificada:

Valor do ICMS devido no mês do
aporte

Valor passível de compensação (até 5%) Valor do aporte adicional para o Fundo
Específico (10%)

R$ 50.000,00 R$ 2.500,00 R$ 250,00 

 

Como se verifica, o PISEG/MT não é incentivo fiscal, mas mecanismo de destinação prévia da receita

pública de ICMS especificamente à segurança pública. Qualquer empresa contribuinte de ICMS pode utilizar

o programa, inclusive aquelas beneficiadas por incentivos fiscais. 

 

Importante salientar que o projeto não prevê contrapartida às empresa além da certeza que esse aporte

estará sendo investido em segurança de forma tangível e efetiva.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Outubro de 2019

 

Max Russi
Deputado Estadual
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