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AUTORIZA  AS  EMPRESAS  COM  SEDE  OU
FILIAL  NO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO  A
REALIZAR COMPENSAÇÃO DE ICMS SOBRE O
VALOR DE BENS E  MERCADORIAS DOADAS
AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, COM O
OBJETIVO  DE  PREVENIR  E  COMBATER  A
PANDEMIA PELA COVID-19.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o artigo 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º - Ficam as empresas com sede ou filial no Estado de Mato Grosso, autorizadas a realizar a
compensação de ICMS sobre o valor de bens e mercadorias doadas ao Sistema Único de Saúde – SUS,
com o objetivo de prevenir e combater a COVID-19.

§1º A fruição da compensação de que trata este artigo fica condicionada:

I – que o estabelecimento de saúde esteja cadastrado junto ao Sistema Único de Saúde;

II – a comprovação da efetiva entrega das mercadorias e bens doados ao combate da COVID-19 junto a
Secretaria Estadual de Saúde;

III – fazer constar na Nota Fiscal que se trata de doação realizada para combate da COVID-19;

§2º A empresa que realizar a doação deverá manter, sob sua guarda, os documentos fiscais comprobatórios
da destinação dos bens e mercadorias a finalidade determinada nesta lei para exibição ao fisco, quando
solicitado.

§3º O disposto neste artigo não autoriza a compensação de importâncias já pagas ou anteriormente
compensadas ou depositadas, ou ainda, recolhidas em execuções fiscais diretamente à Procuradoria Geral
do Estado.
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Art. 2º - A compensação prevista nesta Lei poderá ser solicitada pela empresa que realizar a doação dos
itens abaixo relacionados a estabelecimentos de saúde com vistas ao combate da COVID-19:

I - álcool em gel (NCM 2207.20.1);

II - insumos para fabricar álcool gel, exceto o consumo de energia elétrica utilizada em sua produção e as
embalagens utilizadas para o acondicionamento do produto final;

III - luvas médicas (NCM 4015.1);

IV - máscaras médicas (NCM 9020.00);

V - hipoclorito de sódio 5% (NCM 2828.90.11);

VI - álcool 70% (NCM 2208.30.90);

VII - paracetamol;

VIII - sabões (NCM 34.01)

IX - água sanitária, branqueador ou alvejante (NCM 2828.90.11)

X - testes para diagnóstico da CONVID-19 indicados pelo Ministério da Saúde:

a) teste molecular (PCR);

b) teste imunológico (IgM/IgG);

1. teste rápido direto;

2. teste rápido indireto;

3. ensaio de imunoabsorção enzimática (ELIZA);

X – respiradores de UTI;

XI – quaisquer produtos indicados pelo Ministério da Saúde para prevenção e tratamento de doenças
relacionadas ao COVID-19.

Art. 3º - A compensação prevista nesta lei também poderá ser requerida pela empresa doadora que destinar
os itens previstos no art. 2º, incisos I, III, IV, VI, VIII e IX a Secretaria de Estado de Segurança Pública para
distribuição as forças de segurança como forma de prevenção a disseminação da COVID-19.

Art. 4º - A compensação prevista nesta Lei somente poderá ser requerida até o dia 31 de dezembro de 2020.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a compensação do ICMS referente às doações recebidas.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
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O presente projeto prevê uma compensação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
– ICMS) às pessoas jurídicas, que colaborem com o combate e prevenção a COVID-19, através de doações
de bens e mercadorias ao Sistema Único de Saúde – SUS.

A pandemia ocasionada pela COVID-19, que ora assola o nosso País exige medidas de combate e
enfrentamento urgentes e efetivas.

Nesse sentido, é certo que o setor público, em decorrência da burocracia imposta aos gestores, depende da
realização e execução de licitações para aquisição de materiais e equipamentos para enfrentamento a
COVID-19.

É de conhecimento de todos que o sistema público de saúde do país é extremamente precário e tudo o que
se possa fazer para favorecer a solidariedade e a generosidade será pouco ante as necessidades existentes
em decorrência da velocidade com que o vírus se prolifera.

Ainda que os gestores públicos em todas as esferas tenham procurado reagir de maneira rápida para
enfrentar a pandemia, a participação do setor privado é essencial, vez que recursos são restritos.

Nesse contexto, a doação de bens e mercadorias pelo setor privado ao Sistema Único de Saúde é uma
forma rápida e efetiva pela qual referido setor (severamente castigado pela crise econômica gerada pela
pandemia), pode contribuir para auxiliar no enfrentamento a pandemia.

Ademais, o Estado de Mato Grosso abriga diversas empresas do setor agropecuário que possuem relação
comercial direta com a China (país onde são fabricados equipamentos essenciais para enfretamento da
pandemia, em especial testes de diagnósticos e respiradores de UTI), o que pode facilitar a importação de
referidos bens e mercadorias.

Dessa forma, o presente Projeto de Lei tem por objetivo reconhecer e compensar de forma mínima, o auxílio
prestado pelo setor privado ao Sistema Único de Saúde.

A urgência da situação é conhecida de todos. São essas as razões pelas quais pedimos apoio a este
projeto de lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Abril de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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