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Em  caráter  excepcional,  como  medida  para
enfrentamento à pandemia decorrente do novo
Coronavírus  (COVID-19),  autoriza  que  sejam
efetuadas  alterações  nos  percentuais  de
benefícios fiscais, nas hipóteses, nas condições
e  no  período  que  especifica,  e  dá  outras
providências.

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. 1º Em caráter excepcional, como medida para enfrentamento à pandemia decorrente do novo
Coronavírus (COVID-19), fica o Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso -
CONDEPRODEMAT autorizado, até 30 de junho de 2020, a definir e/ou alterar, com início de vigência neste
ano, os percentuais de fruição de benefícios fiscais nas operações interestaduais fixados para os
submódulos do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC,
dispensada a observância do disposto na alínea b do inciso III do art. 19, bem como no inciso I do § 1º do art.
27, ambos da Lei Complementar nº 631, de 31 de julho de 2019.

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua  publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa autorizar que o Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato
Grosso - CONDEPRODEMAT, até 30 de junho de 2020, possa efetuar alterações nos percentuais de
benefícios fiscais nas operações interestaduais fixados para os submódulos do Programa de
Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, dispensada a observância do disposto
na alínea b do inciso III do art. 19, bem como no inciso I do § 1º do art. 27, ambos da Lei Complementar nº
631, de 31 de julho de 2019, in verbis:

"Art. 19 Na definição dos critérios e quantificação dos respectivos percentuais, para fins da edição da
resolução exigida no § 1º do artigo 18, o CONDEPRODEMAT deverá observar o que segue:
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(...)
III - vigência mínima de 4 (quatro) anos para a resolução que definir os percentuais nos termos dos
incisos I e II do caput deste artigo, desde que obedecidos os seguintes critérios:
(...)
b) a resolução que alterar o percentual produzirá efeitos somente no primeiro ano posterior à
sua publicação, desde que publicada até 31 de agosto do ano anterior

(...)

Art. 27 O Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso -
CONDEPRODEMAT é órgão deliberativo competente para estabelecer, em caráter geral, respeitados
os limites fixados nesta Lei Complementar, os critérios para a concessão de benefícios fiscais,
definindo, mediante a observância de parâmetros uniformes e isonômicos, a distribuição dos
percentuais de benefício fiscal do ICMS a serem atribuídos em cada hipótese.

§ 1º Respeitados os limites fixados nesta Lei Complementar, em relação à fixação e alteração de
critérios e respectivos percentuais divulgados em resolução do CONDEPRODEMAT, deverá também
ser observado o que segue:

I - não poderão ser alterados durante o período de vigência mínima, fixado nos termos do inciso
III do caput do art. 19;

(...)"

Durante este período crítico e nebuloso foram tomadas diversas providências objetivando o isolamento social,
o Estado tem limitado suas ações e atuações, o que atinge diretamente ao desenvolvimento industrial e
comercial, assim é necessário assegurar medidas temporárias que permitam a continuidade até a superação
da pandemia, e o retorno à normalidade da vida social.

Conforme o exposto, espero pela aprovação do presente projeto de lei pelo Plenário desta Casa de Leis. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Junho de 2020
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