
Emenda ao Projeto de lei complementar nº 49/2021 - tvolgzvo

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Lúdio Cabral

 

Modifica o art. 1º do Projeto de Lei Complementar nº 49/2021- Mensagem nº 161/2021, que passa ter a
seguinte redação:

Art. 1° A Lei 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas relativas ao
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - alterados o item 10 da alínea c do inciso II, o item 7 da alinea a do inciso IV, o
item 3 da alínea a, o item 2 da alínea a-1 e a alínea b do inciso VII, todos do caput
e o § 9º do artigo 14, bem como acrescentados as alíneas g e h ao inciso I e os
incisos II-A e III-B ao citado artigo, e por fim, revogados a alínea b do inciso IV, o
caput do inciso V e a alínea a que o integra, e os itens 4 e 5 da alínea a do inciso
VII do referido preceito, com a redação assinalada:

"Art. 14 (...)

I - (...)

(...)

g) na prestação onerosa regular e idônea de serviço de telecomunicação fixa
comutada prestada por operador de telecomunicação inscrito e regular, quanto ao
tomador usuário final residir e domiciliar dentro do território do Estado;

h) ressalvado o disposto na alínea g deste inciso, nas demais prestações onerosas
e serviços de comunicação, inclusive quando prestados ou iniciados no exterior.

II - (...)

(...)

c) (...)
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(...)

10) Gás Liquefeito de Petróleo - GLP;

(...)

II-A - 16% (dezesseis por cento): nas operações internas e de importação
realizadas com óleo diesel classificada no código 2710.19.21 na NCM;

(...)

III-B - 17% (dezessete por cento) nas operações internas e de importação,
realizadas com gasolina classificadas com o código 2710.00.2 da NBM/SH (Código
2710.12.5 da NCM);

IV - (...)

a) (...)

(...)

7. álcool carburante e querosene de aviação, classificados nos códigos 2207.10.00,
2207.20.10 e 2710.00.31 da NBM/SH (códigos 2207.10, 2207.20.1 e 27.10.19.11
da NCM);

(...)

b) (revogado)

(...)

V - (revogado)

a) (revogado)

(...)

VII - (...)

a) (...)

(...)

3 - consumo mensal acima de 150 (cento e cinquenta) Kwh - 17% (dezessete por
cento);

4 - (revogado)

5 - revogado)

a-1) (...)

2



Emenda ao Projeto de lei complementar nº 49/2021 - tvolgzvo

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

(...)

2 - consumo mensal acima de 1.000 (mil) Kwh - 17% (dezessete por cento);

b) demais classes: 17% (dezessete por cento).

(...)

§9º Em relação ao disposto nas alíneas g e h do inciso I, no inciso III-A, nos itens 8,
9, 10 e 11 da alínea a do iciso IV, no inciso IV-A e no inciso IX do caput deste
artigo, deverá ser acrescido o adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate
e Erradicação da Pobreza, no percentual de 2% (dois por cento).

II - alterados o §2º e o inciso I do §6º do artigo 15, na forma assinalada:

"Art. 15 (...)

(...)

§2° O disposto na alínea h do inciso I do Art. 14 aplica-se, inclusive, quando o
serviço for prestado ou iniciado fora do escritório mato-grossense.

(...)

§6º (...)

I - ao adicional de 2% (dois por cento) às alíquotas previstas nas alíneas g e h do
inciso I e no IX do Art. 14, nos termos do inciso IV do Art, 5º da Lei Complementar
n° 144, de 22 de dezembro de 2003, redação dada pela Lei Complementar n° 482,
de 28 de dezembro de 2012; (...)." 

JUSTIFICATIVA

 

A presente emenda tem por objetivo alterar o art 1º do Projeto de Lei Complementar  nº 49/2021- Mensagem
nº 161/2021 para reduzir a alíquota de ICMS da gasolina, ali prevista no percentual de 23% (vinte e três por
cento), para 17% (dezessete por cento).

Ressalte-se que, atualmente, a gasolina é tributada, em operações internas, em 25% (vinte e cinco por
cento), por força do disposto no inciso IV do Art. 14 da Lei 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Segundo aponta o relatório do Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis- ANP, no mês de janeiro/2021, início do exercício fiscal/financeiro de 2021, o
preço médio do litro de Gasolina Comum no Estado de Mato Grosso foi de R$4,58 (quatro reais e cinquenta
e oito centavos). 

No mês corrente (07/11 à 13/11/2021) o preço médio praticado em Mato Grosso, segundo a ANP, é de
R$6,84 (seis reais e oitenta e quatro centavos). Segue abaixo a variação do preço médio da gasolina comum
no Estado, com base, nos valores indicados pela Agência Ncional de Petróleo até novembro/2021, com
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previsão estimada de dezembro apurado com com base na variação média. 

 

De janeiro para cá o preço médio do litro da gasolina em Mato Grosso aumentou no patamar de 49,34%,
assim como a arrecadação de ICMS que incide sobre o litro deste combustível, não havendo que se falar em
perda de arredação no exercício seguinte caso a presente propositura seja aprovada, pois o aumento da
base de cálculo supera em muito a mudança a alíquota aqui proposta.  

Não se nega que o ICMS tem natureza arrecadatóría, mas também pode ter forte efeito extrafiscal.
Justamente por isso propomos a redução da sua alíquota para 17%, o que se justifica sob vários aspectos,
inclusive o social, pois, reduz os custos de transporte do trabalhador, e do frete dos produtos, incluindo os
alimentos, fomentando a atividade econômica, vez que os combustíveis estão na base da produção e
transporte de qualquer mercadoria.

A crise econômica que assola o Brasil e que não dá sinais de arrefecer indicam o acerto deste projeto de lei,
pois trata-se de medida que busca reaquecer a indústria e também o mercado de serviços, o que trará maior
arrecadação de ICMS para o Estado. 

Ressalta-se que as demais disposições previstas no Projeto de Lei Complementar  nº 49/2021 (exceto
alíquota da gasolina) permanecem inalteradas, mantendo-se na íntegra, conforme a Mensagem nº 161/2021
encaminhada pelo Poder Executivo à esta Casa de Leis. 
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Pelas razões expostas solicito a aprovação dos meus pares para a aprovação da presente propositura.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Novembro de 2021

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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