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Dispõe sobre o apoio à inovação no Estado de
Mato Grosso.

        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 o Poder Executivo autorizado a conceder isenção de Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) às empresas sediadas no Estado que realizarem pesquisa, desenvolvimento e
inovação.

Art. 2º A concessão do incentivo de que trata o art. 1º será submetida a análise por comissão formada pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e pela Secretaria de Estado de Fazenda
(SEFAZ).

Art. 3º Regulamento disporá sobre o percentual de isenção de que trata o art. 1º e sobre os processos de
envio, seleção, auditoria e avaliação de resultado dos projetos a serem incentivados.

Art. 4º O incentivo concedido será suspenso caso o beneficiário não comprove, anualmente, o atendimento
aos requisitos de enquadramento previstos em regulamento.

Art. 5º A isenção de que trata o art. 1º limitar-se-á ao montante global estabelecido anualmente pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

A inovação tecnológica é um dos mais importantes determinantes da produtividade econômica. Países e
regiões mais inovadores são mais produtivos e com melhor qualidade de vida.
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Dessa forma, faz-se necessário apoiar as atividades de inovação, o que é feito em diversos países. No caso
do Brasil, embora haja incentivos à inovação em nível federal, percebe-se que tais instrumentos ainda
podem ser complementados por meio de iniciativas estaduais.

Em Mato Grosso os incentivos estaduais existentes têm se revelado pouco efetivos, de forma que a busca
de nova modalidade, como a que ora apresentamos, é necessária e oportuna. O projeto visa criar a isenção
de ICMS para empresas que invistam em inovação, de forma a restituir parte dos valores despendidos nessa
atividade. Modalidade semelhante existe em nível federal, e julgamos oportuna complementá-la com
mecanismo estadual.

Pela importância do tema, contamos com o apoio dos nobres Pares para sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Julho de 2022

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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