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I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativo§ em

2810412021. Após, a mesma recebeu requerimento de dispensa de pauta Na mesmâ data a iniciativa

foi encamiúada à Secretada Parlamentar da Mesa Diretora e Posteriormente a esta Comissão.

Submete-se a esta Comissão, o Projeto de Lei Complementar n')'6 nO»' de autoria do

Deputado Faissal. conforme descrito abaixo.

O projeto esta disposto da seguinte forma:

Art,l" O caput do artigo 37 da Lei Complementar n" 631, de 31 de julho de 2019, passa a

ügorar com a seguinte redação:

Pâreccr n' l9l 2ll2ll CE

Relerente .ro Prolcru Jc I .i Cornplernent.rr n JJ 2021 qur "Alterc o

ârtigo 37 dâ LEI COMPLEMENTAR n" 631, de 3l de julho de

2019 que dispõe sobrc a rcrnissão e anistia dc crédiÍos tributários,
rclâtivos à ICMS e sobre reinstituição e revog:rção de bcncficios
fiscais, nos termos da Lci Complementâr Fcdcral no 160, de 7 de

agosto de 2017 e do Convênio ICX'IS 190/2017, nas hipótescs c

condições que especifica, bem como sobrc âlterações de benefícios
fiscâis relâtivos âo ICMS; altera âs Lcis r'7.098, dc 30 de

dezembro dc 1998, e n" 7958, dc 25 de setembro de 2003, e âs Leis

Conrplementâres í' 132, de 22 de julho de 2003, e n' 614, dc 5 de

fevereiro de 2019, e dá outras providôncias".

Autor: De Faissal
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"Art. 37. Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação

de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de

que tlata a Resolução Normativa n' 48212012-ANEEL."

Artigo 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

No âmbito destâ Comissão, esgotado o prazo regulamentar, não foram apresentadas

Emendas ou Substitutivo lnte$âl ao Projeto de Lei Complmentar em tela. Após, os autos foram

encaminhados a esta Comissão para a emissão de parecer quanto ao mérito.

É o relatório.

II - Análise

Cabe a esta Comissão, de acordo com o art. 372, inciso I, alínea "a", emitir parecer a todos

os projetos, nos casos previstos no Regimento Intemo desta Casa de Leis.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento Intemo prevê dois

casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que hate especificamente do tema abordado, se

confimada o projeto será ârquivâdo. No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando,

se houver, a proposituÍa deverá ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na intemet ou intranet da Assembleia Legislativa de

Mato Grosso sobre o assunto, não foi encontrada nenhuma propositura referente ao tema lsso

significa a inexistência de obstáculo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse modo

tal propositua preenche os requisitos necessários para análise de mérito por parte desta Comissão.

Confome justificativa do autor, tal iniciativa visa dar melhor adequação a legislação

estadual e promover incentivos à geração e utilização de eneÍgia fotovoltaica.

Para tal, o Deputado faissal pretende alterar caput do artigo 37 da Lei Complementar n'

631, de 3l dejulho de 2019, com a seguinte rcdação:

"Art. 37. Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027' as

operações de circulâção de energiâ elétrica, süieitas a fatürâmento

sob o Sistemâ de Compensâção de Energia Elétrica de que trata â

Resolüção Normativa n" 482i2012-ANEEL".
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Com a alteração proposta o autor pretende que as operações de circulação de energia

elétrica, sujeitas a fatummento sob o Sistema de Compensação de EÍergia ElétriÇa teúa o ICMS

isento apenas de acordo com a Resolução Normativa 482/2012-ANEEL, deixando de obedecer o

disposto no Convênio Coífaz 16/2015.

A citada resolução dispõe que o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia

elétrica a paÍtir de fontes renováveis ou cogeração qualificada e inclusive fomecer o excedente para

a rede de distribuição de sua localidade.

Já o Convênio Confaz 16/2015, abre brecha para cobrança de ICMS sobre TUSD - Tarifa

de Utilização do Sistema de Distibuição da rede de energia, sendo assim, insurge-se nece§sária a

adequação da legislação para que a lei atinja seu objetivo.

Neste sentido, além do tempo de pandemia em que passamos, o acréscimo tributfuio
prejudica ainda mais o setor, podendo acarretar em desaceleração nos investimentos, aumento do

desemprego e consequentemente piora na qualidade de vida dos cidadãos do Estado de Mato

Grosso.

Por derradeiro, esta Relatoria recomenda que tal iniciativa prospere nesta Casa Legislativa,

pois restou demonstados os requisitos quanto ao mérito.

É o parecer.
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III - Voto do Relator

quanto ao mérito, voto pela aproyação do
autoria do Deputado Fâissal.

Projeto de Lei

Sala das comissões, erng * [[liL de2o2t.

IV - Fichâ de Votâção

Proieto de Lei Complementar n" /2021 - Pârecer n" l9l202l (CE)

Reunião da Comissão cnr

Presidente (a):

Relator (a):

Voto Relator:
Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela aprovação do Projeto de Lei Complementar
no _/ 2021, de autoria do Deputado Faissal.

Identificação do (a) Deputado (o)Posição na Comissão

Relator (a)
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