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Relator (a)r Dcputado (a)

I - Relâtório

A propositura foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia

O4/0112022, seÀdo aprovado o requerimento de dispensa da l o e 2'pêutas na mesmâ data e' então'

foi encarninhada parà esta Comissão no dia OglO2l2O22, conforr,:.e as fls 02l08/l2v'

Com efeito. submete-§e à análise de§ta Comissão o PÍojeto de Lei n" 5/2022 MSG n'

212022, de autoia do Poder Executivo, conforÍne ementa âcima'

O AutoÍ âprese[ta a seguinte justificativa:

Parecer n." 363/2022lCCJR

Refcrcnte à Mensagem n'212022 PL n'5/2022 que "Coüdiciona a

liuição do bencficio tclativo ao gás natural, nas hipóteses que

especifica, ao Íecolhirnento de conlrjbuiçâo ao FUS/MT e dá outras

providências.".

Autor: Podcr Executivo.

"E111 dnexo, reneÍefios pdra dPreciação do Poder Legislativo desle Eslado o

ane:ro Projelo de Lei qie "contliciona a Ítaiçtio do beneÍício rclotiro 
-oo 

gá§

ndural, ias hipótesei que especilic(l, ao recolhifiento 
'le 

cofitibuiçio io
FLIS/úIT e dá outras ptoridências".

Conl o Prcjeío de Leí ora aPrcsenlddo obieliva-se obler aprcração dessa

AsÍ?nbleia L?Eislativ,.t pa,o c,,nàicronar a Íiuiçàú da rrJuçào J' -bo\e 
J' càlculo

Dreviittt Dara;i ope"aiões cu,n gà' natunt ieia tticul'lL 'eja h uço udusrritl'
'uo ,"rolhi,r"n,o )t conrrihui,,io oo Fundo de ÀPoio it§ Açõe\ Socioi: lc Mnto

Grosso - FUS/IIIT, í stituí.lo Peta Lei n' 10.932' de 23 de agosto de 2019

O Esíd.lo de Malo Gtosso |em a(lotando como ' odelo a conces'\ão de beneírcios

íis.ais - erD?cidlnpntc os iniiluiJ.)s ç?m a n?c$rarid aprovolàn pclo ( tnrelho

ir..rot i" Politrca Fazen,lària e porteriorn?ntc r?tn'tituido' not t'rnos Jo Iei'c,,.o't"..n* 
t.\tadual/ n'ô.Jt de 3l d, jutho Je 2Ut9 no 'lnfaro da Lli

Cu,iple*"rra, l,dcrat) n l60 de ' de agosto Jr 2ttl-- e dt' Convinio I('M5

iii5ott - a'Drüiràú de iontraplflida con\tstcnt? na ohri4atoricdade d!
recolhimenío de conÍrihuiÇão .Í Fun(lo esladual.

Iluslrando, cildm-se como exemplos: 9
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> obiSatoriedade de eJeruar rccolhime to ao FUS para fruição de

beneficioi ilecorrentes de Prolyama encarlado na Leí n" 7 958, de 25 de selembto

de 2003:

> obriSatorieddde de eíetüar recolhimento ao FES/Mr e ao FUS/MT para os

co llibuintes que prcmoverem sdídas inlernas de.farelo de 'roja, con dispensa de

recolhinento do ICMS.

Ocorre que, quando da reinstituíção clo beneJício fiscal coníerido às oPeraÇões

co 1 f.is natu;dl tio howe a Previ:ão de exigência de conlrapdrlida correlata'

Nesle conlexlo, proPõe-se a conversão en lei do Ptqieío e'n anexo pdra se erigir 'r
c on ltaParl ida ora co tfientada.

RegisÍra-se que, com a nedida eslima-se aÜecadação com d contibuição ao

FLIS/MT, ne§sa nodalidade, ent 2022' da ordem de R8 4'846'74ó'13 (quato

milhões, oilocenlos e quare la e sel\ il, setecafilos e quarenlo e seis real\ e treze

centa|os) conforme iiformação da UniÍlade de Pesquisa Ecanônicd e llnálise da

Receita dd Secrelari; Adiunld cla Receita Públicd da Secrelaria de Estatlo de

Fazenda - U P E NSA RP/S E FAZ.

Da(la a relevôt1cia da naléria' enlende-se períeila enle justirtcada a proposição

do Proieío de Lei em apetlso solicitdndo, na oportunidade' que seja observado a

respecti,a ird ilaÇdo regime de urqência.

(...)."

Ato contínuo, o projeto foi encamiúado à Comissão de Fiscalização e Acompanhâmento

da Execução Orçamentária,-a qual exarou parecer no mérito favoúvel à aprovação, tendo sido

aprovado pelo Plentuio destâ Casa de Leis na sessão do dia 09/0212022'

Comefeito,osautosfoÍamremetidosaestaComissãodeCon§tituição,JustiçaeRedação
parâ ânálise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal e juídico'

E o relatório.

II - Análisc

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o ad 36 da

CEMT. e art, 369 incisos I alínea..a,,do Regimento Intemo desta Casa de Leis, opinal quanto ao

aspecto constitucional, legal ejurídico sobre todas as proposições oferecidâs à deliberaÇão'

O Projeto de Lei em apreço merece ser acolhido, isto porque visa simplesmente dispor que

a Auição àe reáução de base de cáiculo previsto no adigo 38 do ênexo.V do Regulamento d: I:MSl\-l\
concedido nas operações intemas e de impofiação de gás natüal, destinado ao consumo velcular ou\>'

l/
2
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industrial, fica condicionado ao recolhimento de corlt buição ao Fundo dc Apoio às Açôes sociais

(leMato Crosso |US/MT, instituído pela Lei 11" i 0 932, de 23 de agosto de 20 ] 9'

Quanto à co peté11cia para lcgislar sobre o

inciso i, dispôe que da competôncia concoÍente da

matér'ia tributária:

"A . 21. Compete à Llnião, l,tos Estados e ao Dl\trito Federal legislat

c onc one nt e m e nl e sobre :

I clireilo íributtitio' fna ceiro, penitencíário' ecofiómico e whaníÍtico"

Além disso, a CaÍta Magna admite que o Executivo inicie o processo legislativo

concemente à maténâ tributáÍia, da mesma forma como o admite com relação ao Poder Legislâtivo'

Àóonstituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 39, reforça essa ideia:

''ArL 39 A inicath)a das leis complemenlates e oúindrias cabe a qualquer

menlbro ou Co iissão da Ássemblei; Legislalird' ao Governador do Estado ao

Tribufidl de Justiça à Ptocuratloria Geral de lusliça e dor cicladãos' naíornú e

fios casos prerislos fiesld ConstiluiÇão'"

A Constituição Estadual complementa, dispondo, ainda'.em seu artigo 25' inciso I' que

cabe à Assembleia Legislativa apreciar a Proposição em apreço, pots:

"ÁrÍ. 25 Cabe à Asimhliia LlSislatiw' Lon a sonçàu do Gowrnítclor do Estado'

nao exigida e:ta paà o e'pccficado no Á"r' 2S Jispor rohrc toda\ us nlatérias de

conpelê cia Ílo EsIado, esPecid|tnenle:
(...)
I sisíe}l,a lrib látio' aÜecddação e distrihuição de ren'l(ls esladuais' anistia ou

ren issão envoll)endo mctÍétia tribultiria "'

lsto posto, é possível inferir que, a proposição encontra-se dentro das normas

constitucionais e legais para suâ tramitaÇào'

tema, a Constiiuição Federal cm seu adigo 24,

tlnião. Estados e Distrito Fcderal legislar en

É o purece..
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III - voto do (a) Retâtor (a)

Pelas razões expostas, quanto à constitucionalirlade' voto favorável à aprovação do Projeto

,i" L"i ..: ;Ã;;-; ""Z^ii'i 
i " ztzozz' de autoria do Poder Executivo'

sala das comissões, em r\6 ae Oàde zozz'

tV - Ficha dc Votação

dc Lci n." 5/2022 M nl'2/202 l'areccr n'' 3(13/202

Reunião da Comissão em

Reiator (a): Dcputado (a)

Voto Itelator (a)

t,"lEL_ .qlr*i-*k*r*uanto à constitú.na-lidade , uuto ta.,no-r,ircr I 
"p.o*çao 

doEojcto de Lei

;l' ;r;;, ú;,*s",11' 2/202!lI9l!!1c1o Poder Executivtt'

Posicão na Conrissão

iabá- MT 0S)


