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Parecer no 18/20221CF AEO

Referente ao Projeto de Lei n" 512022-MSG-0212022, que
o'Condiciona a fruigio do beneficio relativo ao gis natural, nas
hip6teses que especifica, ao recolhimento de contribuigSo ao

FUS/MT e d6 outras provid6ncias".

Autor: Poder Executivo

I - Relat6rio

Submete-se a esta Comissio o Projeto de Lei n' 512022 MSG- 02/2022, de autoria do

Poder Executivo, conforme a ementa supracitada.

Com o Projeto de Lei ora apresentado objetiva-se obter do Poder Legislativo Estadual a

aprovagdo para condicionar a fruigdo da redugdo de base de c6lculo prevista para as operag6es com
g6s natural, seja veicular, seja de uso industrial, ao recolhimento de contribuigdo ao Fundo de Apoio
is Ag6es Sociais de Mato Grosso - FUS/MT, instituido pela Lei n" 10.932, de 23 de agosto de

2019.

Em seu art. 1o, busca-se aprovar a frui96o do beneficio fiscal previsto no artigo 38 do

Anexo V do regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n" 2.212, de 20 de margo de 2014,

concedido nas operag6es intemas e de importagdo de g6s natural, destinado ao consumo veicular ou
industrial, reinstituido e ajustado conforme artigo 48 da Lei Complementar n' 631, de 3l de julho
de 2019, em combinaQso com o item 56 do Anexo do Decreto n" 1.420, de 28 de margo de 2018,

fica condicionada i efetivagao de recolhimento de contribuigao ao Fundo de Apoio ir A96es Sociais

de Mato Grosso - FUS/MT, instituido pela Lei n" 10.932, de 23 de agosto de 2019.

No flmbito desta Comissdo, foi apresentada a emenda de n'01, de autoria do Deputado

Ludio Cabral e tamb6m o Substitutivo Integral n" 01, de autoria do Deputado Xuxu Dal Molin.

Logo foi apresentado Substitutivo Integral de no 02 e no 03, de autoria do Deputado Xuxu
Dal Molin e tamb6m Substitutivo Integral de n' 04, de autoria das Liderangas Partid6rias, no 6mbito

desta Comissdo para emitir parecer.

Ap6s, os autos foram encaminhados a esta Comissdo para a emiss1o de parecer quanto ao

m6rito.
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E o relat6rio.

II - Anflise

Cabe a esta Comisslo, de acordo com o art. 372, inciso I, alinea "a", emitir parecer a

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

No que diz respeito d tramitagdo e abordagem do tema, o Regimento Intemo prevd

dois casos: no primeiro, verifica-se a exist€ncia de lei que trate especificamente do tema abordado,

se confirmada o projeto ser6 prejudicado. No segundo, a exist€ncia de projetos semelhantes

tramitando, se houver, a propositura dever6 ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas a prop6sito do assunto pela Secretaria de Servigos

Legislativos nlo foi identificado nenhum projeto em tramitagdo que trata de mat6ria id6ntica ou
semelhante, e nenhuma norma juridica em vigor que disp6e sobre a mesma mat6ria, importando na

inexist6ncia de obst6culo regimental ao prosseguimento da proposta de lei. Destarte, tal propositura

completa as condig6es necess6rias para an6lise de m6rito por esta Comissdo.

A iniciativa pode ser ponderada por meio dos seguintes aspectos: oportunidade,

conveniOncia, relevdncia social e exame de adequagdo e compatibilidade financeira e orgament6ria.

Sob o ponto de vista financeiro e orgament6rio, observa-se que o projeto atende is diretrizes postas

pela legislagdo em vigor.

O presente projeto visa condicionar a fiuigdo do beneficio relativo ao g6s natural, nas

hip6teses que especifica, ao recolhimento de contribuigdo ao FUS/MT e d6 outras provid6ncias.

O Fundo de Apoio ds Agdes Sociais de Mato Grosso - FUS/MT tem como foco a melhoria

da qualidade de vida dos mato-grossenses, oferecendo melhores condig6es do exercicio da

cidadania, especialmente para as familias que se encontram em situaglo de vulnerabilidade e risco

social,
o autor ainda justifica que o Estado de Mato Grosso vem adotando como modelo na

concessfio de beneficios fiscais - especialmente os instituidos sem a necess6ria aprovag6o pelo

Conselho nacional de Politica Fazend6ria e posteriormente reinstituidos nos termos da lei

Complementar (estadual) n' 631, de 31 de julho de 2019, ao amparo da Lei Complementar (federal)

n" t 60, de 07 de agosto de 2017 , e do conv6nio ICMS 190/2017 - a previsdo de contrapartida

consistente na obrigatoriedade de recolhimento de contribuigio a Fundo Estadual. Ocorre que,

quando da restituigdo do beneficio fiscal conferido ?rs operagdes com gds natural ndo houve a

previsdo de exig6ncia de contrapartida correlata.
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Oportuno 6 o ato administrativo que comp6e os pressupostos de fato e de direito. O
pressuposto de direito 6 a disposigEo legal que o estrutura e o pressuposto de fato sdo os

acontecimentos, as situag6es que levam a Administragao a praticar o ato.

Assim, ficou claro que a iniciativa contempla os mencionados pressupostos, haja vista que

6 fato relevante que o estado observe principios administrativos no trato da coisa priblica. e que

sejam implementadas medidas que garantam uma politica priblica eficiente e em conformidade com
as atuais necessidades e possibilidades financeiras do Estado.

O pressuposto de direito tamb6m est6 presente, haja vista que a iniciativa apresenta

conformidade com os principios administrativos, mormente o da legalidade, eficidncia e

economicidade.

Um ato 6 conveniente quando seu contetdo juridico produz um resultado que atenda d

finalidade pretendida que 6 a satisfagdo ao interesse priblico e relevAncia social. O interesse priblico
refere-se ao "bem geral". O interesse priblico 6 um conceito central para a politica, a democracia e a

natureza do pr6prio govemo, j6 a relevdncia social 6 justamente a verificagdo da importdncia da

proposta para populag6o.

Nesse sentido, podemos afirmar que a iniciativa este em consenso com este pressuposto,

pois regulamentar6 questSo pertinente, j6 que a alteragdo n6o importarii prejuizo financeiro ao

Estado de Mato Grosso, mas ao contr6rio, possibilitar6 uma atividade mais eficiente e voltada para

a busca e o atendimento do interesse da coletividade.

Assim, ficou claro que a iniciativa contempla os mencionados pressupostos, haja vista que

6 fato relevante que o estado observe principios administrativos no trato da coisa piiblica, e que

sejam implementadas medidas que garantam uma politica priblica eficiente e em conformidade com

as atuais necessidades do Estado.

Com relagdo d emenda de n' 01, de autoria do Deputado Ltdio Cabral e tamb6m ao

Substitutivo Integral n" 01, de autoria do Deputado Xuxu Dal Molin, entendemos que ndo devem
prosperar, visto que o projeto inicial ji atende o que se pretende.

Logo os Substitutivos Integrais de n'02 e n'03, de autoria do Deputado Xuxu Dal Molin e

Substitutivo Integral de n' 04, de autoria das Liderangas Partid6rias, entendemos que n5o devem

prosperar, visto que o projeto inicial j6 atende o que se pretende.

O projeto 6 elogi6vel, tanto sob a 6tica merit6ria quanto sob a 6tica orqamentiria. Por fim,

ficando confirmados os requisitos mandat6rios e diante de todo exposto e da fundamentada
justificativa do autor deste Projeto de Lei, entendemos ser de suma importdncia i recepgdo pelo

arcabougo juridico vigente da mat6ria em glosa'

E o parecer.
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III - Voto do Relator

Pelas razdes cxpostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovaqao do Projeto de Lci no

512022 - Mensagem n" 0212022, de autoria do Poder Exccutivo, bem como pela rejeigio da
cmcnda n" 01, dc autoria do Deputado Lirdio Cabral e rejeiglo do Substitutivo Integral n" 01,

no 02 e n" 03, de autoria do f)eputado Xuxu Dal Molin e Substitutivo Integral de n'04, de

autoria das Liderangas Partid6rias.

Sala das comiss6es, "^j0 a" 03 de 2022.

IV - Ficha de Votageo

Proioto de Lei n" 5/ 2022 MSG- 0212022 - Parecer n" 18/2022/CFAEO

Reuniio da Comissio eu.t

Presidente (a):

Relator (a):

0-p) ur

Voto Relator:
Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovaqio do Projeto dc Lei n"

512022 - Mensagem n' 0212022, de autoria do Poder Executivo, bern como pela rejeigio da

emenda n" 01, de autoria do Deputado Lridio Cahral e rejeigio do Substitutivo Integral n" 01,

n" 02 c no 03, de autoria rio Deputado Xuxu Dal i\{olin c Substitutivo Intcgral de n" 04, de

autoria das Liderangas Partidirias.

Identificagio do(a) Deputado(o)


