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A CASA É SUA ,

Concede isenção do ICMS incidente nos
serviços de energia elétrica, água e esgoto
destinadas a instituições sem fins lucrativos
que desenvolvem projetos na área social e
da saúde na forma e condições que
especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art.
10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
• Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e,

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS os serviços de energia elétrica, água e esgoto
destinadas a instituições privadas sem fins lucrativos que desenvolvam programas e
projetos na área social e da saúde, desde que:

I - sejam conveniadas com o Governo do Estado;

11- façam atendimento de forma gratuita a pessoas carentes;

111- possuam certificação de entidade beneficente de assistência social expedida
pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS ou por outro órgão governamental
competente.

9 10 A isenção do ICMS de que trata o caput deste artigo somente se aplica se a
energia elétrica, água e esgoto forem utilizadas diretamente nas finalidades essenciais
das instituições.

9 20 A isenção do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, água
e de esgoto que trata o caput deste artigo fica condicionada:

I - à solicitação do benefício mediante requerimento à Secretaria de Estado da
Economia instruído com a documentação necessária;
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111-ao desconto no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado;

IV - à indicação, no respectivo documento fiscal, do valor do desconto.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de tal publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, aos __ de

de 2019 .
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JUSTIFICATIVA

DEPUTADO ESTADUAl..

CAIROSALI.

o presente projeto de lei concede isenção do ICMS incidente nos serviços de
energia elétrica, água e esgoto destinadas a instituições sem fins lucrativos que
desenvolvam projetos na área social e da saúde na forma e condições que especifica.

Vale ressaltar, que a diminuição na carga tributária do ICMS sobre as instituições
sem fins lucrativos que desenvolvam projetos na área social e da saúde possibilitará um
maior número de pessoas atendidas, beneficiando a população.

Ademais, compete à Assembleia Legislativa dispor sobre a matéria, em
consonância com o princípio da reserva legal, haja vista que a organização do sistema
tributário, da arrecadação e da distribuição de renda deve ser submetida ao crivo desta
Casa, por força do disposto na Constituição Estadual.

As matérias de natureza tributária não estão entre aquelas de iniciativa privativa
do governador do Estado, do que decorre a conclusão de que não existe nenhum óbice
à inauguração do processo por membro desta Casa.

Ante o exposto, espero dos nobres pares apoio para aprovação do presente
projeto.
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A CASA É SUA

PROJETO DE LEI Nofo~ DE2"d'DE

Concede isenção do ICMS incidente nos
serviços de energia elétrica, água e esgoto
destinadas a instituições sem fins lucrativos
que desenvolvem projetos na área social e
da saúde na forma e condições que
especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art.
10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
,. j Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS os serviços de energia elétrica, água e esgoto
destinadas a instituições privadas sem fins lucrativos que desenvolvam programas e
projetos na área social e da saúde, desde que:

I - sejam conveniadas com o Governo do Estado;

11- façam atendimento de forma gratuita a pessoas carentes;

111- possuam certificação de entidade beneficente de assistência social expedida
pelo Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS ou por outro órgão governamental
competente.

9 10 A isenção do ICMS de que trata o caput deste artigo somente se aplica se a
energia elétrica, água e esgoto forem utilizadas diretamente nas finalidades essenciais
das instituições.

920 A isenção do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, água
e de esgoto que trata o caput deste artigo fica condicionada:

I - à solicitação do benefício mediante requerimento à Secretaria de Estado da
Economia instruído com a documentação necessária;
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JUSTIFICATIVA

DEPUTADO ESTADUAL tl!/!!4:\
CAIROSALI.

o presente projeto de lei concede isenção do ICMS incidente nos serviços de
energia elétrica, água e esgoto destinadas a instituições sem fins lucrativos que
desenvolvam projetos na área social e da saúde na forma e condições que especifica.

Vale ressaltar, que a diminuição na carga tributária do ICMS sobre as instituições
sem fins lucrativos que desenvolvam projetos na área social e da saúde possibilitará um
maior número de pessoas atendidas, beneficiando a população.

Ademais, compete à Assembleia Legislativa dispor sobre a matéria, em
consonância com o princípio da reserva legal, haja vista que a organização do sistema
tributário, da arrecadação e da distribuição de renda deve ser submetida ao crivo desta
Casa, por força do disposto na Constituição Estadual.

As matérias de natureza tributária não estão entre aquelas de iniciativa privativa
do governador do Estado, do que decorre a conclusão de que não existe nenhum óbice
à inauguração do processo por membro desta Casa.

Ante o exposto, espero dos nobres pares apoio para aprovação do presente
projeto.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Ao Sr. Dep.(s) 	7',•;.‘ 	&76P  
PARA RELATAR 
Sala das Comissões Deputado Solon Amaral 
Em 	06 /  o& 	/2019. 

Presidente: 

• 



PROCESSO N.° 	2019003938 

INTERESSADO 	: DEPUTADO CAIRO SALIM 

ASSUNTO 	 Concede isenção do ICMS incidente nos serviços de energia 

elétrica, água e esgoto destinadas a instituições sem fins 

lucrativos que desenvolvem projetos na área social e da saúde 

na forma e condições que especifica. 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria do ilustre Deputado Cairo 

Salim, concedendo isenção do ICMS incidente nos serviços de energia elétrica, água e esgoto 

destinadas a instituições sem fins lucrativos que desenvolvem projetos na área social e da 

saúde na forma e condições que especifica. 

Segundo consta na proposição, ficam isentas do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, os serviços de energia elétrica, 

água e esgoto destinadas a instituições privadas sem fins lucrativos que desenvolvam 

programas e projetos na área social e da saúde, desde que: I - sejam conveniadas com o 

Governo do Estado; li - façam atendimento de forma gratuita a pessoas carentes; III - possuam 

certificação de entidade beneficente de assistência social expedida pelo Conselho Nacional 

de Assistência Social - CNAS ou por outro órgão governamental competente. 

Estabelece também a proposição que essa isenção somente se aplica se a 

energia elétrica, água e esgoto forem utilizadas diretamente nas finalidades essenciais das 

instituições e a isenção do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, água e 

de esgoto. 

Essa é a síntese da presente proposição. 

Registra-se, inicialmente, que o presente projeto de lei trata de matéria 

tributária, a qual se insere no âmbito da iniciativa parlamentar, conforme Emenda 

Constitucional n. 45/2009, que entrou em vigor em 1° de janeiro de 2011. 



Constata-se, neste aspecto, que não há óbice constitucional ou legal para a 

aprovação desta matéria, tendo em vista que foram observadas as normas gerais em matéria 

de legislação tributária editadas pela União, mantendo-se a presente propositura nos lindes 

da competência concorrente que é conferida constitucionalmente ao Estado-membro (CF, art. 

24, I, §§ 1° ao 4°). 

Ainda, resta salientar que, caso aprovada, a presente proposta deverá, 

oportunamente, ser encaminhada à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, para 

que seja observado o cumprimento dos fins previstos no art. 14 da Lei Complementar n° 

101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que dispõe, in verbis: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na 
lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição. 

§ 1° A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de aliquota 
ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 

§ 2° Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que 
trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no 
mencionado inciso. 

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica: 

I - às alterações das aliquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV 
e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1°; 

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança. 

Vale lembrar, de outra parte, que as demonstrações constantes do supracitado 

art. 14 deverão ser elaboradas por outros Poderes, pelos Tribunais de Contas ou pelo 
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Ministério Público, quando solicitadas pelos Presidentes da Comissão de Tributação, 

Finanças e Orçamento ou da Comissão Mista do Poder Legislativo, ou aqueles órgãos 

deverão oferecer os subsídios técnicos para a sua realização, nos termos do art. 18 da Lei n° 

20.245, de 26 de junho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

de 2019, in verbis: 

"Art. 18. A lei que conceder ou ampliar incentivo ou beneficio de natureza 

tributária somente poderá ser aprovada se atendidas as exigências do art. 14 

da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000. 

§ 1° Os Poderes de Estado, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública encaminharão, quando solicitado pelos Presidentes da 

Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ou da Comissão Mista do 

Poder Legislativo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o impacto orçamentário 

e financeiro relativo á proposição legislativa em apreciação pelas referidas 

Comissões, prevendo, inclusive, a estimativa da diminuição da receita ou do 

aumento de despesa, ou oferecerão os subsídios técnicos para realizá-la. 

§ 2° Os órgãos mencionados no § 10 deste artigo atribuirão a órgão de sua 

estrutura administrativa a responsabilidade pelo cumprimento do disposto 

neste artigo. 

§ 3° A estimativa do impacto orçamentário financeiro a que se refere este artigo 

deverá ser elaborada ou homologada por órgão estadual, acompanhada da 

respectiva memória de cálculo. 

Realmente, o orçamento vigente possui dotação orçamentária específica para 

suportar despesas de caráter continuado decorrentes de proposições de iniciativa parlamentar 

aprovadas por esta Casa Legislativa. A lei orçamentária anual vigente está em consonância 

com o art. 3° da Lei Complementar n. 112, de 18 de setembro de 2014, a qual regulamenta o 

art. 109, da Constituição Estadual para estabelecer normas suplementares de finanças 

públicas. 

Este dispositivo legal estabelece que o projeto de lei orçamentária e respectiva 

Lei consignarão recursos, no montante mínimo de 0,5% (cinco décimos por cento) da receita 

corrente líquida, destinados à constituição de reserva para atender a expansão das despesas 

de caráter continuado e a renúncia de receitas, em rubrica própria sob a denominação 

"Reserva de Recursos para compensação de Proposições Legislativas de Iniciativa 

Parlamentar". 

OMP 
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Por tais razões, somos pela constitucionalidade e juridicidade da presente__ 

propositura É o relatório. 

SALA DAS COMISSÕES, em OG de de 2019. 

Depu'4Zia LÉDA BORGES 

Relatora 

mtc/mgme/Rdep 



COMISSÃO DE CONTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprova o pedido de VISTA 
ao(s) Sr. Deputado(a) (s):  fl t4„,,,,,.1„ Te. de  
PELO PRAZO REGIMENTAL 
Sala das Comissões Deputado Sólon Amaral 

Em  yQ"--  /  cr -  /2019. 

Presidente: 

 



os /  o 7 	/2019. 

Presidente: 

Em 

COMISSÃO DE CONTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO 

    

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprova o pedido de VISTA 
ao(s) Sr. Deputado(a) (s): 	 Pe,yo k b  

PELO PRAZO REGIMENTAL 
Sala das Comissões Deputado &Sion Amaral 



SALA DAS COMISSÕES, em 

Deputado BRUN 

Líder do>tQerno 

/ota 	 

O 
FOLHAS 

PROCESSO N.° : 2019003938 
 a-----1,4; 

INTERESSADO : DEPUTADO CAIRO SALIM 

ASSUNTO 	Concede isenção do ICMS incidente nos serviços de 

energia elétrica, água e esgoto destinadas a instituições 

sem fins lucrativos que desenvolvem projetos na área 

social e da saúde na forma e condições que especifica. 

VOTO EM SEPARADO 

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria do ilustre Deputado 

Cairo Salim, concedendo isenção do ICMS incidente nos serviços de energia elétrica, 

água e esgoto destinadas a instituições sem fins lucrativos que desenvolvem projetos 

na área social e da saúde na forma e condições que especifica. 

Em tramitação perante esta Casa Legislativa, mais precisamente no 

âmbito desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a presente propositura 

foi relatada pela ilustre Deputada Lêda Borges, o qual manifestou pela aprovação 

desta matéria, motivo pelo qual solicitei vista dos autos. 

Assim, vislumbro que seja necessário colher a opinião da Secretaria de 

Estado do Governo - SEGOV sobre a propositura em pauta. 

Isto posto, somos pela conversão do presente processo em 

diligência para que a Secretaria de Estado do Governo - SEGOV -, emita a sua 

opinião sobre esta matéria. É o voto em separado, para o qual peço destaque. 

de 2019. 

Mte/MgmRDEP 



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação APROVA O VOTO E 
SEPARADO CONVERTIDQ EM DI IGÊNCIA DO DEPUTADO (A) 

Processo N'' 	3 7 3 Ao 7  
Sala das Comissões Deputado Solou Amaral 
Em 	O 81  / 	1 /2019. 

Presidente: 



Oficio N.° 113/2019 - C.C.J.R 	Goiânia, 09 de outubro de 2019. 

Senhor Secretário, 

Os Deputados membros da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação deliberaram em reunião, converter em 
Diligência o Processo de n° 3938/19, de autoria do Deputado Cairo Salim, 
cujo conteúdo se faz acompanhar este oficio. 

Assim sendo, solicitamos, Vossa Excelência, 
as informações necessárias que ora acompanha o presente pedido, através 
de um parecer técnico elaborado por esta Secretária, para que o Dep. Bruno 
Peixoto, possa elaborar seu relatório final. 

Atenciosame 

Deputado HUMBE 	AID R 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Ex.mo. Sr. 
ERNESTO ROL LER 
Secretário de Governo 
Rua 82, n° 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 6° andar — Setor Sul 
GOIÂNIA - GO 

A.L PROTOCOLO GERAL 
RECEBI 

Em, 10 

Por E a Leaivei 



Secretaria de 
Estado da 
Economia 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 

Ofício n°7752/2019 - ECONOMIA 

GOIÂNIA. 28 de novembro de 2019. 

Ao Exmo Sr. 
DEPUTADO HUMBERTO AIDAR 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 
Palácio Alfredo Nasser, Alameda dos Buritis, N° 231, Setor Oeste 
74.115-900 - Goiânia - GO 

Assunto: Resposta ao Oficio n.° 113/2019 - C.C.J.R 

Senhor Deputado. 

Com os cumprimentos, reporto-me ao Oficio n.° 113/2019 - C.C.J.R (evento n° 
9539907), de 09 de outubro de 2019, expedido pela Assembleia Legislativa de Goiás - ALEGO. 
subscrito por Vossa Excelência, endereçado inicialmente à Secretaria de Estado de Governo, 
posteriormente enviado a esta Pasta, por meio do Despacho n° 1179/2019-GA B (000010141438). de 13 
de novembro de 2019, Ofício em que converte o Processo n. 3938/19, em diligência, a fim de solicitar 
parecer técnico a respeito do Projeto de Lei n° 650, de 26/06/2019. 

Ao fazê-lo, encaminho-lhe o Despacho n° 767/2019 - SPT- 15956(evento n° 
000010188818), de 20 de novembro de 2019, da Superintendência de Política Tributária, com as 
informações e documentos pertinentes a solicitação, manifestação acolhida pela Subsecretaiia da Receita 
Estadual, por meio do Despacho n° 5415/2019 - SRE- 05503(evento n°000010344322) de 28 de 
novembro de 2019, documentação descrita juntada aos autos. 

Atenciosamente, 

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMI1DT 
Secretária de Estado da Economia 

Se 
Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA 

"Cle 	SCHMIDT, Secretário (a) de Estado, em 04/12/2019, às 10:34, conforme art. 2°, § 2°. III, 
assinatura 
eletrônica 	"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B. I. do Decreto n°8.808/2016. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.go.gov.brisei/controlador_externo.php?  



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1  informando o códig 

000010364214 e o código CRC 3ACADEAN'. 

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 
AVENIDA V ,RFADOR JOSÉ MONTEIRO. N°2233. SETOR NOVA VILA CEP 7465 )00 

- GOIANIA - GO (62)3269-2501/2502 
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://selgo.gov.brisei/controlador_externo.php?  
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 
9646494 e o código CRC 0115858F. 
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Secreta-ria de 
Estado do 

Governo 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

GABINETE 

PROCESSO: 201900063002155 

INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 

ASSUNTO: Projeto de Lei n°650, de 26 de junho de 2019 

DESPACHO N" 1020/2019 - GAB 

Tratam-se os autos do Projeto de Lei n° 650, de 26 de junho de 2019, de autoria do 
Deputado Cairo Salim, que versa sobre a isenção do 1CMS nos serviços de energia elétrica, água e esgoto 
destinadas a instituições sem fins lucrativos que desenvolvem projetos na área social.e da saúde. 

Tendo em vista a solicitação presente no Ofício if 113/2019 (SEI 9539907), do 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no sentido desta Secretaria prestar 
informações necessárias que ora acompanha o presente pedido, através de um parecer técnico, 
encaminhem-se os autos à procuradoria Setorial para orientar a matéria. 

GABINETE DO SECRETÁRIO da SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO. 
ao(s) 17 dia(s) do mês de outubro de 2019. 

seu 	(DarduemEesnttaodaosseinmadoi  /1   u  eletronicamente2019   às 091p,o r ERNESTO  
conformeart 

 G2Uo  Ir 2A.  Ri  An  ES( b  12”  Od  lceEi  R1 ,7S0e3c9r /e2táo  Secretário Sei! e  

assinatura IHNI  
eleirtinka 	art. 313,1, do Decreto n°8.808/2016. 

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 
RUA 82 FP • o S ,TOR CENTRAL - CEP 74015-908 - GOIANIA - GO - PALÁCIO PEDRO 

LUDOVICO TEIXEIRA, N° 400 6° ANDAR 32015619 

      

111111IU 1111111111111111 111111111111111 111111111111111111111111 DI 1111111111111111 11111 1111111111111111 11111111111 

   

Refe encia P ocesso n°201900063002155 	 SEI 9646494 



Secretaria de 
Estado do 

Governo 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

PROCURADORIA SETORIAL 

PROCESSO: 201900063002155 

INTERESSADO: GOVERNADORIA DO ESTADO DE GOIAS 

ASSUNTO: Projeto de Lei n. 650, de 26 de junho de 2019 

DESPACHO N° 374/2019 - ADSET- 12543 

Autos em que o Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa 

do Estado converte o Processo n. 3938/19 em diligência, a fim de solicitar do titular desta Pasta parecer 

técnico a respeito do Projeto de Lei n. 650, de 26/06/2019, que tramita naquela Casa de Leis. 

O processo aportou nesta Unidade Consultiva por força do Despacho n. 1020/2019-GAB, do 

Secretário do Governo, para orientação. 

Analisando-se a documentação constante dos autos (SEI 9539907). observa-se que o Projeto de Lei n. 
650/19 almeja conceder isenção de ICMS sobre "os serviços de energia elétrica, água e esgoto destinadas 

a instituições privadas sem fins lucrativos que desenvolvam programas e projetos na área social e da 

saúde", mediante o atendimento de algumas condições que especifica. 

Primeiramente, no que se refere à competência desta Secretaria do Governo para oferecer o requerido 

"parecer técnico", verifico que a matéria tratada no Projeto de Lei em questão escapa das atribuições 

legais desta Pasta delineadas pela Lei estadual n. 20.491/2019. De fato, conquanto seja da competência da 

Secretaria do Governo a celebração e o acompanhamento da execução de parcerias com entidades sem 

fins lucrativos (art. 6°, inciso III), essa atribuição somente tem lugar em caráter residual, ou seja, quando 

não compita a nenhum dos demais órgãos administrativos do Estado de Goiás celebrar convênios ou 

parcerias com tais entidades sem fins lucrativos — tudo a depender da matéria tratada no pretendido ajuste. 
Esse entendimento, inclusive, restou assentado pela Procuradoria-Geral do Estado no bojo do Despacho 

n. 1017/2019-GAB/PGE. verbis: 

"5. Em primeiro lugar, verifica-se que ambas as unidades de consultoria jurídica estão de 

acordo quanto ao caráter residual de atuação da SEGOV, o que se mostra correto. Com  efeito, 

a competência legal da Secretaria de Estado do Governo para celebrar convênios com  

Municípios e entidades sem fins lucrativos somente se dá em ajustes que não estiverem  

albergados no campo de atuação de nenhuma outra Secretaria de Estado. sob pena de indevido 

esvaziamento da competência legalmente estabelecida em favor de outras Pastas e consequente 

inviabilização da própria SEGOV, com prejuízo direto ao bom funcionamento da estrutura 

administrativa estadual e ofensa ao princípio da eficiência estampado no art. 37, caput, da CF. 

Aprovo as peças opinativas neste particular. portanto." (negrito do original; sublinhei) 

Assim, em que pese o Projeto de Lei em testilha preveja, em seu artigo 1°, inciso I. a celebração de 

"convênio" entre a instituição sem fins lucrativos beneficiária e o "Governo do Estado", ajuste de tal 

natureza, para regular condições de fruição do favor fiscal - isenção condicionada de ICMS, deverá ser 

celebrado perante a Secretaria de Estado da Economia, a qual compete a formulação e a execução da 



política fiscal do Estado (m-t. 23, inciso I, Lei 20.491/2019). 

6. Sendo assim, restituo os presentes autos ao Gabinete do Titular, via Secretaria Geral, com a o 
para que decline de sua competência para oferecimento do parecer técnico solicitado pela AL 
Outrossim, tendo em vista os princípios administrativos da celeridade e eficiência, bem como do 
seguimento de ofício do processo administrativo (Lei n. 13.800/2001, art. 21, sugiro seja o presente feito 
encaminhado diretamente à Secretaria de Estado da Economia, para atendimento ao pleito oriundo da 

Casa de Leis. 

PROCURADORIA SETORIAL do (a) SECRETARIA DE ESTADO DE 

GOVERNO, ao(s) 04 dia(s) do mês de novembro de 2019. 

— Documento assinado eletronicamente por VANESSA PAULA DE SOUSA SILVA 
FERNANDES. Procurador (a) do Estado, em 04/11/2019, às 11:19, conforme art. 2°, § 2°. 

assinatura 15  
eletrônica 	III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B. I. do Decreto n°8.808/2016. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://selgo.gov.brisei/controlador_externo.php?  
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 

9908298 e o código CRC 3E101E17. 

PROCURADORIA SETORIAL 
RUA 2 Barro SETOR CENTRAL- CEP 74015-908- GOIANIA - GO - PALÁCIO PEDRO 

LUI)OVICO TEIXEIRA. N" 400 6" ANDAR 32015605 
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Secretaria de 
Estado do 

Governo 

r: AN 
4. CORAL 

2D,o. I 20 AM.S 
" 	 NASS.T.IF •. 11) 

ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

GABINETE 

PROCESSO: 201900063002155 

INTERESSADO: GOVERNA DORIA DO ESTADO DE GOLAS 

ASSUNTO: Projeto de Lei n°650, de 26 de junho de 2019 

DESPACHO N" 1179/2019 - GAB 

Tratam-se os autos do Oficio N.° 113/2019 - C.C.J.R, em que o Presidente da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado converte o Processo n. 

3938/19 em diligência, a fim de solicitar do titular desta Pasta parecer técnico a respeito do Projeto de Lei 

n. 650, de 26/06/2019, que tramita naquela Casa de Leis. 

Considerando a orientação presente no Despacho n° 3.74/2019 - ADSET 

(SEI 9908298), da Procuradoria Setorial desta Pasta, que acolhemos, no sentido de que "ajuste de tal 

natureza, para regular condições de fruição do favor fiscal - isenção condicionada de ICMS, deverá ser 

celebrado perante a Secretaria de Estado da Economia, a qual compete a formulação e a execução da 

política fiscal do Estado (art. 23, inciso T, Lei 20.491/2019).": 

Isto posto, encaminhem-se os autos à Secretaria de Estado da Economia para 

conhecimento e providências julgadas de acerto. 

Oficie-se o Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia 

Legislativa do Estado sobre o presente encaminhamento. 

GABINETE DO SECRETÁRIO da SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO. 

ao(s) 13 dia(s) do mês de novembro de 2019. 

Documento assinado eletronicamente por ERNESTO GU1MARAES ROLLER, Secretário FM! ei (a) de Estado. em 18/11/2019, às 16:55. conforme art. 2°, § 2°, 	"b". da Lei 17.039/2010 e 
assinatura 

Irónica 	art. 3°B, I. do Decreto n° 8.808/20 16. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://selgo.gov.br/sei/controlador_externo.php?  
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 

000010141438 e o código CRC 1394C9EC. 

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 
RUA 82 B 'no SETOR CENTRAL - CEP 74015-908- GOIANIA - GO - PA _,AC O PEDRO 
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Secretaria de 
Estado do 

GOvelTIO 1.1.• 2100  • I ?.) 	tS 
,tit NASMINIO 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

Ofício n°942/2019 - SEGOV 

GOIANIA, 13 de novembro de 2019. 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado HUMBERTO AIDAR 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 
Goiânia-GO 

Assunto: Projeto de Lei n°650, de 26 de junho de 2019 

Senhor Deputado, 

Ao cumprimentá-lo, em resposta ao Oficio 1\1.° 113/2019 - C.C.J.R, pelo qual Vossa 
Excelência, na condição de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás converte o Processo n. 3938/19 em diligência, a fim de solicitar do titular 
desta Pasta parecer técnico a respeito do Projeto de Lei n. 650, de 26/06/2019, que tramita nessa Casa de 
Leis, informamos que, conforme orientação presente no Despacho n°374/2019 - ADSET (SEI 9908298 - 
processo 201900063002155), da Procuradoria Setorial desta Pasta, que acolhemos, no sentido de que 
"ajuste de tal natureza, para regular condições de fruição do favor fiscal - isenção condicionada de 
ICMS, deverá ser celebrado perante a Secretaria de Estado da Economia, a qual compete a fonnulação 

e a execução da política .fiscal do Estado (art. 23, inciso I, Lei 20.491/2019).", o citado Ofício foi 
remetido a apreciação daquela Secretaria através do Despacho n° 1179/2019 - GAB 
(SEI 000010141438). 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ERNESTO GUIMARAES ROLLER, Secretário sed (3 (a) de Estado, em 18/11/2019, às 15:21, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e 
assinatura 
eletrônica 	an. 313,1, do Decreto n°8.808/2016. 

06.9,, A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.go.gov.brisei/controlador_externo.php?  



acao=documento_conferir& id_orgao_acesso_externo=1 informando o código o 
000010141908 e o código CRC 2573676C. 	 FOLHAS 
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Secretaria de 
Estado da 
Economia 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL 

PROCESSO: 201900063002155 

INTERESSADO: GOVERNADOR IA DO ESTADO DE GOIÁS 

ASSUNTO: Projeto de Lei n°650, de 26 de junho de 2019 

DESPACHO N° 2468/2019 - GESG- 05525 

Trata-se do Despacho n° I179/2019-GAB (000010141438). de 13/11/2019, da 
Secretaria de Estado de Governo, versando acerca do Oficio n° 113/2019 - C.C.J.R, em que o Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça c Redação da Assembleia Legislativa do Estado converte o 
Processo n. 3938/19 em diligência, a fim de solicitar o parecer técnico a respeito do Projeto de Lei n° 650, 

de 26/06/2019. 

Tendo em vista a pertinência do assunto tratado no expediente mencionado, 
encaminhem-se os autos à Subseeretaria da Receita Estadual para conhecimento e providências 

pertinentes. 

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL da SECRETARIA DE ESTADO DA 
ECONOMIA. aos 19 dias do mês de novembro de 2019. 

MONARA COSTA SOARES 
Gerente da Secretaria-Geral 

I

—can 	Documento assinado eletronicamente por MONARA COSTA SOARES, Gerente, em 
?Fe,: in 19/1 I /2019. às 14:56, conforme art. 2°, § 2°. III. "b", da Lei 17.039/2010 e a rt. 3°B, I, do 
eletrartka 	Decreto n°8.808/2016. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no sue 
http://selgo.gov.br/sei/controlador_externo.php?  
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 
000010158513 e o código CRC F8093FD5. 

GERÊNCIA DA SECRETARIA GERAL 
AVENIDA VEREADOR JOSÉ MONTEIRO - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP 74653-900 - 

GOIÂNIA - GO - (62)3269-2516 
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Secretaria de 
Estado da 
Economia ‘ 
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ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 

PROCESSO: 201900063002155 

INTERESSADO: GOVERNADORIA DO ESTADO DE GOIÁS 

ASSUNTO: Projeto de Lei n°650, de 26 de junho de 2019. 

DESPACHO N° 5321/2019 - SRE- 05503 

Tendo em vista o que consta do presente processo e em especial do Despacho n° 
374/2019-ADSET (9908298), encaminhem-se os autos à Superintendência de Política Tributária 
(SPT) para análise e providências pertinentes. 

SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL do (a) SECRETARIA DE 
ESTADO DA ECONOMIA, ao(s) 20 dia(s) do mês de novembro de 2019. 

LÍVIA CRISTINA DE CASTRO CAVALCANTE 
Assessora Tributária da SRE 

Portaria n° 024/2019 SRE 

1

1-71 Documento assinado eletronicamente por LIVIA CRISTINA DE CASTRO sed (3 CAVALCANTE, Assessor (a), em 20/11/2019, às 08:19, conforme art. 2°. § 2°. III, "b", da 
assinatura 
ektranica 	Lei 17.039/2010 e art. 3°B. 1, do Decreto n°8.808/2016. 

R. A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.go.gov.brisei/controlador_externo.php?  
acao=doeumento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 
000010185623 e o código CRC 9570B63A. 

SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 
AVEN DA VEREADOR JOSÉ MONTEIRO 2233- Bairro SETOR NOVA VILA CEP 74653 
900 GO AN A GO COMPLEXO FAZENDÁRIO MEIA PONTE- BLOCO A 2692 40 
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Secretaria de 
Estado da 
Economia 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA 

PROCESSO: 201900063002155 

INTERESSADO: GOVERNADOR IA DO ESTADO DE GOIAS 

ASSUNTO: Projeto de Lei n°650, de 26 de junho de 2019 

DESPACHO N°767/2019 - SPT- 15956 

Em atenção ao Oficio n° 113/2019 — C.C.J.R (7149501) subscrito pelo Deputado 
Humberto Aidar, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás, no qual informa que os Deputados Membros da referida Comissão converteram em 
diligência o Processo n° 3938/19, acerca do Projeto de Lei n° 650 de 26 de junho de 2019, visando 
estabelecer isenção de ICMS nas contas de energia, água e esgoto das instituições sem fins lucrativos que 
desenvolvem projetos na área social e da saúde, temos a informar que: 

É posição pacificada no Supremo Tribunal Federal de que o ICMS não incide sobre 
o fornecimento de água tratada por concessionária de serviço público, unia vez que esse serviço não 
caracteriza uma operação de circulação de mercadoria, já que a água é uni bem público estadual ou 
federal. Desse modo, em Goiás não há tributação pelo imposto estadual nas contas de água e esgoto, não 
havendo que se falar em isenção para as mesmas, cabendo aqui discorrer apenas sobre o benefício para as 
contas de energia elétrica. 

Visando dar solução aos conflitos entre os estados, no que ficou conhecido corno 
"guerra fiscal", foi publicada a Lei Complementar 160/2017, dispondo sobre convênio que permite aos 
Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, 
decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em 
desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal c a 
reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais. 

A concessão de benefícios fiscais, relativamente ao ICMS, continua sujeita à 
obrigatoriedade de celebração de convênio entre as unidades da federação, nos termos da Lei 
Complementar n° 24. de 7 de janeiro de 1975, estando hoje o Estado descumpridor sujeito aos 
impedimentos previstos nos incisos 1,11 e III do 3° do art. 23 da Lei Complementar n° 101. de 4 de maio 
de 2000, pelo prazo em que perdurar a concessão ou a manutenção das isenções, dos incentivos e dos 
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, nos termos do artigo 6° da Lei Complementar 160/2017 acima 
citada. 

O artigo 14 da Lei Complementar n° 101/00, por sua vez, estabelece que a concessão 
ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decora renúncia de receita deverá 
estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois seguintes, cabendo ao proponente do benefício fiscal demonstrar que a renúncia de 
receita dele decorrente foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as 
metas de resultados fiscais, ou se não atender a essas condições, propor medidas de compensação da 
renúncia de receitas, as quais podem ser elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição. 

O atendimento ao pleito com a edição da lei necessária para a concessão do benefício 



A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sago.gov.briseikontrolador_externo.php? 
acao=doeumento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 
000010188818 e o código CRC 7721084F. 
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em questão não atenderia aos preceitos contidos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade fii zi- 
i. 

renúncia que dela decorreria não foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária , 	io â ,  

também não foram propostas medidas de compensação. 

6. Por fim, lembramos que. desde 2017, o Tribunal de Contas do Estado, no exercício 
de suas atribuições de controle externo, entendeu necessária a revisão das políticas de incentivos fiscais 
em nosso Estado, determinando, entre outras medidas, a redução de renúncia da receita tributária total em, 
no mínimo, 12,5% (Acórdão 5005/2017). valor posteriormente ajustado para 9% (Acórdão 5661/2017). 

Sendo o que temos a informar, retornem-se os autos à Subsecretaria da Receita Estadual 
para o encaminhamento que o caso requer. 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA do (a) SECRETARIA DE 
ESTADO DA ECONOMIA. ao(s) 20 dia(s) do mês de novembro de 2019. 

'g 	Documento assinado eletronicamente por WAYSER LUIZ PEREIRA, Superintendente em seu Mi assinnum  

eretrbrdai 

LLJ  Substituição, em 27/11/2019, às 16:15, conforme art. 2°, § 2°,111, "b", da Lei 17.039/2010 e 
art. 3°B. I. do Decreto n°8.808/2016. 

I- 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA 
AVEN DA VEREADOR JOSE MONTEIRO - Bairro SETOR NOVA VILA - CFP 7465 900 

GO AN A GO N°2233. COMPLEXO FAZENDARIO BLOCO A (62)3269 2000 
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Secretaria de 
Estado da 
Economia 

sultal s, a o 

AN 
CORAL 
201,) • 1 XIANi 

NASertir•S 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 

SUBSECRETÁRIA DA RECEITA ESTADUAL 

PROCESSO: 201900063002155 

INTERESSADO: GOVERNADORIA DO ESTADO DE GOLAS 

ASSUNTO: Projeto de Lei n° 650, de 26 de junho de 2019. 

DESPACHO N" 5415/2019 - SRE- 05503 

Tendo em vista o disposto no Despacho n° 767/2019-SPT, o qual acatamos, retomem-
se os autos ao Gabinete da Secretária de Estado da Economia para conhecimento e demais providências. 

SUBSECRETAR1A DA RECEITA ESTADUAL do (a) SECRETARIA DE 
ESTADO DA ECONOMIA, ao(s) 28 dia(s) do mês de novembro de 2019. 

Renata Lacerda Nolcto 
Subsecretária da Receita Estadual em Exercício 

Portaria n° 235-GSE/2019-ECONOMIA 

Documento assinado eletronicamente por RENATA LACERDA NOLETO, Subsecretário 

(a), em 28/11/2019, às 11:19, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°13, 1. Ir"--ee"itróniumi 	do Decreto n° 8.808/2016. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://selgo.gov.brisei/controlador_externo.php?  
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 

000010344322 e o código CRC 5E344F2F. 

SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 
AVENIDA VEREADOR JOSÉ MONTEIRO 2233- Bairro SETOR NOVA VILA CFP 74653 
900 GO AN A GO COMPLEXO FAZENDÁRIO MEIA PONTE - BLOCO A 32692 40 
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1 PROCESSO N.° 	: 2019003938 

INTERESSADO 	DEPUTADO CAIRO SALIM 

ASSUNTO 	 Concede isenção do ICMS incidente nos serviços de energia 

elétrica, água e esgoto destinadas a instituições sem fins 

lucrativos que desenvolvem projetos na área social e da saúde 

na forma e condições que especifica. 

UOG g_ rn 521•-00-Cucto OC)n~)-
. 

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria do ilustre Deputado Cairo 

Salim, concedendo isenção do ICMS incidente nos serviços de energia elétrica, água e esgoto 

às a instituições sem fins lucrativos que desenvolvem projetos na área social e da saúde na 

forma e condições que especifica. 

A proposta em tela prevê também os requisitos para que as instituições sem 

fins lucrativos façam jus a isenção: 1 - sejam conveniadas com o Governo do Estado; II - façam 

atendimento de forma gratuita a pessoas carentes; III - possuam certificação de entidade 

beneficente de assistência social expedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social - 

CNAS ou por outro órgão governamental competente. 

Estabelece também a proposição que a isenção somente se aplica se a energia 

elétrica, água e esgoto forem utilizada diretamente nas finalidades essenciais das instituições. 

É o relatório. 

Em tramitação perante esta comissão, o presente projeto foi convertido em 

diligência por meio da aprovação do voto em separado do ilustre Deputado Bruno Peixoto 

para colher o parecer da Secretaria de Estado do Governo — SEGOV. 

Atendendo à diligência solicitada, a Secretaria de Estado do Governo — 

SEGOV, por meio da Superintendência de Política Tributária, proferiu o despacho 767/2019 

SPT-15956, de 27/11/2019, informando que a edição de lei necessária para a concessão do 

beneficio presente no Projeto de Lei não atenderia aos preceitos contidos no artigo 14 da Lei 

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pois a renúncia 

que dela decorreria não foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária bem 

como também não foram propostas medidas de compensação. 



Com base no Despacho, constata-se que o Tribunal de Contas do Est 

exercício de suas atribuições de controle externo, entendeu necessária a revisão das políticas 

de incentivos fiscais em nosso Estado, determinando, entre outras medidas, a redução de 

renúncia da receita tributária total em, ao mínimo, 12,5% (Acórdão 5005/2017), valor 

posteriormente ajustado para 9% (Acórdão 5661/2017). 

Por fim, o despacho menciona que a concessão de benefícios fiscais, 

relativamente ao ICMS, continua sujeita à obrigatoriedade de celebração de convênio entre 

as unidades da federação, nos termos da Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, 

estando hoje o Estado descumpridor sujeito aos impedimentos previstos nos incisos I, II e III 

do § 30  do art. 23 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, pelo prazo em que 

perdurar a concessão ou a manutenção das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais 

ou financeiro-fiscais. Isso nos termos do artigo 6° do Lei Complementar 160, de 7 de agosto 

de 2017, que dispõe sobre convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar 

sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não. 

Concordamos com os fundamentos apresentados pela Secretaria de Estado 

da Economia desfavoráveis à aprovação desta matéria. 

Realmente, o art.155, § 2°, XII, "g", da Magna Carta, exige que lei 

complementar deverá regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

De seu turno, a Lei Complementar federal n° 24, de 1975, especifica a forma 

de concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS, que se dá por meio de convênios 

firmados entre os Estados e o Distrito Federal e celebrados no Conselho Nacional de política 

Fazendária — CONFAZ. 

Com efeito, constata-se que a concessão pelos Estados de isenções 

relacionadas ao ICMS depende, obrigatoriamente, da celebração de convênio entre tais 

unidades federativas no âmbito do CONFAZ.1  

Ruth Barros Pettersen da Costa, em artigo publicado tratando sobre o tema, ensina que: 'Quanto ao processo legislativo que cuida de norma 

exonerativa do ICMS. integra o inter legislativo, conforme visto, a prévia aprovação mediante convênio do Confaz, do qual fazem parte todos os 
Secretários Estaduais da Fazenda ou cargo equivalente, demandando, ainda, ratificação mediante decreto do Chefe do Poder Executivo. [..) As 
regras de estrutura relacionadas ao procedimento remete a um especifico procedimento de produção normativa. Assim, não havendo a prévia 
autorização do Confaz, mediante convênio, para a edição de lei que cuida de exonerações de ICMS, e como esta autorização trata do 

inter 

legislativo, por certo que essa omissão afetará o procedimento, causando uma invalidade do processo de produção do enunciado, em sua fase 

legislativa, gerando uma inconstitucionalidade formal 1...). (Polêmicas do direito / Organizadores Caroline Regina dos Santos ... [et. al]. -2' ed. - 

Goiânia: Editora Espaça Acadêmico, 2018, pag. 93 e 98). 



É inconstitucional, portanto, a concessão de benefício fiscal rela 

ICMS de forma unilateral, sem convênio do CONFAZ, conforme estabelece o art. 

XII, "g", da Constituição Federal. 

Registre-se que a concessão de benefícios fiscais em desacordo com a Lei 

Complementar federal n. 24, de 1975, a partir da data de publicação da Lei Complementar 

federal n. 160, de 7 de agosto de 2017, pode sujeitar o Estado-membro aos impedimentos 

previstos nos incisos I, II e III do § 3° do art. 23 da Lei complementar n° 101, de 4 de maio de 

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Dessa forma, a concessão de beneficio fiscal de forma unilateral, sem convênio 

do CONFAZ, impossibilitaria o Estado de Goiás receber transferências voluntárias, obter 

garantia, direta ou indireta, da União ou de outro ente, bem como contratar operações de 

crédito. 

Assim, do ponto de vista constitucional e legal, não há possiblidade jurídica de 

concessão do referido benefício apenas por lei, sem a participação do CONFAZ. 

Entendemos, portanto, que a proposição em pauta deve ser rejeitada, pois não 

atende aos sobreditos requisitos constitucionais e legais. 

Isto posto, em função das inconstitucionalidades apontadas, somos pela 

rejeição da propositura em pauta. É o relatório. 
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