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O presidente estadual do
DEM, ex-deputado Dilceu Dal Bos-
co, decidiu procurar o PSD na tenta-
tiva de viabilizar a disputa pela pre-
feitura de Sinop (a 500 km de Cuia-
bá). Ele alega que a nova legenda
pode ser o diferencial na corrida pe-
lo comando do município. O pleito
tende a ser polarizado entre o grupo
do atual prefeito Juarez Costa
(PMDB) e a oposição.

Durante encontro de dirigen-
tes estaduais do DEM, Dilceu ale-
gou que a oposição deve se juntar a
partir da aliança que apoiou o ex-
prefeito de Cuiabá, Wilson Santos
(PSDB), na disputa pelo governo
do Estado em 2010. O grupo foi
formado pelos tucanos, democratas
e petebistas.

Além de Dilceu, o DEM con-
ta também com a pré-candidatura
do empresário Antônio Contini para
a disputa em Sinop. O PSDB do de-
putado federal Nilson Leitão deve
retribuir o apoio que recebeu dos
democratas nas eleições passadas.

Dilceu tem grande proximida-
de com o presidente da Assembleia
Legislativa, deputado José Riva,

principal líder do PSD em Mato
Grosso. A aproximação dos demo-
cratas se dará principalmente a par-
tir do parlamentar. Além do grupo
do DEM, o prefeito Juarez Costa
também entrará no pleito. Ele deve
contar com a maior parte das siglas
da base de apoio à presidente Dilma
Rousseff, como PT e PP.

O DEM discutiu a sucessão
em Sinop nessa quinta-feira (26),
durante encontro com dirigentes do
partido em Cuiabá. A sigla também
voltou a frisar na reunião a impor-

tância de ter candidatos próprios em
Cuiabá e Várzea Grande, os 2 maio-
res colégios eleitorais de Mato
Grosso. Para a Capital, a sigla tem
insistido com o ex-prefeito Roberto
França, que recusa a assumir pré-
candidatura.

Na cidade vizinha, o empresá-
rio Wilson da Grafite e Júlio Neto,
filho do deputado federal Júlio Cam-
pos, decidiram resolver o impasse
através de pesquisas de intenção de
voto que serão feitas até março e ser-
virão para escolher o concorrente.

PREFEITURA DE SINOP 

Dilceu busca apoio junto ao PSD
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Conforme prometido e dispos-
to a mudar o conceito de gestão ad-
ministrativa após anos de dificulda-
des, o prefeito de Cuiabá, Chico Ga-
lindo (PTB), definiu com os secretá-
rios da área econômica o calendário
de pagamento de salários para o ano

de 2012, fato inédito para o serviço
público municipal que nos últimos
anos enfrentou severas dificuldades
no recebimento dos salários em dia.

Publicado na Gazeta Municipal
do dia 13 de janeiro a Portaria
022/2012 é assinada pela secretária
de Gestão, Adriana Paula Barbosa e a
mesma portaria não apenas define o
período de pagamento como também

até a data para as mudanças que se fi-
zerem necessárias em relação aos pa-
gamentos dos proventos e benefícios. 

A folha de pagamento conso-
me algo em torno de R$ 25 milhões,
fora os gastos do Instituto de Previ-
dência de Cuiabá que paga aposen-
tados e pensionistas.

Mas, para não incorrer em er-
ros, Galindo preferiu um calendário
que respeitasse a legislação para a
iniciativa privada que prevê a quita-
ção dos salários até o quinto dia útil
do mês subsequente ao trabalhado.
Mas a previsão é de que os paga-
mentos aconteçam no último dia do
mês trabalhado, como acontece na
terça-feira, 31, quando os salários
de janeiro estarão disponíveis para
os servidores públicos municipais
nas contas correntes.

O pagamento de janeiro está
agendado para ser quitado entre 31/01
e 03/02. Já em fevereiro a liberação
está prevista para 29/02 até 02/03 e
assim por diante. O calendário prevê a
quitação do 13º salário, entre 18 até
20 do mês de dezembro, sendo que é
o mês de maior volume econômico
para o Poder Público, pois além de
novembro e o 13º também é quitado o
salário do mês em curso, marcado pa-
ra 27/12 até 03/01.

SALÁRIOS 

Chico Galindo define calendário

RECEITA PRÓPRIA

Em Mato Grosso o algodão tem atualmente uma carga tributária do ICMS de 1,5% do faturamento 
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Sem ter onde conquistar es-
paço para melhorar sua arrecada-
ção, já que os gastos crescem mais
do que as receitas públicas, resta
ao Estado reduzir as margens de
benefícios e incentivos fiscais
concedidos em cima do ICMS,
que a exceção do Fethab é a recei-
ta própria do Estado e municípios.

Um exemplo seria a cadeia
do algodão. O problema reside no
fato de que hoje esses incentivos
demonstram-se desnecessárias.
Por exemplo, o algodão tem atual-
mente carga tributária do ICMS
de 1,5% do faturamento, ao tempo
que recebe incentivos fiscais equi-
valentes a 10,5% do faturamento,

os quais concentrados em 100
grandes produtores. Se presencia
a necessidade de revisão dos in-
centivos concedidos.

Já no que diz respeito à so-
ja que é o maior produto de ex-
portação de Mato Grosso, a carga
tributária do ICMS é de 1,78% do
faturamento, ou seja, a incidência
é mínima e com as alterações e
revisões nos incentivos concedi-
dos, além do regime nacional da
Lei Kandir e Confaz, convênio
100/97, a carga tributária se ele-
varia em aproximadamente
0,78%, menos de 1% de cresci-
mento nos impostos cobrados pe-
lo Estado e municípios.

Na madeira, a carga tributá-
ria foi reduzida tanto no FETHAB

como no ICMS em mais de 75% a
partir de 2008, onde as indústrias
passaram de uma carga tributária
de 12% para 3,5%, em face da Lei
Complementar 123/2008.

Na pecuária, a segunda
maior incidência do agronegócio
e com um crescimento nas vendas
para o exterior próxima de 20%
de crescimento em 2011, para ca-
da R$ 1,00 de arrecadação, o go-
verno tem incentivado R$ 3,00. A
carga tributária está em 1,6% das
operações tributadas e menos de
1% do faturamento total. No Fe-
thab, fundo com arrecadação esti-
mada em 600 milhões ano, o
agronegócio contribui com R$
290 milhões e os demais segmen-
tos com R$ 310 milhões. 
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Proposta de Chico Galindo é pagar salários no mês trabalhado

Saída é reduzir o benefício fiscal

Números apontados pelo setor produtivo são inferiores que os apontados pelo governo
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A choradeira do setor produtivo de
Mato Grosso em relação à revisão dos bene-
fícios fiscais determinados pela Secretaria
de Fazenda em busca de equilibrar as finan-
ças públicas em meio à crise econômica
mundial representa apenas e tão somente
0,5% de aumento de impostos em decorrên-
cia dos R$ 3 bilhões de privilégios concedi-
dos ao longo dos últimos anos e que fizeram
do Estado o mais importante do agronegó-
cio.

Debruçado sobre os decretos publica-
dos que reveem os benefícios concedidos
como a redução do ICMS na energia elétrica
na zona rural, ou para o farelo e o óleo de so-
ja, entre outros, é possível se perceber que o
impacto provocado pelas decisões governa-
mentais está aquém do que é pregado pelo
setor produtivo e que giraria em torno de R$
1 bilhão. 

Os resultados financeiros do Tesouro
Estadual não deixam dúvidas de que hoje,
apenas 10% do ICMS arrecadado vêm do
agronegócio, que deverá consolidar os nú-
meros de 2011, próximo de R$ 5 bilhões, ou
seja, pouco maior que 2010 quando somou
R$ 4,514 bilhões. Isto representa dizer que
do total arrecadado no ICMS, principal fon-
te do Tesouro Estadual, cerca de R$ 500 mi-
lhões advém da maior força da economia
brasileira e de Mato Grosso que é o agrone-
gócio. Por outro lado, 56% dos incentivos
fiscais concedidos pelo Estado e 90% da re-
núncia, incluindo os benefícios da Lei Kan-
dir e os atos do Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária Confaz são direcionados ao

agronegócio.
Segundo dados do Mi-

nistério da Agricultura, o
agronegócio brasileiro ex-
portou US$ 94,59 bilhões
em 2011. O resultado é o
melhor desde 1997 quando
iniciou o registro da série
histórica e supera em 24% o
alcançado em 2010, quando
foram vendidos US$ 76,4
bilhões em produtos agro-
pecuários. Os complexos,
soja, sucroalcooleiro e car-
nes fizeram as maiores con-
tribuições para o crescimen-
to das vendas. Os principais
destinos foram a União Eu-
ropeia, China, os Estados
Unidos, a Rússia e o Japão.

Aqui reside o maior
problema de Mato Grosso,
pois a grande produção do
agronegócio é destinada a
exportação e por decisão do
Governo Federal, produtos destinados à ex-
portação não tem a incidência do ICMS,
maior fonte de renda de Mato Grosso e dos
municípios. O Estado nos últimos cinco
anos foi responsável através do agronegócio

por 40% do saldo da Balança Comercial
Brasileira e em contrapartida recebeu entre
10% e 13% de compensação pelas perdas
impostas pela Lei Kandir que oscilam entre
R$ 1,8 bilhão até R$ 2,1 bilhões.

Segundo dados da própria Federação
da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso
Famato, que foram entregues na última
reunião no Governo do Estado e que defla-
graram outras reuniões técnicas para se

discutir as medidas adotadas, hoje para ca-
da R$ 1,00 (um real) de arrecadação do
agronegócio, existe R$ 4,50 (quatro reais
e cinquenta centavos) de incentivo fiscal
concedido no ICMS.

Revisão fiscal determinada pelo Governo do Estado não agrada ao setor produtivo de Mato Grosso, que reivindica menos impostos
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Tesouro Estadual 
indica que hoje, apenas
10% do ICMS vêm 
do agronegócio

Impacto é menor que indicado


