
PROJETO DE LEI Nº 033/2018 
DATA:  15 de junho de 2018 

SUMULA:  Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo 

fiscal à empresa INPASA AGROINDUSTRIAL 

S/A, nos termos da Lei nº 930/2006, de 08 de 

agosto de 2006, e dá outras providências. 

 

 

 

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei; 

 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 

incentivo fiscal à empresa INPASA AGROINDUSTRIAL S/A, localizada na Rua Valdir 

Doerner, nº 841, Setor Industrial, nesta cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, devidamente 

inscrita no CNPJ nº 29.316.596/0001-15, nos termos do inciso VIII do art. 3º da Lei nº 

930/2006, de 08 de agosto de 2006, que trata do Programa de Desenvolvimento Econômico 

de Incentivos à Indústria e Comércio do Município. 

 

Art. 2º. O incentivo de que trata o artigo anterior será na forma 

da redução do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre 

serviços relacionados à construção da Usina de Etanol e Milho no Município de Sinop, 

prestados a favor da empresa INPASA AGROINDUSTRIAL S/A, no valor de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), observados rigorosamente o cumprimento do 

cronograma da obra. 

 

Parágrafo único. A construção de que trata o caput será 

realizada nos Lotes de nºs 77, 77/A, 78 e 78/A, registrados na Matrícula nº 78.344, do 

Cartório de Registro de Imóveis. 

 

 

Art. 3º. O incentivo estipulado no artigo anterior será concedido 

conforme segue: 

I – 50% (cinquenta por cento) do total em 2018, e; 

 

II - 50% (cinquenta por cento) restante em 2019. 

 

Parágrafo único. A renúncia estabelecida por esta Lei será no 

valor estipulado no artigo anterior, independente do valor final do custo da obra. 

 

 

Art. 4º. O incentivo instituído por esta Lei será para atender a 

construção da Usina de Etanol e Milho pela empresa INPASA AGROINDUSTRIAL S/A e 



seus terceirizados, que ofertará ainda a fabricação de óleo de milho, a fabricação de proteína 

DDGS para ração animal, bem como a geração e exportação de energia elétrica. 

 

Parágrafo único. Os terceirizados mencionados neste artigo 

deverão estar relacionados diretamente à empresa e com a construção e implantação da Usina 

de Etanol e Milho. 

 

Art. 5º. Em contrapartida ao incentivo autorizado, a empresa 

INPASA AGROINDUSTRIAL S/A investirá o valor aproximado de R$ 500.000.000,00 

(quinhentos milhões de reais) no empreendimento, e se obriga a ofertar 400 (quatrocentas) 

vagas de emprego de forma direta com a implantação definitiva e respectivo funcionamento 

da Usina de Etanol e Milho, e de outros 1.600 (mil e seiscentos) postos de empregos indiretos 

gerados com a construção da obra.  

 

§1º. Para cumprimento do disposto no caput, uma vez 

devidamente instalada e em pleno funcionamento, a empresa deverá encaminhar mensalmente 

ao Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal cópia do Relatório da Guia de 

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 

– GEFIP, comprovando a geração dos 400 (quatrocentos) empregos diretos de que trata a 

presente Lei. 

 

§2º. As vagas de emprego diretas que trata o caput deverão ser 

mantidas por um período mínimo de 05 (cinco) anos, sob pena de anulação do incentivo 

concedida pela presente Lei.  

 

 Art. 6º. A beneficiária deverá manter o cronograma de execução 

da obra de construção da Usina de Etanol e Milho apresentado, sob pena da extinção do 

incentivo previsto nesta Lei. 

 

Art. 7º. A concessão dos incentivos previstos nesta Lei fica 

condicionada ainda ao cumprimento dos encargos estabelecidos na Lei nº 930/2006, de 08 de 

agosto de 2006, por parte da empresa beneficiária. 

 

 

§1º. Caso haja descumprimento de qualquer um dos requisitos 

contidos na presente Lei e/ou na Lei nº 930/2006, de 08 de agosto de 2006, por parte da 

beneficiária, o incentivo concedido será lançado automaticamente em dívida ativa em seu 

desfavor e executado pelo Poder Executivo Municipal. 

 

 

§2º. Para o caso de qualquer descumprimento na presente Lei ou 

na Lei nº 930/2006 a INPASA AGROINDUSTRIAL S/A oferecerá um imóvel em garantia, o 

qual será utilizado para o pagamento do débito lançado, se por outro meio não houver a 

quitação. 

 



Art. 8º. A estimativa do impacto financeiro referente ao 

incentivo fiscal proposto está demonstrado no Anexo Único, parte integrante da presente Lei, 

nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000. 

 

 

Art. 9º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que 

couber. 

 

Art.10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrário.  

 

 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO. 

EM, 15 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

ROSANA MARTINELLI 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO ÚNICO 

 

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

RENÚNCIA DE RECEITA – LC 101/2000 – LRF inciso I do Art. 14 
 

Tributo Modalidade Beneficiário RENÚNCIA PREVISTA 

R$ 

2018 2019 2020 

INSSQN – Lei 

nº 930/2006 

Concessão de incentivo em Caráter 

não geral (Incentivo Fiscal) 

INPASA 

Agroindustrial 

S/A 

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 

   1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 

Nota: 
Para atender a estimativa da renúncia da receita decorrente dos benefícios tributários para o ano de 2018, no 

âmbito do ISSQN, utilizamos o saldo de renúncia de receitas previstas no DEMONSTRATIVO DA 

ESTIMATIVA DA COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA, parte integrante da Lei nº 2514/2017 

– LOA/2018, decorrentes das Leis nºs 582/99 e 885/2005, e suas alterações posteriores, de forma respectiva, 

cujo montante total foi limitado pelos Decretos nºs 090/2018 e 081/2018, conforme evidenciado na tabela 

abaixo: 

 

RENÚNCIA PREVISTA LOA/2018 LIMITAÇÃO SALDO 

Lei/ Tributo Valor R$ Ato Legal Valor R$ R$ 

Lei nº 582/99 - ISSQN 872.234,82 Decreto nº 

090/2018 

100.000,00 772.234,82 

Lei nº 885/2005(alterada pela 

Lei nº 2441/17) - ISSQN 

872.234,82 Decreto nº 

081/2018 

118.000,00 754.234,82 

SALDO REÚNCIA R$ 1.526.469,64 
* Entendimento conforme Resolução de Consulta nº 20/2015 – Processo nº 24.004-4/2015 – Parecer nº 

69/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 

 

Diante do exposto, demonstramos que a renúncia, objeto do presente Projeto de Lei, está devidamente 

contemplada na LOA/2018, não afetando assim a meta da receita prevista. 

 

Para o exercício de 2019, obedeceremos ao que preceitua a LRF, em seu artigo 14, que determina que 

a renúncia deva ser considerada na estimativa de receita da Lei orçamentária e de que não afetará as 

metas de resultados fiscais.  

 

 

 

 

 

ROSANA MARTINELLI 

Prefeita Municipal 

 

 



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº033/2018 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

 

Ao prazer de cumprimentar V. Exª, venho por meio deste, encaminhar o Projeto de Lei nº 

033/2018 que “Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo fiscal à empresa INPASA 

AGROINDUSTRIAL S/A, nos termos da Lei nº 930/2006, de 08 de agosto de 2006, e dá 

outras providências” para apreciação dos nobres pares desta augusta Casa de Leis. 
 

O objetivo da presente proposta é a de conceder à empresa INPASA AGROINDUSTRIAL 

S/A, nos termos da Lei nº 930/2006 que trata do Programa de Desenvolvimento Econômico 

de Incentivos à Indústria e Comércio do Município, redução do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre os serviços relacionados à construção da Usina 

de Etanol e Milho no Município de Sinop. 

 

O montante proposto do benefício será de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na ordem 

de 50% (cinquenta por cento) no exercício corrente e dos outros 50% (cinquenta por cento) 

em 2019. O incentivo instituído por esta Lei será para atender a construção da Usina de 

Etanol e Milho pela empresa INPASA AGROINDUSTRIAL S/A, que ofertará ainda a 

fabricação de óleo de milho, a fabricação de proteína DDGS para ração animal, bem como a 

geração e exportação de energia elétrica. 

 

A construção da Usina de Etanol e Milho faz parte do projeto de expansão da empresa, que 

adquiriu uma área às margens da BR-163, compreendendo os Lotes nºs 77, 77/A, 78 e 78/A, 

com aproximadamente 150 ha (cento e cinquenta hectares), no Bairro Jardim Alto da Glória. 

A planta industrial irá ocupar aproximadamente 60ha (sessenta hectares) desse total, e o 

empreendimento tem aproximadamente 112.000m² (cento e doze mil metros quadrados) de 

área construída, num investimento de cerca de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de 

reais). 

 

O incentivo fiscal aqui proposto tem como contrapartida a geração de postos de trabalho 

ofertados pela empresa, girando em torno de 400 (quatrocentas) vagas de emprego de forma 

direta com o funcionamento do complexo e, aproximadamente, outros 1.600 (mil e 

seiscentos) postos de trabalho de forma indireta com a construção da obra. 

 

Considerada como um padrão de usina verde, o empreendimento de Sinop foi projetado para 

uma meta diária de produção de 1.5000.000,00 l (um milhão e quinhentos mil litros) de 

etanol, de 1.100 ton. (mil e cem toneladas) de DDGS (farelo), de 75.000l (setenta e cinco mil 

litros) de óleo bruto e de 30mwh (trinta megawatt-hora) de energia. O processamento diário 

de milho será de 3.600 toneladas, movimentando com isso cerca de 170 (cento e setenta) 

caminhões, diariamente. 



No tocante a venda de etanol, a empresa será fornecedora das principais bandeiras como a 

Ipiranga, BR Petrobrás, ALE, Shell e Idaza. Na venda de DDGS, o foco será o atendimento 

dos pecuaristas de Mato Grosso. Já a produção de óleo de milho visa atender as empresas 

BUNGE, Cargill e o Grupo AMAGGI. O excedente de energia será entregue à 

Concessionária Energisa. 

É mister ressaltar que a INPASA - Indústria Paraguaia de Álcool S.A. está localizada no 

Município de Nueva Esperanza, no Estado de Canindeyú, ao leste do Paraguai. Fundada em 

2006, iniciou suas atividades no final de 2008. Em setembro de 2009, atingiu a produção de 4 

milhões de litros de etanol por mês, ultrapassando a marca de 5 milhões de litros/mês em 

dezembro daquele ano. Atualmente produz 12 milhões de litros de etanol/mês, com a 

capacidade instalada na destilaria ultrapassando a casa de 450 mil litros de etanol/dia.  A 

empresa produz ainda 750 ton/dia de açúcar cristal, além de outros produtos derivados de 

cereais e cana de açúcar e de 300 ton/dia de DDGS. A empresa é considerada a maior 

produtora de etanol de milho da América Latina, fornecendo para as principais empresas do 

segmento, dentre elas COPETROL, B & R, PETROBRÁS, PUMA, ESSO, MONTE 

ALEGRE e ALCOPAR. 

No Brasil, o anúncio do empreendimento já é considerado como a maior usina de milho do 

país. A escolha recaiu sobre Mato Grosso tendo em vista a extensão do mercado de matéria 

prima, onde as exportações do cereal representam cerca de 70% (setenta por cento) da 

produção. O Estado possui um consumo interno de aproximadamente 7 milhões de toneladas, 

com perspectiva de uma safrinha/2018 em torno de 25 milhões. Já Sinop foi escolhida para 

sediar a usina considerando as questões de logística e sua estrutura urbana. 

Uma vez em pleno funcionamento, a perspectiva da empresa é de um faturamento bruto 

mensal na ordem de R$97.860.566,40 (noventa e sete milhões, oitocentos e sessenta mil, 

quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos), atingindo a casa de R$1.174.326.796,80 (um 

bilhão, cento e setenta quatro milhões, trezentos e vinte seis mil, setecentos e noventa e seis 

reais e oitenta centavos) ao ano. Considerando esses números, a INPASA 

AGROINDUSTRIAL S/A deverá gerar em torno de R$1.893.960,00 (um milhão, oitocentos e 

noventa e três mil, novecentos e sessenta reais) /mês de impostos aos cofres públicos. 

Posto isto, justificada a presente matéria, aguardamos confiantes na anuência dos nobres pares 

desta augusta Casa Legislativa, ao tempo em que requeremos sua apreciação em regime de 

urgência. 

 

Atenciosamente, 

 

ROSANA MARTINELLI 

Prefeita Municipal 


