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DIÁRIO DA MANHÃ O MAIS LIDO

Combustível: presidente propõe 
ressarcir estados em troca de 

ICMS zero

 presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira (6), em 

Ouma declaração à imprensa, uma proposta para reduzir os 
impostos estaduais sobre os combustíveis em troca do 

ressarcimento da perda de receita com recursos federais. A ideia é 
aprovar uma proposta de emenda constitucional (PEC) que  autorize os 
estados a zerarem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) que incidem sobre o óleo diesel e o gás de cozinha 
(GLP). Ao fazerem isso, os governos estaduais contariam com uma 
compensação financeira equivalente à receita que deixaria de ser 
arrecadada. 
 "Nós zeramos o PIS/Cofins [imposto federal] desde o ano 
passado e desde que os senhores governadores entendam que possam 
também zerar o ICMS, nós, o governo federal, os ressarciremos aos 
senhores governadores o que deixarão de arrecadar", disse Bolsonaro, 
no Palácio do Planalto. Durante o anúncio, ele estava acompanhado dos 
presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além de alguns dos seus principais 
ministros, como Paulo Guedes (Economia), Adolfo Sachsida (Minas e 
Energia) e Ciro Nogueira (Casa Civil). Antes da declaração à imprensa, 
eles estavam reunidos na sede do governo federal para debater as 
medidas.
 Para ser viabilizada, a proposta do governo precisa assegurar a 
aprovação do projeto que limita a aplicação de alíquota do ICMS sobre 
bens e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia 
elétrica, comunicações e transporte coletivo. O projeto de lei 
complementar (PLP), que passou pela Câmara e agora está em análise 
no Senado, fixa a alíquota desse imposto em, no máximo 17% sobre 
esses setores, e também prevê mecanismos de compensação aos 
estados.
 "Nós, aqui, esperamos, como é democrático, que o Senado tenha 
a tranquilidade, autonomia e sensibilidade no PLP 18. E que nós, após 
isso, tramitaremos uma PEC que autorize o governo federal a ressarcir 
os estados que estiverem à disposição para zerar esses impostos 
estaduais, sem prejuízo nenhum para os governadores", disse o 
presidente da Câmara, Arthur Lira.

Situação excepcional
 Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a situação atual 
exige a colaboração entre a União, os estados e os municípios. “Todos 
têm de colaborar. Estados e municípios estão numa situação que nunca 
estiveram antes. Todos no equilíbrio, em azul, pagando os fornecedores. 
Estão com as contas em dia, estão dando até aumento de salários. 
Estamos renovando o compromisso com a proteção da população 
brasileira, com a cooperação entre os entes federativos”, explicou, 
durante o pronunciamento.
 Pela ideia do governo, a PEC serviria para compensar os estados 
com um eventual zeramento do ICMS do que ficar abaixo do teto de 17%, 
caso o Senado aprove o projeto de lei em tramitação na Casa. “A ideia é 
que uma parte venha por esse teto de 17%, ou seja a colaboração dos 
estados e dos municípios. E o governo federal, por outro lado, 
transferindo recursos para qualquer redução de impostos que vá além 
disso”, explicou o ministro. 
 Ainda de acordo com Guedes, a medida teria validade até o dia 31 
de dezembro deste ano. Ele não informou qual será o impacto 
orçamentário do ressarcimento aos estados. "Temos receitas 
extraordinárias que ainda não foram lançadas no Orçamento, esta 
transferência aos entes estará limitada a essas receitas", informou. 
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Anac publica minuta do edital da 7ª rodada de concessão 
de aeroportos

 Agência Nacional de Aviação Civil 

A(Anac) aprovou ontem (6) as minutas 
do edital e dos contratos da 7ª rodada 

de concessão de aeroportos. Serão 
leiloados em blocos 15 aeroportos nas 
regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. A 
previsão é que o leilão ocorra no dia 18 de 
agosto.
 Entre os terminais que serão leiloados 
está o Aeroporto de Congonhas, que lidera o 
bloco SP-MS-PA-MG. O bloco inclui ainda os 
aeroportos de Campo Grande, Corumbá e 
Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul; 
Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira, 
no Pará; Uberlândia, Uberaba e Montes 
Claros, em Minas Gerais. O lance inicial 
mínimo é de R$ 740,1 milhões. O valor 
estimado para todo o contrato é de R$ 11,6 
bilhões.
 Além do Bloco SP-MS-PA-MG, serão 
leiloados os blocos Aviação Geral, formado 
pelos aeroportos Campo de Marte, em São 
Paulo e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A 
contribuição inicial mínima é de R$ 141,4 
milhões. O valor estimado para todo o 
contrato é de R$ 1,7 bilhão.
 Já o bloco Norte II é integrado pelos 
aeroportos de Belém e Macapá. O lance 
inicial mínimo é de R$ 56,9 milhões. O valor 
estimado para todo o contrato é de R$ 1,9 
bilhão.
 Segundo a Anac, o modelo de 
concessão terá  regu lação f lex íve l , 
compatível e proporcional ao porte de cada 
aeroporto em relação a tarifa. Além disso, um 

mesmo proponente poderá arrematar 
os três blocos.
 " O  r e q u i s i t o  m í n i m o  d e 
habilitação técnica do operador 
aeroportuário será a comprovação de 
experiência de processamento, em 
pelo menos um dos últimos cinco 
anos, de um milhão de passageiros 
para o Bloco Norte II e cinco milhões 
de passageiros para os blocos SP-
MS-PA-MG. No caso do Bloco Aviação 
G e r a l ,  o  p r o c e s s a m e n t o  d e 
passageiros deverá ser de no mínimo 
2 0 0  m i l  p a s s a g e i r o s  o u , 
alternativamente, 17 mil movimentos 
de aeronaves (pousos e decolagens)", 
informou a Anac.
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