
Senhor presidente,

com amparo no caput do art. 67 da constituigSo Estadual, submeto d elevada apreciag6odessa augusta Assembleia Legislativa, por intermddio de Vossa Excelencia, o projeto de lei que Altera arldaqdo de dispositivos da Tabela di Taxas de Servigos Estaduais Anexa'd iei ne l.BI0, de 22 dedezembro de 1997, que disp\e sobre os tributos de compet€ncia do Estado.

A projeto de lei, que ora se encaminha, altera coeficientes correspondentes ds taxas deinscrigao em concursos pirblicos para provimento de cargos pnU,f icos, .ons,u-n* ao Item 60 da Tabelade Taxas de Servigos Estaduais anexa d L.i ne Lg l0, ae iz ae dezembro d,e 1997 .

As alteragSes trazidas na proposta t6m por escopo promover a revis6o e a adequagio dosparametros de frxaqSo da taxa de inscrigdo nos concursos realizados pelo Estado, permitindo que osvalores cobrados dos interessados em participar dos certames, arrecadados ao Eriirio Estadual,apresentem maior compatibilidade com os pregos fixados em outros certames de caracteristicas ecomplexidade semelhantes, realizados por outros entes federados.

Ressaita-se que a revisSo ora proposta tem sua relev6ncia e urg€ncia destacadas aoconsiderarmos que, j6 nos pr6ximos meses . uo iongo do ano d,e 2022, o poder Executivo Estadualrealizard diversos conc_ursos pfiblicos visando ao piovimento de cargos integrantes dos 6rg6os daAdministragSo Direta, das autarquias e das fundag6es do Poder Executivo Estaiual, dentre os'quais, aControladoria-Geral do Estado (CGE), a Secretaria de Estado de Educagao (SED), a Ag6ncia Estadual
de Defesa Sanit6ria Animal e vegetal (Iagro), e outros, o que ressaita, tamb3m, a necess6ria celeridade
exigida pelo tema, de modo que as alteragoes possam ser apiicadas j6 no infcio do ano de 2022.

Ante o exposto, em virtude danatureza do mdrito, solicito que a tramitagao do projeto delei, em epigrafe, processe-se em regime de urgdncia, nos termos do art. 237, combinado com o airporiono art' 238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sut(zuAL/MS).

56o essas, Senhor Presidente, as raz6es que me levam a submeter d apreciagao de Vossa
Excelencia e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando com a imprescindfvel aquiesc6ncia
desse respeit6vel Parlamento Estadual para a sua aprovagdo.

MENSAGEM/GAB GOV/MS/I{g g 5 I 202 1

Atenciosamente,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

A Sua Exceldncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRAND
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Campo Grande, 14 de dezembro 2021.
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Pq. dos Poderes



PROJETO DE LEI

Altera a redaqdo de dispositivos da Tabera de Taxas
de Servigos Estaduais anexa d Lei np l.gl0, de 22 de
dezembro de 1997, que dispde sobre os tributos de
competAncia do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Faqo saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art' 1o A Tabela de Taxas de Servigos Estaduais anexa i Lei ne 1.gi0, de 22 dedezembro de 1997 (Codigo Tributdrio Estadual), purru a vigorar com as alterag6es constantes do1rAnexo oesta l_et_

Art.2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande,

.=*"\Ll-",
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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ANEXO DA LEI N9

TABELA DE TAXAS DE SERVIQOS ESTADUAIS
(Coeficiente multiplicdvel pelo valor da UFERMS)

(Art. i 87 da Lei ne 1.810, de22 de dezembro de 1997)

ITEM ESPECIFICAQAO DO FATO GERADOR COEF,

60.00 Inscriqdo gm concurso para provimento de cargo iirblic"
60.01 Com exig€ncia de curso superior completo 04
60.02 Com exigAncia do segundo grau completo )\
60.03 Com exigAncia do primeiro grau, ainda que incompleto 1,5
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