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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do artigo 67 da ConstituigSo Estadual, submeto e
apreciag6o dessa augusta Assembleia Legislativa, por intermddio de Vossa Excel€ncia, o projeto
de lei que Prorroga os prazos para apresentagdo do Requerimento de Adesdo e para pagamento
de crdditos relativos ds multas por infraqdo d legislaqdo ambiental e ds multas sanitdrias animal,
vegetal e de inspeqdo de produtos e de subprodutos de origem animal, nas formas excepcionais
previstas na Lei ne 5.B10, de l6 de dezembro de 2021.

O projeto de lei, que ora se encaminha, visa a proffogar,para atd 3i de margo de
2022, as formas excepcionais de pagamento ou de parcelamento de crdditos relativos ds multas
por infragdo d legislagdo ambiental e ds multas sanit6rias animal, vegetal e de inspegdo de
produtos e de subprodutos de origem animal, consolidadas at6 31 de dezembro de 2020, de que
trala a Lei ne 5 .8 1 0, de I 6 de dezembro de 2021 .

Considerando a data de entrada em vigor da Lei ne 5.810, de2021, sucedida por
recessos e fdrias que marcam o perfodo, o prazo para ades6o, originalmente assinalado, mostrou-
se bastante exiguo, servindo o presente para postergar a efetividade da norma, elastecendo a
possibilidade de regularizagdo com a Fazenda Estadual, de forma mais ampla e efrcaz.

Pretende-se, portanto, com a presente prorrogagSo, oferecer aos contribuintes que
ndo aderiram ds formas excepcionais de pagamento no prazo originalmente previsto, mais uma
oportunidade para quitarem seus d6bitos com a Fazenda Pfiblica, nas condigdes favor6veis
estabelecidas pela referida Lei.

Ante essas considerag6es, em virtude da natureza do mdrito, solicito que a
tramitagdo do projeto de lei, em epigrafe, processe-se em regime de urg6ncia, nos termos do art.
237, combinado com o disposto no art. 238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso do Sul (zuAL/MS).

Diante do exposto, conto com o apoio de Vossa Excel6ncia e dos nobres Pares que
compdem essa Casa de Leis para a aprovagdo do presente projeto de lei.

Atenciosamente,
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A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
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PROJETO DE LEI

Pronoga os prazos para apresentaqdo do
Requerimento de Adesdo e para pagamento de
crdditos relativos ds ntultas por infragdo d
legislagdo antbiental e ds multas sanitdrias
animal, vegetal e de inspegdo de produtos e de
subprodutos de origem animal, nas formas
excepcionais previstas na Lei n! 5.810, de l6 de
dezembro de 2021.

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

Art. 1o Ficam prorrogados, para atd 31 de margo de 2022, os prazos para
apresentagdo de Requerimento de Ades5o e pagamento da parcela 0nica ou da primeira parcela,
de crdditos reiativos ds.multas por infragdo d legislagdo ambiental e ds multas sanit6rias animal,
vegetal e de inspegdo de produtos e de subprodutos de origem animal, nas formas excepcionais
previstas na Lei ns 5.810, de i6 de dezembro de 2021.

ParSgrafo rinico. Aos Requerimentos de AdesSo apresentados no prazo a que se
refere o caput deste artigo aplicam-se as condigdes, limites e efeitos previstos na Lei Estadual ne
5.810, de202l.

Art.2o O art' 3o da Lei Estadual ns 5.810, de 2021, passa a vigorar com as
seguintes alterag6es:

"Art. 3' A liquidagdo de multas, nas formas previstas nesta Lei, d condicionada d
apresentaqdo de Requerimento de Adesdo pelo autuado perante a IAGRO ou o IWSUL, a
depender da natureza da multa na esfera administrativa, ou a Procuradoria-Geral do
Estado (PGE), quando inscritos os ddbitos em divida ativa, a partir da publicaqdo desta Lei
atd o dia 31 de marqo de 2022, com a indicagdo das respectivas mullas e opqdo por unxa
das seguintesformas de pagamento;

S 1" A homologaEdo da adesdo ao Programa pela IAGRO, pelo IMASUL ou pela
PGE se dard, automaticamente, com a confirmaqdo do pagantento di parcela unica ou, nos
casos de parcelamento ou reparcelamento, da primeiri pircela, qu, irp ocorrer atd o dia
3l de marqo de 2022.
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Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo, produzindo efeitos a
contar de 30 de dezembro de 2021.

Campo Grande,
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