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Campo Grandelde dezembro de2020.

Seúor presidente,

Com amparo no coput do artigo 67 da Constituição Estadual, submeto àapreciação dessa augusta Assembieia Legislativa, por intermédio de vossa Excelência,o Projeto de Lei Complementar que Altera e acrescenta dispositivos à LeiComplementar no 93, de 5 de novembio de 2001, que institui o programa Estadual deFomento à Industrialização, ao Trabalho, ào Emprego e à Renda (MS_EMPREENDEDOR) e dá outras providências.

O presente projeto de lei tem por objetivo alterar dispositivos da LeiComplementar no 93, de 5 de novembro de 
-2ool,.o- 

u finalidade de fomentar odesenvolvimento econômico do Estado a fim de mantê-lo na rota de crescimento êoferecer meios para que se alcance o progresso econômico projetado para os próximos
anos, mediante uma alteração no regramento dos incentivos nr"ais pr*irto, na referidanorma, garantindo maior segurança jurídica às empresas sul-mato_giorr.nr.r.

- O projeto ttaz um novo modelo de fundo de desenvolvimento vinculadoaos Programas MS-Empreendedor (Lei Complementar no g3l20ol) e MS Forte-Indústria (Lei Estadual no 4.o49DuD, à nominado Fundo Estadual pró-
Desenvolvimento Econômico (PRo-DESENvorvE;, com o intuito de atingir uma
lfor :tYt=1ç::. em relação às atividades econô-íru. incentivadas, tendo em vistaque o PRO-DESENVOLVE abrangerâ todos os setores da economia do Estado, comrecursos destinados ao desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul, sobretudodo setor industrial.

o Fundo PRO-DESENVOLVE preserva a destinação de suas receitas aosobjetivos essenciais e estende a sua aplicação aos demais setores da economia,privilegiando campos estratégicos, como infraestrutura, tecnologia, fomento, educação,estudos e pesquisas relacionados às mais diversas operações, atividades eempreendimentos econômicos prioritários no Estado de Mato Grosso do sul.

Co"Ll alteração pretendida, será criada ainda uma contribuição adicionalao Fundo PRo-DESENvólvp, de natureza facultativa e por prazo determinado,destinada às empresas.incentivadas que possuem termos de compromisso com o Estado.A adesão a essa contribuição adicional ào PRo-DBsÉNvorvE visa à preservação deempregos e investimentos locais, mediante a dispensa da exigência de cintràpartidas eobrigações socioeconômicas pactuadas em compromisso de obrigações recíprocas paracumprimento no período de 1o de janeiro de 201-8 e 31 de dezembro de 2020,bem comoa prorrogação do cumprimento ou da rearizaçáo dessas condições 
" 

ou.iguçoÉr.

A Sua Excelência o Seúor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORRÊA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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Ocorre que nos últimos anos, como resultado das crises econômicas
vivenciadas no país, que persistem desde os anos de 2014 e 2075, verificou-se que não
houve o crescimento esperado em determinados setores da economia estadual, havendo
muitas empresas que tiveram dificuldade em manter permanentemente os compromissos
firmados. Ademais, com a nova crise econômica advinda da Pandemia da Covid-19 em
2020, essa situação foi agravada, principalmente quanto à geração de empregos e à
manutenção de níveis de faturamento e rcahzaçáo de investimentos, ocorrendo inclusive
demissão de funcionários e até encerramento de atividades.

Nesse sentido, o Fundo PRO-DESENVOLVE, que contará com a receita
decorrente das contribuições, ordinária e adicional, surge como uma ferramenta crucial
para equilibrar os compromissos e obrigações firmadas pelas empresas incentivadas
com o Estado, uma vez que terá como proposito a manutenção dos índices de geração
de empregos e investimentos, além de outras condições e obrigações pactuadas em
termo próprio.

Outro ponto fundamental, objeto de alteração que se pretende por meio
do Projeto de Lei, são as mudanças das normas atinentes à suspensão e ao cancelamento
dos incentivos Íiscais concedidos com base na Lei Complementar no 93, de 2001. Com a
presente proposta, pretende-se incorporar ao texto legal novos procedimentos
relacionados à suspensão e cancelamento, como instrumentos que possibiiitem ao Fisco,
com mais objetividade e transparência, o cumprimento de suas competências e o
alcance dos respectivos resultados, no interesse da sociedade, sem preluízo de as
empresas beneficiárias terem a oportunidade de comprovar sua regulariàade quanto às
obrigações tributárias e a outras condições ou obrigações a qr" s. sujeitam paÍa a
obtenção e fruição de incentivo ou benefício fiscal.

A presente proposta, ainda, abre novo prazo para adesão à contribuição a
que se referem os art. 27-Aa27-C da Lei Complementar no 93, de 2001, para eieito,
exclusivamente, do disposto no afi. 24-D da referida norma, introduzido por esta
proposta, às empresas que, embora preenchessem os requisitos à época das Leis
complementares n" 241, de 23 de outubro de 2017, e no 2à9, de 1g d; dezembro de
2079, não tenham realizado nos referidos prazos, podendo ser recolhida em aÍe doze
parcelas, iguais e mensais.

o Projeto, também, possibilita que as empresas que não teúam pago a
contribuição a que se referem os arts. 27-A a27-C da Lei Cómplementar rr. g:, a.
2001, em relação aos meses anteriores à publicação desta lei, póssam rcalizar o seu
recolhimento em até vinte e quatro parcelas, com os acréscimos pertinentes, devendo ser
apresentado o pedido de parcelamento no pÍazo de sessenta dias, contados da
publicação desta lei.

Por fim, a proposta que ora se encaminha dispensa da exigência das
condições e obrigações socioeconômicas pactuadas .* .o-piomissos de ãbrigações
recíprocas, ate a data da publicação da lei, as empresas de transporte aéreo beneficiárias
de incentivos fiscais concedidos com base ná L.i Complementar no 93, de 5 de
novembro de 2001, ou no Decreto no 15.246, de 1g de juúo de 2019, que aceitarem a
repactuação das referidas condições, obrigações e prazos.
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Ante o exposto, em virtude da natureza do mérito e considerando o
término da vigência dos atuais benefícios - a saber, fevereirol2)2l -, solicito que a
tramitação do projeto de lei, em análise, processe-se em regime de urgência, nos termos
do art. 237, combinado com o disposto no art.238, inciso I, do Reglmento Interno da
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (RIAL/MS),

Diante do exposto, conto com o apoio de Vossa Excelência e dos nobres
Pares que compõem essa casa de Leis paraaaprovação do anexo projeto de lei.

Atenciosamente,

*T-*.-:::\L-:-:
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Áltera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar
ns 93, de 5 de novembro de 2001, que institui o
Programa Estadual de Fomento à Industrialização,
ao Trabalho, ao Entprego e à Renda (MS-
EMPREENDEDON, e dá outras providências.

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

Complementar:

Aft. 1o A Lei Complementar ne 93, de 5 de novembro de 2001, passa a vigorar com as

seguintes alterações e acréscimos:

"Art. 7zA. O valor do efetivo saldo devedor remanescente da contribuição, apurada e

devida ao Fundo Estadual Pró-Desenyolvimento Econômico (PRO-DESENVOLVE), deve ser
recolhido ao Tesouro Estadual, naforma e no prazo estabelecidos em legislaçõo especffica. " (NR)

"Árt. 20.

§ 1' O acompanhamento anual quando realizado por nteio eletrônico de que trata o

caput deste artigo não impede a realização da vistoria in loco, nos casos de indícios ou provas de

irregularidades ou de descumprintento da norma ou, ainda, de outras hipóteses fundamentadas e

justificadas.

§ 2' O atendimento às condições e às obrigações socioeconônticas e especfficas
pactuadas em compromisso de obrigações recíprocas relativas a:

I - empregos diretos, a moníante de faturamento e a obrigações específicas cujo
cumprimento deya ser realizado de forma contínua, será avaliado tendo por base a média ntensal
do ano imediatantente anterior,'

II - investimentos e a obrigações especfficas definidas para serem realizadas até unta

datafixa, será avaliado quanto ao seu cumprimento ou realização na referida data." (NR)

"Art. 21. Os benefícios ou os incentivos atribuídos pelo Estado podem ser suspensos ou

cancelados, nas hipóteses de:

a) das condiÇões e das obrigações socioeconômicas relativas a empregos diretos, a

montante de faturantento, a inyestimentos e a obrigações específicas pactuadas em compromisso

de obrigações recíprocas;

e) de regras estabelecidas na legislação tributária,'

f) de outras obrigações ou condições estabelecidas em ternto de acordo ou compromisso

como hipóteses de suspensão e cancelamento,'

II - inadimplentento de obrigações tributárias;
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IX - inadimplentento quanío ao pagamento da contribuição destinada ao Fundo Estqdual
Pró-Desenvolvimento Econômico e de outras contribuições que a lei dispuser, vinculadas aos
incentivos ou aos beneficios .fiscais ;

X - inadintplentento de obrigações trabalhistas.

§ 1' O regulamento disporá sobre os procedimentos a serem adotados pelo Estado e os
órgãos envolvidos, para a salvaguarda de seus interesses, diante da ocoruência de qualquer dos

fatos constantes desÍe artigo.

§ 2'Para os efeitos deste artigo, não se considera inadimplente, quanto ao ICMS, ainda
que se refira à parte não abrangida pelo incentivo ou pelo benefício fiscal, bem como a outros
tributos de competência do Estado, a empresa que tenha realizado parcelamento do pagantento do
tributo, exceto na hipótese em que, após o parcelantento, incorrer enx atraso no paganxento das
respectivas parcelas.

§ 3' Na ocoruência das hipóteses previstas no caput deste artigo, a suspensão e o
cancelamento deyem ser realizados obseryando-se o seguinte:

I - nas hipóteses previstas nos incisos I, "a", II e LY deste artigo, os procedimentos
pretistos nos arts. 23-Á, 23-8, 23-C e 23-D desta Lei Complementar,'

II - nas demais hipóteses, os procedintentos previstos no regulamento." (NR)

"Art. 22. Cancelado o incenÍivo ou beneficio fiscal em decorrência das hipóteses
relacionadas abaixo, a empresa beneficidria:

I - no caso de descumprimento do disposto na alínea "a" do inciso I do art. 2l desta Lei
Complementar, deve restituir ao Tesouro Estadual os valores pecuniários fruídos nos últintos seis
nleses de fruição do benefício;

II - no caso da ocorrência do disposto
deye realizar o pagamento do imposto sem a
relativo aos períodos de apuração inadimplidos;

no inciso II do art. 2l desta Lei Complementar,
uÍilização do respectivo incentivo ou beneficio

III - no caso da ocorrência do disposto no inciso IX do art. 2I desta Lei Complenxentar,
deve restituir ao Tesouro Estadual os valores pecuniários fruídos relativos aos meses em que
houye a inadimplência.

IV'no caso da ocorrência das demais hipóteses previstas no caput do art. 2l desta Lei
Complementar, não será condenada à restituição de valores pecuniários.fruídos.

"Art. 22-A. No encerramento das atividades da empresa beneficiária, a extínção do
acordo ou do compromisso fica condicionada à restituição dos valores pecuniários fruídos nos
últintos seis nteses de fruição do beneficio, independentemente do cumprimento das condições e
das obrigações socioeconômicas, específicas e tributárias " !'lR)

"Art.23. A concessão de incentivo ou de benefício fiscal previsto nesta Lei
Complententar pode ser condicionada a que a enTpresa ofereça garanÍia, nos termos do
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regulamento, o rt* de assegurar o pleno adintplemento das suas obrigações tributárias e dos
demais deveres jurídicos.

Parágrafo único. No caso de incentivo ou de beneficio de fruição antecípada, o
oferecimento da garantia é condição obrigatória pera a sua concessão. " (Ir/R)

,,CAPÍTULO VII-A
DO II'{ÁDIM?LEMENTO DAS OBNGAÇÕES" (NR)

"Seção I
Da Inadimplência Quanto às Condições e às Obrigações Socioeconômicas e Específicas" (NR)

"Art. 23-A. Na atividade de acompanhamento e controle dos beneJícios ou dos incentiyos

fiscais, havendo indícios de que a empres(t esteja inadimplenÍe quanto às condições e às
obrigações socioeconômicas e específicas pactuadas ent comprontisso de obrigações recíprocas, a
autoridade competente deve intimar a empresa para, no prazo de 20 (vinte) dias, comproyar o
cumprimento dessas condições e obrigações relativamente ao ano imediatamente anterior,
observado o disposto no § 2'deste artigo.

§ l' O descumprimento da intimação ou a não comprovação de que fuata o caput deste
artigo, no prazo da intimação, implica a suspensão automática do incentivo ou do beneficio fiscal,
por l2 (doze) meses consecutivos, observado o disposto no § 2o deste artigo.

§ 2" A partir de janeiro de 2023, a empresa beneficiária intimada para a comprovação
de que trata o caput deste artigo, pode, se inadimplente:

I - quanto às condições e às obrigações relativas a empregos diretos, montante de

faturamenÍo e obrigações especfficas, cujo c.umprimento seja estabelecido de forma contínua,
optar por contribuir adicionalmente ao PRO-DESEN'|/OLVE, mediante o paganxento de valor
equivalente a 6%o (seis por cento) do incentiyo fruído em cada período de apuração, pelo período
de I2 (doze) meses, contados do mês dejaneiro do ano em que ocorrer a opção até dezentbro do
mesmo ano,'

II - quanto às condições e às obrigações relativas a investimenÍos e a obrigações
específicas, definidas para serem realizadas até uma datafixa, solicitar a prorrogaÇão de prazo a
que se refere o art. 23-B desta Lei Complementar ou manifestar-se sobre o interesse eru repactuar
essas condições e obrigações com redução do respectivo incentivo ou benefíciofiscal.

§ 3' Na hipótese do inciso I do § 2o deste artigo, o adicional referente ao período
compreendido entrejaneiro do ano em que ocorrer a opção e o mês da opção deve ser atualizado e

acrescidos de juros de um por cento por mês e de multa moratória (arts. 285 e 120 da Lei ne 1.8I0,
de 1997), devendo ,ser pago até o dia 10 (de) do mês subsequente à opção ou em ate 3 (três)
parcelas, iguais e ntensais, com yencimento da primeira no referido prazo, sem qualquer outt,o
acréscimo, além dosjá previstos neste pardgraío.

§ 4'Na hipótese da manifestação a que se refere o inciso II do § 2" deste artigo:

I - o EsÍado, por interntédio da Secretaria de Estado de Fazenda, deve apresentar uma
proposta de repactuação do incentiyo ou do beneficio fiscal à empresa, que deve se manifestar
sobre a sua aceitação ou não, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da proposta:

II - a não manifestação no prazo ou a não aceitação da repactuação a que se refere o
inciso I deste parágrafo, implica a suspensão autontática do incentivo ou do beneficio fiscal, por
12 (doze) meses consecutivos.
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§ 5'Durante o período de suspensão, caso a empresa:

I - opte pelo pagantento da contribuição adicional prevista no inciso I do § 2'do art. 23-
A ou no art. 24-D desta Lei Complementar, observados os prazos neles previstos, o respectivo
incentivo ou beneficio fiscal será reativado com efeitos a contar do primeiro dia do mês da
c ompr ovaç ão da r e gul ar izaç ão ;

II - não opte pelo pagamento da contribuição a que se refere o inciso I deste parágrafo,
até o últinto dia do período de suspensão, o incentivo ou beneficio fiscal será cancelado
automaticamente.

§ 6' Se a en'tpresa contribuir adicionalmente ao PRO-DESENVOLVE, prorrogar os
prazos ou repactuar as condições e cts obrigações e o referido beneficio ou incentivo nos termos
previstos nos §§ 2o, 3o e 4o deste artigo, a empresa ficará dispensada do cumprintento das
condições e obrigações relativas ao ano inadimplido.

§ 7' Nos casos de inadimplência quanto ao paganxento do adicional a que se refere o
inciso I do § 2o deste artigo, aplica-se o disposto no art. 23-D desta Lei Complementar." NR)

"Árt. 23-8. Os prazos estabelecidos em compromisso de obrigações recíprocas pqra a
realização de investintentos fixos ou para o cumprintento de obrigações específicas a seren't

realizadas até unta datafixa, podem ser prorrogados, por até 24 (vinte e quatro) meses, unta única
vez, mediante pedido justificado da empresa beneficiária apresentado antes do termo final ou do
período estabelecido para o seu cumprintento. " QtlR)

"Seção II
Da Inadimplência Quanto ao ICMS" QtlR)

"Art. 23-C. Afaltct de pagantento do ICMS, declarado pela própria empresa, nafornta e
no prazo estabelecidos, ent relação a 6 (seis) períodos de apuração, consecutivos ou não, ol,t

referente a débito constante de Auto de Lançamento e Imposição de Multa definitivantente
constituído, implica a suspensão auÍomatica do incentivo ou beneficio fiscal, por l2 (doze) n'teses

consecutivos, observado o seguinte :

I - caracterizada a inadimplência, a empresa será notificada pctra, no prazo de 20 (vinte)
dias, realizar o pagamento ou o parcelamento do débito, nos tern'tos da legislação,'

II - decorrido o prazo a que se refere o inciso I do caput deste artigo sem que a empresa
beneficiária realize o pagamento do débito ou solicite o seu parcelamenío, nos termos da
legislação, o incentivo ou o benefício fiscal será autontaticamente suspenso, com efeitos a contar
do printeiro dia do ntês no qual se encerra o prazo da notificação.

§ 1" A empresa deve, durante o período de vigência da suspensão, realizar a apuração e

o pagamento do ICMS sem a utilização de incentivo ou beneficio fiscal, observado o disposto no
inciso I do § 2o deste artigo.

§ 2'Durante o período de suspensão, caso a empresa:

I - regularize o débito tributário de que trata este artigo, o respectivo incentivo ou
beneficio fiscal será reativado com efeitos a contor do primeiro dia do mês eru que foi realizado o
pagamento,'
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II - não realize o pagamento do débito tributário até o último dia do período de
suspensão, o incentivo ou beneficío fiscal será cancelado automaticantenÍe.

§ 3' O cancelamento do incentivo ou beneJício fiscal nos termos deste artigo impede,
enquanto não regularizado o débito que o motivou, a concessão de novo incentivo ou benefício à
respectiva empresa beneficiária, matriz e filiais, às empresas que ela faça parte na condição de
sócia, bem como àquelas que pertenÇant ao seu grupo econômico." NR)

"Seção III
Da Inadimplência Quanto às Contribuições" (NR)

"Art. 23-D. A falta de pagamento da contribuição a que se refere o inciso I do § 2' do
art. 23-A e os (trts. 24-C e 27-Á desta Lei Complementar, nafornta e no prazo estabelecidos, em
relação a três períodos de apuração, consecutivos ou não, implica a suspensão, automática, do
incentivo ou do beneficiofiscal, por 12 (doze) meses consecutivos, observado o seguinte;

I - caracterizada a inadinplência, a empresa será notificada para, no prazo de 20 (vinte)
dias, realizar o pagamento ou o parcelamento da contribuição, nos termos da legislação;

II - decorrido o prazo a que se refere o inciso I do caput deste artigo sem que a en,tpresa
beneficiária realize o pagamento do débito ou solicite o seu parcelamento, nos termos da
legislação, o incentivo ou o beneficio fiscal será automaticamente suspenso, com efeitos a contar
do primeiro dia do mês no qual se encerra o prazo da notificação.

§ l'A enxpresa deve, durante o período de vigência da suspensão, realizar a apuração e
o pagamento do ICMS senT a utilização de incentiyo ou beneficio fiscal cuja fruição esteja
condicionada ao paganxento da referida contribuição.

§ 2' Para efeito do disposto no caput deste artigo, considera-se como período de
apuração, na deterntinação dos três períodos, consecutivos ou não, o mês de referência relativo a
qualquer das contribuições a que se referent o caput deste artigo desta Lei Complententar, não
pagas na data do seu vencimento.

§ 3'Durante o período de suspensão, caso a enxpresa:

I - regularize o débito referente a contribuição de que Írata este artigo, o respectivo
incentivo ou benefício fiscal sera reativado, com efeitos a contar do printeiro dia do ntês em que foi
realizado o pagamento do débito;

II - não realize o pagamento do débito referente à contribuição até o último dia do
período de suspensão, o incentivo ou beneJício fiscal sera cancelado automaticamente.

§ 4' O cancelamento do incentivo ou do beneJício fiscal nos termos deste artigo impede,
enquanto não regularizado o débito que o motivou, a concessão de noyo incentivo ou beneficio à
respectitta empresa beneficiária, matriz e filiais, às empresas que ela faça parte na condição de
sócia, bent como àquelas que pertenÇam ao seu grupo econômico." NR)

,,CAPÍTULO WII-A
DO FUND O ESTADUAL P RO-DESENVOLVTMENTO EC ONOMTC O (P RO- D ESENVOLVE) " (NR)

"Art. 24-A. Fica criado o Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico eRÓ-
DESENVOLVE), cujos recursos a que se refere o art. 27-B desta Lei Complementar, devem ser
destinados, observqndo-se a legislação vigente que rege a matéria, às seguintes operações,
ativ idade s ou empre endintentos :
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I - financiamenÍo e subvenção a empreendimentos econômicos produtivos de interesse
prioritário (art. 3', inciso I), desde que carqcterizados:

a) consoante as definições da legislação federal apropriada, como nticroentpresas ou
empresas de pequeno porte, ou cooperativas, especialmen.te aquelas cujos associados, em sua
ntaioria, sejant nticro ou pequenos produtores rurais,'

b) como associações comunitárias;

II - constituição de garantias bancárias, segundo o disposto no regulamento;

III - subvenção para implantação e manutenção da infraestrutura necessária à
instalação e aofuncionamento de unidades produtivas:

a) ent municípios com escassa ou nenhuma concentração industrial ou oferta de
empregos;

b) preferencialmente em dreas ou distritos industriais administrados pelo Poder Público,
ou cedidos a particulares mediante arrendamento, locação, concessão ou permissão de uso,'

IV - manutenção de centros tecnológicos, ent convênio cont quaisquer entidades de
pesquisa, ciência e tecnologia em que o Estado tenha interesse.

V - integralização de capital de órgão estadual de reginte especial instituído para o
desempenho de atividades de fontento;

VI'aquisição de bens de uso permanente e serviços correlatos de terceiros assocíados à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvintento Econôntico, Produção e Agricultura
Familiar (SEMAGRO), em montante de, no máximo, 20% (vinte por cento) dos recursos destinados
ao Fundo, em cada exercício, nos termos do § l'do art. 25 desta Lei Complementar;

VII - implantação, reativação, reforma e manutenÇão de escolas de forntação técnico-
profissional;

VIII - qualificação e treinamento de mão de obra, cujos serviços sejant prestados pelas
entidades a que se refere o art. 240 da Constituição Federal e por fundações públicas e

instituições brasileiras, incumbidas regimental ou estatutariantente da pesquisa, do ensino ou do
d e s env o lv inte nt o ins t ituc ional e p e s s o al, s e m fin s lucr at iv o s,'

IX - realização de estudos e pesquisas, inclusive de mercado, sobre produtos vinculados
às cadeias produtiyas da economia do Estado;

X - implementaÇão dos centros de pesquisa, dotando-os de equipamentos e outros nteios
ne c e s s ários ao s eu func ionamento ;

XI - investintentos em construção e ampliação de instalações, aquisição de equipantentos
e treinantento de pessoal de laboratórios de análise de solo e animais;

XII - apoio a exposições, eventos e feiras, prospecção de mercados, difusão de estratégia
de promoção comercial e organização de missões conterciais efeiras,'

XIII - relativamente ao setor ntineral:
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a) pesquisa, apoio efomento;

b) prospecção e lavra de recursos minerais;

c) acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração
de recursos minerais no Estado,'

XM - fomenÍo à infraestrutura para implantação ou expansão de núcleos industriais,
principalmente para:

a) área necessária ao funcionamento do núcleo industrial;

b) obras civis e equipamentos necessários ao funcionamento do núcleo, a exemplo de
pavimentação asfáltica, drenagem de águas plwiais, iluminação, acesso, energia elétrica,
adaptação para o atendimento de obrigações ambientais por parte das empresas:

W - fomento à infraesfuutura de empresas industriais e de agroindustriais em fase de
implaníação ou de expansão, em municípios com escassa ou nenhuma oferta de empregos ou
indus tr ializ aç ão, pr inc ipalment e para :

a) área necessária ao funcionamento da empresa;

b) obras civis e equipamentos necessários ao funcionamento da empresa,'

XW - realização de obras civis e aquisição de máquinas e equipamentos para
estruturação de cadeias produtivas estratégicas para o Estado, principalmente produtores rurais
ou cooperativa de produtores rurais;

WII - construção ou ampliação de centrais de comercialização de produtos da
agricultura familiar;

XVIil - composição de Fundo Garantidor, ob.jetivando oferecer garantia de crédito para
micro e pequenas empresas, para capital de giro, investimento ou uma composição entre ambos,
segundo as regras dos respectivosfinanciamentos e naforma da legislação pertinente.

§ 1" O PRO-DESENVOLVE tem natureza contábil e financeira e é vinculado à Secretaria
de Estado de Meio Ámbiente, Desenvolvimento Econôntico, Produção e Agricultura Familiar
(SEMÁGRO), que fica incumbida de sua administração e responsável pela gestão de seus

recursos.

§ 2'As receitas do PRO-DESEN'7/OLVE serão registradas no Tesouro do Estado e as

despesas executadas por meio das unidades orçamentarias constantes das leis orçantentárias
anuais, mediantefonte de recurso especffica e de autorização da SEMAGRO " NR)

"Art. 24-8. Constituem receitas do PRO-DESENI/OLVE;

I - os yalores provenientes:

a) da contribuição a que se refere o art. 24-C desta Lei Complementar;

b) da contribuição adicional a que se referem os arts. 23-A, § 2', inciso I, e 24-D desta

Lei Complementar,'

c) dos financiamentos concedidos com seus recursos,'
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d) das aplicações financeiras, juros, penalidades pecuniárias e outros rendimentos, de
quaisquer origens,'

e) dos saldosfinanceiros defundos anteriormente existenles a ele nansferidos,'

II - os valores recebidos em decorrência:

a) de operações de crédito;

b) da aplicação da regra do art. 16, § l', primeira parte;

c) de transferências que lhe sejam feitas pelos governos federal, estadual e municipais,
ou por entidades nacionais ou estrangeiras, inclusive nos casos de yalores originados de convênios
firntados com quaisquer desses governos ou entidades,'

d) de doações e legados e de quaisquer outros recursos de origem lícita,'

e) da participação na compensação financeira destinada ao Estado nos termos das Leis
Federais ne 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e ne 8.001, de l3 de março de 1991, não atingidos
pelo art. 242 da Constituição Estadual.

§ l' Os valores a que se refere a alínea "e" do inciso II do caput deste artigo serão
destinados, exclusivantente, à realização das atividades a que se refere o inciso XIII do caput do
art. 24-A desta Lei Contplementar.

§ 2'A utilização de recursos para as hipóteses previstas nos incisos IX e XII do caput do
art. 24-A desta Lei Complementarfica limitada a 15% (quinze por cento) dos recursos destinados
ao Fundo, em cada exercício.

§ 3" Ofonento à infraestrutura das empresas deve se dar preferencialmente por meio de
convênio, ou instrumento congênere, entre o Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, e o município de
localização do empreendimento, objetivando o repasse de recursos do Fundo ao município, para
que este execute as ações necessárias ao fomento, mediante projeto apresentado à SEMAGRO e
por esta aprovado.

§ 4' E vedada a utilização de recursos do PRO-DESENVOLVE para o pagantento de
remuneração de pessoal, inclusive diárias e vaníagens pessoais, exceto para servidores que
estejant incuntbidos do acompanhamento e controle dos processos referentes à execução dos
insÍruntentos jurídicos que viabilizam a destinação dos referidos recursos. " (NR)

"Art. 24-C. As empresas beneficiárias de incentivos ou de benefícios fiscais concedidos
na ntodalidade de crédito presuntido ou outorgado, ou de dedução de valores do saldo devedor do
ICMS, concedidos com base nas disposições desta Lei Complementar ou de qualquer outro
diplonta normativo, por meio de termo de acordo, regime especial, despacho ou qualquer outro ato
administrativo, devenc contribuir com o PRO-DESENVOLVE, mediqnte o pagamento do yalor
correspondente a 20Á (dois por cento) do montante do incentivo fruído em cada período de
apuração do imposto.

§ l" O pagamento a que se refere o caput deve ser realizado na mesnla datafixada para
o pagamento do saldo devedor renlanescente do ICM$ durante o período de vigência do incentivo
ou do beneficio Jiscal, obedecendo-se aos requisitos regulamentares e àqueles disciplinados,
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isolada ou conjuntamente, pelas Secretarias de Estado de Fazenda e de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar.

§ 2' A contribuiÇão cujo pagamento não ocorra no prazo estabelecido deve ser
atualizada monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês e de multa
moratória, nos termos preústos nos arts.2B5 e 120 da Lei np l.Bl0, de 1997, sent prejuízo da
suspensão e cancelamento do incentiyo ou do beneficio fiscal nos tern'tos previstos no art. 23-D
desta Lei Complementar." QttR)

"Art. 24-D. Ás empresas beneficiárias de incentivos ou de benefícios fiscais concedidos
na modalidade de crédito presuntido ou outorgado, ou de dedução de valores do saldo devedor do
ICMS, mediante a celebração de termos de acordo ou compromisso, condicionados ao

cumprimento de condições e de obrigações socioeconômicas, podent, opcional e adicionalmenÍe,
contribuir con't o PRO-DESENI/OLVE, mediante o pagamento de valor equivalente a 3oÁ (três por
cento) do incentivo fruído em cada período de apuração do imposto, pelo período compreendido

entre l' de.janeiro de 2021 e 3l de dezembro de 2022.

§ l' Os contribuintes que, nos termos deste artigo, contribuírem adicionalmente com o
PRO-DESENVOLVE ficam dispensados da exigência de contrapartidas e de obrigações

socioeconômicas pactuadas ent comprontisso de obrigações recíprocas para serem cumpridas no

período compreendido entre l'de janeiro de 2018 e 3l de dezembro de 2020.

§ 2'A conÍribuição adicional de que traÍa esÍe artigo deve ser realizada sem prejuízo da

contribuição prevista no art. 24-C desta Lei Conplementar.

§ 3'A aplicação do disposto no caput deste artigo é condicionada a que as empresas

manifestem, expressanlente, até 3l de dezembro de 2021, a sua opção pela contribuição adicional
de que tlata o caput deste artigo, pelo período e para a finalidade nele mencionados, na forma
prevista no Regulamento.

§ 4'Tratando-se de empresas que, na data da publicação da Lei Complementar ne 241,

de 23 de outubro de 2017, se enquadravanl na disposição do art. 20-A desta Lei Complenxentar,

acrescentado pela referida Lei Complenlentar, a aplicação do disposto no caput deste artigo é

condicionada, também, a que essas empresas:

I - tenham cumprido cts contrapartidas e as obrigações socioeconômicas e/ou específicas,

pactuadas mediante comprontisso de obrigações recíprocas para serem cumpridas até 3l de

dezembro de 2017; ou

II - realizem a sua adesão à contribuição de que trata o art. 20-B desta Lei
Complententar, caso não tenhant a ela aderido nos prazos estabelecidos.

§ 5" A contribuição adicional de que trata este artigo relativa ao período compreendido

entre o mês de janeiro de 2021 e o mês anterior ao da realização da opção deve ser:

I - atualizada monetariamente e acrescida de juros de um por cento ao ntês e de multa
moratória, nos terntos previstos nos arts. 285 e 120 da Lei ne 1.810, de 22 de dezembro de 1997,

até o mês da ocorrência da adesão,'

II - paga, em parcela única, até o dia l0 (dez) do mês subsequente ao da ocorrência da

adesão, observado o disposto no § 6'deste artigo.

§ 6' Na hipótese do § 5' deste artigo, as empresas podem optar pelo pagamento da

contribuição ent até doze parcelas, iguais e mensais, cont vencintento da printeira até o dia l0
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(de) do mês subsequente ao da ocorrência da adesão, com acréscimo de juros de 1oÁ (unt por
cento) ao mês, a partir da referida data, sobre o valor das parcelas restantes, não podendo o valor
de codq parcela ser inferior a dez Unidade Fiscctl de Referência de Mato Grosso do Sul
(UFERMS).

§ 7'A partir do mês da ocorrência da opção, a contribuição adicional de que trata este

artigo deve ser paga, mensalmente, no prazo a que se refere o § l" do art.24-C desta Lei
Complementar, mediante a utilização de código de receita específico.

§ B" A contribuição adicional de que trata este artigo paga fora do prazo estabelecido
deye ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de um por cento ao mês e da multa
moratória, nos termos previstos nos arts. 285 e 120 da Lei ne 1.810, de 1997.

§ 9" Afalta de pagamento de qualquer parcela da contribuição a que se refere o caput
deste artigo, na forma e no prazo estabelecidos, enseja a perda dos efeitos da opção a que se

referem os arts. 24-D e 24-E desta Lei Contplementar.

§ 10. Na hipótese do § 9'deste artigo, a Secretaria de Estado de Fazenda, após a data de
yencimento da última contribuição a ser paga no período a que se refere o cctput deste artigo,
deverá intimar o contribuinte para, no prazo de 20 (vinte) dias, realizar o paganlento da
contribuição ou comproyar o cumprimento das contrapartidas e das condições e obrigações
socioeconômicas pactuadas para o período dejaneiro de 2018 a dezembro de 2022.

§ 11. O descumprimento da intimação a que se refere o § l0 deste artigo, bent como o
não pagamento da contribuição ou não comprovação do cumprimento das contrapartidas e

condições e obrigações socioeconômicas, enseja o cancelantento do beneficio ou do incentivo

fiscal, nafornta do regulamento.

§ 12. As empresas enquadradas nas disposições do caput deste arÍigo, que não optarenx
pelo pagamento da referida contribuição adicional, pelo período e para a finalidade previstos,
serão intimadas para, no prazo de 20 (vinte) dias, comprovarem o cumprimento das condições e

das obrigações socioeconômicas pactuadas, relativamente a todo o período de vigência do
incentivo ou do beneficio fiscal.

§ 13. Na hipótese do § 12 deste artigo, o descuntprimenío da intintação ou a não
comprovação a que ele se refere, no prazo da intintação, intplica o cancelantento do beneJício, sent

prejuízo das demais cominações previstas na legislação tributária estadual. " (NR)

"Art. 24-8. As empresas que optarem pela contribuição adicional de que trata o art. 24-
D desta Lei Complenxentar, sent prejuízo da dispensa a que se refere o § l" do referido artigo,
poderão cumprir as condições e as obrigações socioeconômicas e/ou específicas, pactuadas
mediante termo de acordo ou compromisso, relativamente aos períodos abaixo especificados, nos

seguintes prazos:

I - as condições e as obrigações relativas a empregos diretos, o nxontante de faturamento
e as obrigações específicas cujo cumprimento deva ser realizado de forma contínua, previstas para
serem cumpridas a partir de janeiro de 202 I, devem ser cumpridas ctté o segundo ano subsequente
ao ano previsto para seu cumprimento no respecíivo termo de acordo ou comprontisso,'

II - os investimentos fixos e o cumprimento das dentais condições e obrigações
específicas definidas para serenl realizadas em unla datafixa, devem ser realizados:

a) até janeiro de 2023, nos casos em que o termo final para sua realização Íenha sido
estabelecido para até dezembro de 2020;
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b) até o segundo ano subsequente a data estabelecida para o terntofinal do prazo para a
sua realização, nos casos em que o ternxo final ocova a partir de janeiro de 202 1.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, as empresas cujo beneficio ou incentivo venha
a ser extinto até 31 de dezembro de 2022, desde que tenham realizado o pagantento da
contribuição adicional de que trata o art. 24-D desta Lei Contplementar, pelo período nele
previsto, ficant dispensadas do cumprimento das condições e das obrigações a que se refere este
artigo." (NR)

"Art. 25.

§ 1' O FADEFE/MS tem natureza contábil e financeira e é vinculado à Secretaria de
Estado de Fazenda, que fica incumbida de sua administração.

......." (NR)

"Art. 25-A. Constituem receitas do FADEFE/MS os valores provenientes da contribuição
a que se refere o art. 20-A, caput, e arÍ. 20-8, caput, nos percentuais a que se refere o art. 27-A,
todos desta Lei Complementar, incluídos os valores pecuniarios resultantes de sua aplicação
financeira." (NR)

"Art. 26-A. As receitas
equilíbrio.fiscal do Estado de Mato
serviço da dívida do Estado.

do FADEFE/MS devem ser destinadas à manutenção do
Grosso do Sul, financiando, em especial, à previdência e ao

§ l" As aplicações das receitas do FADEFE/MS serão especificadas em aío do Poder
Executivo.

,........" (I\tR)

"ArÍ. 27-4.

§ 3'-A. O pagantento da contribuição a que se refere este artigo deve ser feito medianÍe a
utilização de códigos específicos, para determinação da respectiva origem.

§ 4" As empresas industriais que se enquadrem na disposição do § 4'-Á deste artigo e

que, em atendimento ao disposto no art. 27 desta Lei Complementar, na redação vigente até a data
da publicação da lei que introduziu este dispositivo, realizarant, no período compreendido entre lo
de janeiro de 2018 e 3l de dezembro de 2020, o pagamento do valor nele previsto, devem deduzir
o respectivo valor devido da contribuição a que se refere o art. 27-A desta Lei Complementar,
recolhendo-se apenas a diferença.

§ 4'-A. O disposto no § 4'deste artigo aplica-se, exclusivamente, às empresas industriaís
que:

I - não aderiram, no prazo a que se re.fere o § l'do art. 20-C desta Lei Complementar,
ou nas suas prorrogações, à contribuição de que trata este artigo,'

II - venham a aderir à conÍribuição de que trata este artigo, para efeito do que dispõe o

art. 24-D desto Lei Complententar.
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"Àrt. 27-C.

IV - a suspensão, autontática, do direito de fruição do incentivo ou do benefício fiscal,
por doze nteses consecutivos, no caso de.falta de pagamento da contribuição, em relação a 3 (trê)
meses, consecutivos ou não, observado o disposto no § 1"-A deste artigo.

§ I " Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo aplica-se o disposto nas §§ I 
o a 4o do

art. 23-D desta Lei Complementar.

" (NR)

"Art. 27-F. Os contribuintes que utilizam incentivos ou beneficios fiscais concedidos na

modalidade de crédito presumido ou outorgado ou de dedução de valores do saldo devedor do

imposto devem apresentar a Guia de Inforntação e Apuração do ICMS Beneficios Fiscais (GIA-

BF) ou qualquer ouffo documento instituído para fins de prestação de inforntações relativas a

operações ou a prestações alcançadas por benefícios ou por incentivos fiscais, inÍormando,

inclusive, as contribuições a que se referem os arts. 23-A, § 2o, inciso I, 24-C, 24'D e 27-A desta

Lei Complementar." NR)

Art. 2o As empresas que, no termo final do prazo previsto no § 1o do art. 20-C da Lei

Complementar ne 93, de 5 de novembro de 2001, eram beneficiárias de incentivos ou de benefícios fiscais

a que se refere esse artigo, concedidos na modalidade de crédito presumido ou outorgado ou de dedução

de valores do saldo devedor do imposto, e não tenham realizado, no referido prazo, consideradas as suas

prorrogações, a adesão à contribuição a que se referem os arts. 21-Ãa27-C da Lei Complementar ne 93,

de 5 de novembro de 2001, podem realizar a referida adesão, até 31 de dezembro de 2021, na forma

prevista neste artigo, para efeito exclusivo de aplicação do disposto no art. 24-D da Lei Complementar ne

93, de 2001.

§ 1" Na hipótese deste artigo, a contribuição nos casos a que se referem os arts. 20-A e

20-B da Lei Complementar ne 93, de 2001, deve ser:

I - calculada utilizando-se o percentual previsto no inciso I do art. 27-A, observado, se for
o caso, o disposto no § 8o do art. 27-B da Lei Complementar ne 93, de 2001, sobre o incentivo ou

benefício fruído no período de janeiro de 2018 até dezembro de2020;

II - atualizado e acrescido de juros de um por cento ao mês e de multa moratória, nos

termos previstos nos arts. 285 e 120 da Lei ne 1 .810, de 22 de dezembro de 1997;

III - ser recolhido até o dia 10 (dez) do mês subsequente à adesão, podendo ser paga em

até doze parcelas, iguais e mensais, com vencimento da primeira no referido prazo, com acréscimo de

juros de um por cento ao mês, a partir da referida data, sobre o valor das parcelas restantes, não podendo

t valor de càda parcela ser inferior a dez Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul

(UFERMS).

§ 2" A adesão realizadanos termos deste artigo produz os efeitos em relação às hipóteses

de que trata:

I - o art. 20-A da Lei Complementar ne 93, de 2001, relativamente aos atos concessivos,

celebrados ou expedidos de forma individualizada, por empresa ou por estabelecimento, que estejam em

vigor e possam ser prorrogados;
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II - o art. 20-B da Lei Complementar nq 93, de 2001, enquanto não exigidos, mediante
lançamento de ofício, os créditos tributários relativos ao imposto que, em decorrência da utilização dos
incentivos ou dos benefícios fiscais sem o implemento das condições socioeconômicas, deixou de ser

pago.

§ 3" A diferença entre os índices definitivo e provisório da contribuiçáo,a que se referem
os §§ 7o e 9o do art.27-B da LeiComplementar ne 93, de 2001, se houver, deve ser:

I - atualizada e acrescida de juros de lYo (um por cento) ao mês e de multa moratória, nos

termos previstos nos arts. 285 e 120 da Lei ns 1 .8 1 0, de 1997 , até a data em que ocorreu a notificação do

índice definitivo;

II - recolhida até o dia 10 (dez) do mês subsequente da referida notificação, podendo ser

parcelada em até 12 (doze) parcelas, iguais e mensais, com vencimento da primeira no referido prazo, e

incidência dejuros de 1%o (um por cento) ao mês, a partir dessa data, sobre o valor das parcelas restantes.

§ 4" Na hipótese deste artigo, os efeitos da adesão, sem prejuízo das consequências

decorrentes do seu não pagamento em relação aos períodos subsequentes, ficam condicionados a que a

empresa pague, nos respectivos prazos, a contribuição ou as suas parcelas, relativas ao período a que se

refere o inciso I do § 1" deste artigo.

§ 5" Na falta de pagamento da parcela única ou de qualquer parcela relativa à diferença a

que se refere o § 3o deste artigo, o mês do vencimento da parcela não paga deve ser considerado como
período de apuração, na determinação dos três períodos, consecutivos ou não, a que se referem o § 1o do

art.23-D e o inciso IV do caput do art.27-C da Lei Complementar ne 93, de 2001, para o efeito nele

previsto.

§ 6" As empresas que realizarem a adesão e o pagamento de que trata este artigo, caso

tenham reaiizado o pagamento do imposto sem a fruição do respectivo incentivo ou benefício fiscal, em

relação às operações ou às prestações ocorridas a partir do mês dejaneiro de 2018, podem apropriar,
como crédito, para ser compensado com débito do imposto de sua responsabilidade, o valor
correspondente à diferença entre o valor pago e o valor do respectivo débito, considerada a aplicação do

incentivo ou do benefício fiscal, observado o disposto no § 7o deste artigo.

§ 7" A apropriação do crédito
aulorizaçáo prévia da Secretaria de Estado de

existência da respectiva diferença.

a que se refere o § 6" deste artigo é condicionada à

Fazenda, a ser expedida mediante a demonstração da

Art. 3o As empresas que aderiram à contribuigão a que se referem os artigos 27-A a27-C
da Lei Complementar ne 93, de 2001, e que não tenham pago a referida contribuição, em relação aos

meses anteriores à publicação desta Lei Complementar, podem realizar o seu recolhimento em parcela
única ou em até 24 (vinte e quatro) parcelas, com os acréscimos de atualização monetária, de juros de

mora e da multa moratória, nos termos previstos nos arts. 285 e 120 da Lei ns 1 .810, de 1997 , observado o
valor mínimo por parcela de dez UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do

Sul).

§ 1" O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, quando devida, à diferença a que

se refere o § 9o do referido art.27 -B da Lei Complementar ne 93, de 2001 .

§ 2" No caso de parcelamento, o contribuinte deve apresentar o pedido de parcelamento
no prazo de sessenta dias, contados da data da publicação desta Lei.
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§ 3" No caso de pagamento em mais de uma parcela, o valor de cada parcela, a partir da

segunda, deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, considerando-se como termo
inicial o dia seguinte à data do vencimento da primeira.

§ 4" Na falta de pagamento da diferença a que se refere o § 1o deste artigo, o mês do
prazo final para o seu pagamento, detenninável nos termos do caput deste artigo, deve ser considerado
como período de apuração, na determinação dos três períodos, consecutivos ou não, a que se refere o

inciso IV do caput do art. 27-C da Lei Complementar ne 93, de 2001, para o efeito nele previsto.

Art. 4o Fica extinto o Fundo a que se refere o art.25 da Lei Complementar ne 93, de 5 de

novembro de 2001, a contar de 1o dejaneiro de2023.

Parágrafo único. Após a extinção do fundo a que se refere o caput deste artigo, havendo,
por qualquer circunstância, pagamento de contribuição para ele prevista, o respectivo recurso deve ser

destinado ao Tesouro do Estado.

Art. 5o Às empresas que estiverem com o incentivo ou benefício fiscal suspenso na data

de publicação desta Lei, por decorência das hipóteses previstas no arts. 2l daLei Complementar ne 93,
de 2001, aplicam-se, no que couber, o disposto nos arts. 21, § 3o, inciso II, 22-A e 23-A a23-D da

referida Lei Complementar, introduzidos por esta Lei, inclusive quanto à opção pelo pagamento da
contribuição opcional de que trata o art. 24-D, nos casos previstos nos respectivos artigos, observando-se
o seguinte:

I - deve ser considerado o período de suspensão da empresa, até a data da publicação

desta Lei Complementar, para a contagem dos 12 (doze) meses consecutivos a que se referem os arts. 23-
A a23-D da Lei Complementar ne 93, de 2001;

II - caso o incentivo ou benefício esteja suspenso por mais de 12 (doze) meses

consecutivos, a empresa deve ser intimada para no prazo de 20 (vinte) dias regularizar a situação que

motivou a suspensão, observada a faculdade de contribuir adicionalmente ao PRO-DESENVOLVE, nas

hipóteses previstas, sob pena de cancelamento automático do incentivo ou benefício, efetivado com o
decurso de prazo da intimação.

Parágrafo único. As empresas que, na hipótese do caput deste artigo, estiverem com suas

atividades encerradas na data de publicação desta Lei Complementar, no caso de cancelamento do

benefício ou incentivo fiscal por descumprimento das hipóteses previstas na alínea "a" do inciso I do

caput do art.21 da Lei Complementar ne 93, de 2001, não serão condenadas à restituição de valores
pecuniários fruídos,

Art. 6o As empresas de transporte aéreo beneficiárias de incentivos fiscais concedidos
com base na Lei Complementar ne 93, de 2001, ou no Decreto ng 75.246, de 18 de junho de 20i9,
inadimplentes quanto ao cumprimento das condições e obrigações socioeconômicas pactuadas em

compromissos de obrigações recíprocas, desde que aceitem repactuar as referidas obrigações, prazos e

condições, ficam dispensadas da exigência dessas condições e obrigações, até a data da repactuação.

Parágrafo único. As obrigações, prazos e as condições poderão ser repactuados

anualmente, respeitados os limites dos benefícios já registrados e depositados no Conselho Nacional de

Política Fazendária (CONFAZ), nos termos do Convênio ICMS 190117, de 15 de dezembro de2017, e

Lei Complementar (Federal) ne 160, de 7 de âgosto de 2017 .

AÍt. 7o Ficam convalidados os atos administrativos praticados anteriormente à vigência
desta Lei Complementar, em conformidade com o disposto no § 2o do art. 21 daLei Complementar ne 93,
de 2001, acrescentado por esta Lei.
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Art. 8o Renumeram-se para § 1o o parágrafo único do art. 20 e o parágrafo único do art.

21 daLei Complementar ne93, de 5 de novembro de 2001.

Art. 9o Revogam-se os dispositivos abaixo especificados da Lei Complementar ne 93, de

5 de novembro de 2001:

I - os incisos III e IV do caput do art.21;

II - os §§ 3" e 4" do art.22;

III - os incisos I, iI, III e IV e suas alíneas de "a" a"9", e os §§ 2'e 3o do arÍ.25;

IV - o art.26 e seus §§ 1" e 2";

V - o § 2'do art.26-A;

VI - o art.26-B;

VII - o art.27 e seu parágrafo único;

VIII - o § 5" do art.27 -A;

IX - o inciso 1l do caput e os incisos I e II do § 1o e o § io-B, todos do art. 27-C.

Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1" de janeiro de 2021.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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