
MENSAGEM/GAB GOV/MSAIg 63 I 2O2O Campo Grande, 9 de dezembro de 2020.

Senhor presidente,

Com amparo no capul do artigo 67 da Constituição Estadual, submeto àapreciação dessa augusta Assembleia Legislaiiuu, po. iniermédio-de vossa Excelência, oprojeto de lei que Dispõe sobre a concessão- de beneficio fiscal com fundamento na Leicomplementar Estaduat ne 93, de 5 de novembro de zobt, e na Lei Estadual ne 4.01g, de 30de iunho de 20il, aos estabelecimentos e às operaç,ões que especifica, e dd outrasprovidências.

- O projeto. de lei, que ora se encaminha, tem a finalidade de concederbeneficio fiscal relativo às operaçõ'es de saídas interna ou interestadual com os produtosresultantes da atividade de cortô e/ou dobra de aço ou ferro, realizadas no períodocompreendido entre o mês de janeiro de 2021e dezembro de 2022, aos estabelecimentosindustriais que possuem termos de acordo celebrados com fundamento na Leicomplementar Estadual ne 93, de 5 de novembro de 2001, e na Lei Estadual ne 4.04g, de 30de junho de 2011, vigentes na datada publicação da Lei.

o benefício consiste na- reduç.ão do saldo devedor do Imposto Sobreoperações Relativas. à circulação de Mercadorias e sobre prestações de serviços deTransporte Interestadua.l e Intermunicipal e. de comunicuçao (ICMS), no percentual decinquenta por cento do imposto devido e aplica-se àqueles estub"le"iméntos industriais queembora já possuam termo de acordo, este não prevê a concessão do referido benefício.

Os termos de acordo vigentes, na data da publicação da Lei, que concedem oreferido benefício perrnanecerão válidos, até o seu vencimento, garantindo, assim, asegurança jurídica necessária ao setor produtivo, mantendo todas as obrigações, condições ecompromisso neles acordados.

Pela proposta, também, é atribuída ao estabelecimento industrialincentivado, no período entre o mês de janeiro de 2O2l e dezemb ro de 2022,a condição desubstituto tributário, ficando responsável pelo pagamento do imposto relativo às op".aç0..
subsequentes com as mercadorias resultantes das atividades de õorte e/ou dobra de aço ouferro.

Destaco que a concessão desse benefício fiscal, consistente na sua extensão
a outros contribuintes, está em consonância com o disposto na Lei Complementar Federal ne160, de 7 de agosto de2017, e no convênio ICMS tôonl,de 15 de dózembro de2ol7,doConselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZj, tendo em vista que a LeiComplementar ne 93, de 2001, e a Lei np 4.049, de 2011, é todos os seus atos concessivos
foram devidamente reinstituídos e depositados no referido órgão.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORRÊA
Presidente da Assembleia Legislativa
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Ressalto, ainda, que o disposto neste projeto de
contribuintes optantes pelo regime tributário diferenciaáo, previsto
Federal ne l23, de 14 de dezembro de 2006.

Por fim, inclui-se, no presente projeto de lei, que a partir da data de sua
publicação, fica vedada a concessão de novos incentivos ou de bànefícios fiscais, em
relação a essas operações de corte e/ou dobra de aço ou ferro, inclusive mediante ato a ser
expedido de forma individualizada.

Com essas razões, em virtude da natureza do mérito, 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 Regimento Interno da
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (zuAL/AL).

Diante do exposto, conto com o apoio de Vossa Excelência e dos nobres
Pares que compõem essa Casa de Leis para a aprovação do presente projeto de Lei.

lei
na

não se aplica aos
Lei Complementar

Atenciosamente,

- *\\*_*:
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Lei:

Dispõe sobre a concessão de beneficio
fiscal com fundamento na Lei
Complementar Estadual ne 93, de 5 de
novembro de 2001, e na Lei Estadual ne
4.019, de 30 de junho de 201 t, aos
estabelecimentos e às operações que
especifica, 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

Art. 1o Fica concedido aos estabelecimentos industriais que possuem Termos
de Acordo, celebrados com fundamento na Lei Complementar Estadual ne 93, de 5 de
novembrode200l,enaLeiEstadual ne4.049,de30dêjunhode20ll,vigentesnadatada
publicação desta Lei, benefício fiscal na modalidade de redução do sãldo devedor do

lmposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), no
percentual de cinquenta por cento do imposto devido e apurado nos termâs da legisÍaçao,
relativamente às operações de saída internas ou interestaduais com os produtos resultantes
da atividade de corte e/ou dobra de aço ou ferro, realizadas no período compreendido entre
o mês de janeiro de202l e dezembro de2022.

§ l" Não se aplica o disposto no caput deste artigo, aos estabelecimentos
industriais portadores de termos de acordos vigentes na data da putlicaçao desta Lei, que já
concedem o referido benefício fiscal.

§ 2" Na hipótese do § 1o deste artigo, os referidos termos de acordo
permanecerão válidos, até o seu vencimento, mantidas as obrigações ou compromissos
assumidos pelos respectivos estabelecimentos quanto aos investimentos já realàados e a
realizar.

§ 3" Para os efeitos do disposto nesta Lei, entende-se por atividade de corte
e/ou dobra de aço ou ferro a que se realiza sobre bobinur, ,".guihões, chapas, barras,
arames e assemelhados, não abrangendo produtos como telha., úlrrur, calhàs, treliças,
telas, perfilados, malhas e tubos produzidos no estabelecimento.

Art.2' No período a que se refere o caput do art. 1o desta Lei, fica atribuída
ao estabelecimento industrial incentivado a condição àe contribuinte substituto em relação
às_operações subsequentes com as mercadorias resultantes das atividades de corte e/ou
dobra de aço ou ferro, ficando responsável pelo pagamento do imposto incidente sobre as
referidas operações.

Parágrafo único. O benefício fiscal de que trata o art. 1o desta Lei aplica-se
somente às operações próprias do contribuinte substituto.
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Art' 3o Ficam convalidados. os crédito-s lançados ate a data da publicaçãodesta Lei, a título de incentivo ou de benefício fiscal nas operações com produtosresultantes da atividade de corte e/ou dobra de aço ou fero a que se refere o § 3. do art. lodesta Lei, realizadas por empresas beneficiárias de incentivo ou benefício fiscal concedidomediante ato concessivo expedido de forma individuarizada.

Art' 4'A partir da data da publicação desta Lei, fica vedada a concessão denovos incentivos ou benefícios fiscais, relátivo.s às op.rufà* de corte e/ou dobra de aço ouferro, inclusive mediante ato concessivo expedido de forma individualizada.

Art' 5o Esta Lei não se aplica aos contribuintes optantes pelo regimetributário diferenciado, previsto na Lei complementar Federal ne l23,de 14 de dezembrode 2006.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande,

"§- -- * -"=\.=_
RETNALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado

Av. Poeta Manoel de Barros, Bloco g
Pq. dos Poderes Governador pedro pedrossían . CEp: 7903 1 _350

Campo Grande/MS " 
pABX: (67) 3318-t 000 . www.ms.gov.br


