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SOnhor Presidente,

' Com amparo no caput do artigo 67 da Constituigdo Estadual, submeto d

apreciagdo dessa augusta Assembleia Legislativa, por interm6dio de Vossa Excel0ncia,
o projeto de lei qieAuescenta dispositivo,d Leine 1.963, de ll de junho de 1999, e d
Lei ne 3.826, de 22 de dezembro de 20a9, nos terrnos que especifica.

:

O presente projeto de lei tem por objetivo acrescentar o inciso V ao $ 1o

da Lei ns 1.963, de 11 de junho de 1999, com a finalidade de estender a dispensa da
cobranga da contribuigdo nela prevista, destinada ao Fundo de Desenvolvimento do
Sistema Rodoviario do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDERSUL), nas operagdes
de saida de animais de estabelecimento de produtor, decorrente de doag6.o por ele
r ealizada a entidades benefi centes.

A16m disso, tem por objetivo acrescentar o par6grafo rinico ao art.7o da
Lei ne 3.826, de22 de dezembro de 2009, com a finalidade de isentar do pagamento da
taxa nela prevista a emissdo de Guia de Tr6nsito Animal (GTA), para o tr6nsito de
animais objeto de doagdo realizadapor produtores rurais a entidades beneficentes, desde
a saida do estabelecimento doador, passando, se for o caso, por estabelecimento de
leiloeiro, at6 o estabelecimento que os adquirir da entidade donaidria.

Por fim, altera-se a redagdo do art. 8o com o objetivo de aprimorar a
medida que se pretende para permitir que as instituig6es que desenvolvem atividades
sociais possam Ser beneficiadas com a isengio das taxas da IAGRO, quando ocorer
doagEo de semovEntes para eventos e a renda se destinar total e exclusivamente para
entidade beneficente.

E imperioso reconhecer o papel transformador das instituig6es sociais em
varios segmentos,da sociedade. Possibilitar a dispensa das cobrangas dessas taxas a tais
entidades, contribui pwa garantir a construgio de uma sociedade mais justa e igualit6ria,
colaborando assirn, para que os trabalhos desempenhados pelas entidades sociais
atinjam um ntmgro maior de cidadSos sul:mato-grossenre.

Convdm pontuar que, o Estado tem o dever de contribuir com a atividade
desenvolvida por essas instituigdes, seja pela implantagdo de politicas de cunho
afirmativo, seja por meio dessa medida que se pretende implementar por interm6dio
deste projeto de lei.

A Sua Exceldncia,o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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A dispensa e a isengdo tdm por prop6sito, respectivamente, exonerar oprodutor do 6nus,dessa contribuigdo e taxa, no 
"uro "* que, por liberalidade, transfira

animais d9 sul propriedade a essas entidades, visando a contribuir com o cumprimento
de sua nobre finalidade, bem como a respectiva entidade ., r. ro. o;;;;, 

" 
t"iioeiro, no

que the competii, participando o Estado, n.ssa hip6tese, com a concessdo dessa iseng6o.

Assim, encaminha-se a proposigdo anexa, com a inteng6o de auxiliar as
instifuigdes sociais no desenvolvimento de suas atribuig6ls.

- Diante do exposto, conto com o apoio de Vossa Exceloncia e dos nobres
Pares que compdem essa casa de Leis para a aprovagio do anexo projeto de lei.

Atenciosamente,

Av. Poeta Monoel de Barros, Bloco g
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Govemador do Estado



PROJETO DE, LEI

Lei:

Acrescenta dispositivo d Lei ng 1.963, de
I I dejunho de 1999, e d Lei ne 3.826, de
22 de dezembro de 2009, nos termos que: especifica.

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

Art. 10 A Lei ne 1.963, de 11 de junho de 1999, passa a vigorar com o
seguinte acr6scimo:

"Art. 9o.

$ 1'',

V'as sa[das de animais de estabelecimento de produtor decorrentes de
doagdo a entidades beneficentes, inclufdas, se .for o caso, os remessas a
empresa,leiloeira, por conta e ordem da entidade donatdria, para a venda em
leildo.

'' NR)

Art. 2o A Lei if 3.826, de 22 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a
seguinte alteragdo e acr6scimo:

"ArL 7o.

Pardgrafo ilnico. E tambdm isenta do pagamento de taxa a emissdo de
Guia de Trdnsito Animal (GTA), para o trdnsito de animais objeto de doagdo
realizada por produtores rurais a entidades beneficentes, deide a safda do
estabelec.imento doador, passando, se for o caso, por estobelecimento de
leiloeiro,' atd o estabelecimento que os adquirir da entidade donatdria. " NR)

"Art. 8o A cobranEa de determinadas taxas pode ser dispensada nos
casos em que, para atender a relevante interesse social, administrativo ou
sanitdrio:

III - ocorrer doaEdo de semoventes para eyentos e a renda se destinar
total e ex.clusivamente para entidade beneficente, semfins lucrativos". NR)

Av. Poeta Monoel de Barros, Bloco B
Pq. dos Podered Governador Pedrossian . CEP: 79031-3S0

Campo GrandelMS. PABX: (67) 3318-1000 " www.ms.gov.br

i \n'



Art. 30 Autoriza-se o titular da Ag6ncia Estadual de Defesa
Animal e Vegetal (IAGRO) aregulamentar o dispoito tffirtl _, ?n.$,;

Arr. 40 Esta Lei entra em vigor em t" d. jane"ir iiuioi. 
"''

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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