
MENSAGEM/GABGOV/MSN{9 7 8 / 2022 Carnpo Grande, 6 de dezembro de2022,

Senhor Presidente,

Com amparo no caplrt do arligo 67 da Constitui96o Estadual, submeto d apreciag6o
dessa augusta Assembleia Legislativa, por interm6dio de Vossa Excel6ncia, o projeio de lei
complementar que Altera e acrescenta dispositivos d Lei Complententar ne 93, de 5 de noyentbro cle
2001, que institui o Progranta Estadual de Fomento d Industrializaqiio, ao Trabalho, ao Emprego e d
Renda (MS-EMPREENDEDOR), e da outras providLncias.

O projeto de lei proposto tem por objetivo proporcionar maior clareza e amplitude aos
conceitos e ds hip6teses que sdo previstas na Lei Complementar ne 93, de 5 de novembro de 2001,
evitando-se interpretag6es restritivas da norma e visando a alcangar as diversas atividades
empreendedoras localizadas no Estado de Mato Grosso do Sr-rl, bern como a alavancar a geragdo de
empregos e rerrda.

Assim, as alterag6es t6m por finalidade excluir o voc6bulo "produtivo" ou express6es
semelhantes, para evitar interpretagdo que restrinja a aplicabilidade da Lei Complementar a
empreendimentos industriais, uma vez que h6 situag6es em qLre o interesse do Estado, como vem
ocorrendo em muitos casos, vai al6m dessa hip6tese, alcangando, tambdm, empreendilnentos de outra
natureza, na linha de um tratamento ison6mico para os outros segmentos econ6rnicos objetivando,
sempre, resultados positivos, como a geragdo de emprego, o desenvolvimento econ6mico e o aumelto
da arrecadagdo, al6m de outros reflexos positivos para o Estado.

Nesse contexto, inclui-se tamb6m no projeto de lei a possibilidade do chamado"built
to suit", pelo qual o empreendimento econ6mico se realiza por meio da conjr-rgagdo de esforgos de duas
empresas, uma que realiza o investimento, construindo, sob rredida previamente combinada. a planta
de instalagSo do empreendimento econ6mico, e outra que, a tftulo de locagSo dessa planta por longo
pr azo, desenvolve o empreendimento econ6mico.

No que se refere ds alterag6es do art. 5o da referida Lei Compler.nentar, o projeto tem
por objetivo incluir o g6s natural, o iilcool de cana-de-ag[rcar, a carne bovina ou bufalina, os aftefatos
de madeira, o caf6 e a constmgSo civil nas hip6teses desta Lei, bem como excluir os animais vivos, os
produtos in natura e os produtos de baixo valor agregado, os quais ndo serSo alcangados pelas
disposigSes legais.

No projeto, incluem-se alterag6es no art. 14 da referida Lei Complementar, para
acrescentar ds hip6teses nele previstas outras situag6es em que a Secretaria de Estado de Fazenda pode
conceder o diferimento do langamento e do pagamento do ICMS, a dispensa do pagamento e o regime
especial para apuragdo e pagamento do ICMS, e outras modalidades.

Esclarega-se que as hip6teses objeto de insergdo nesta Lei Complementar j6 vem sendo
aplicadas pelo Estado por meio de tennos de acordo celebrados entre as empresas e o Estado, os quais
preveem contrapartidas a sereln cumpridas pelas empresas incentivadas. Desse modo, ndo se estii diante
da mera concessSo de beneficios de forma gratuita aos contribuintes, rnas sim de concess6es que
pressup6e o retorno esperado e convencionado entre as partes, coln o objetivo cle irnpulsioltar os
empreendimentos e, consequenterrente, a economia estadLral.
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Portanto, o projeto de lei atende ds exigOncias da Lei Complementar Federal nq 160, de
7 de agosto de 2017, e do Conv0nio ICMS lg0l17, celebrado no Ambito do Conselho Nacional de
Politica Fazend6ria. Vale observar tamb6m que a Lei Complementar ne 93, de 2001,6 de car6ter
autorizativo e condiciona a concessdo efetiva de qualqr-rer beneficio ou incentivo ao atendimento das
legislag6es pertinentes.

Merece destaque, ainda, a inclusSo no projeto da possibilidade de as empresas optantes
do Simples Nacional se utilizarem das disposig6es o art.20-D da Lei Complementar ne 93, de 2001,
independentemente de adesdo e de contribuigdo ao Furrdo de Apoio ao Desenvolvimento Econ6mico e

de Equilfbrio Fiscal do Estado (FADEFE/MS), nos casos em que venham a ser desenquadradas do
referido regime tribut6rio diferenciado ou a ultrapassarem o sr.rblirnite aplic6vel no Estado.

Al6m disso, a presente proposta possibilita que empresas interdependentes, em que uma
ou mais sejam benefici6rias de incentivos oll beneficios fiscais concedidos com base na Lei
Complementar ne 93, de 2001, apurem o imposto de forma diferenciada, visando d adequagdo dos
procedimentos aos novos modelos de operagSo e de neg6cios praticados por essas empresas.

Por fim, o referido projeto tem por objetivo, por um lado, a revisdo de prazos fixados,
prevendo, em prol dos contribuintes, a possibilidade de sua prorrogagdo, como no caso de intimagdo
para a comprovagSo do cumprimento das condig6es e das obrigag6es socioecon6micas, para o
pagamento e o parcelamento do imposto, para o pagamento de contribuigdo, bem como para a
manifestagSo quanto d proposta de repactuagSo dos beneficios a que a Lei se refere e, por outro, a revisdo
de procedimentos e de fonnalidades necess6rios ao enquadramento ds disposig6es desta Lei e para o seu
acompanhamento e controle.

Com essas consideragdes, em virtude da natureza do mdrito, solicito que a
tramitagdo do projeto de lei, ern epigrafe, processe-se em regime de urgdncia, 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 (RIALiMS).

Diante do exposto, conto com o apoio de Vossa Excel6ncia e dos nobres Pares que
comp6em essa Casa de Leis paraa aprovagdo do anexo projeto de lei complementar.

Atenciosamente,

-*. h. (
u>L-'

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

O GOVE,RNADOR
Fago saber que a

Altera e acrescenta dispositivos d Lei Compleruentar ne
93, de 5 de noyembro de 2001, que institui o Programa
Estadual de Fomento d Indusn"ializaqdo, ao Trabalho,
ao Emprego e d Renda (MS-EMPREEIVDEDOR), e dd
outras provid€ncias.

DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguitrte Lei

Complementar:

Art. 1o A Lei Complementar ne 93, de 5 de novembro de 2001, passa a vigorar com as
seguintes alterag6es e acrdscimos:

"Art. 2'

I - a instalaqdo de novas empresas e a ampliaqdo, a modernizagdo, a reativaqdo e a
relocaEdo das existentes, especialn'tente no sentido da interiorizagdo dos entpreendinl.entos
econ6micos e do aproveitantento das potencialidades econ1micas regionais, obedecidos os
interesses prioritdrios e adicionais entdo estabelecidos,.

IX - a equalizaqdo e a isonomia na competitividade dos segmentos econ6micos,
levando-se em consideraqdo o porte das empresas.

Pardgrafo ilnico. Observado o disposto no inciso I do caput deste artigo, .fir,
estabelecido como um dos interesses governamentais o estlntulo aos empreendimentos
econ6micos tecnologicantente avanEados, que possanx dar efetiva competitividade ds entpresas
situadas no Estado de Mato Grosso do Sul." NR)

"Art. 3o

I - empreendimento econ6mico de interesse prioritdrio: aquele que, direcionado d
atividade econ6mica relevante para o desenyolyintento econ1ntico e social do Estado, preencha
requisito estabelecido no $ l'do art. 4'desta Lei Complententar;

II - empreendintento econ1ntico de interesse adicional: aquele que esteja voltado tt
realizaqtio de inyestiruentos de relevante interesse do Estado,'

X - termo de acordo: documento forntal no qual constam os direitos e as obrigagdes
reciprocos entre o Estado e o empreendintento incentivado.

$ 1'Os interesses, prioritdrio e adicional, de que trata esta Lei;

I - podent abranger os casos de:

a) comercializagdo de bens ent grande escala (atacado), desde que o empreendimento
econ1mico propicie, efetivamente, o desenvolvintento ntercantil ou de prestagdo de serviqos;

b) aquisiqdes de mercadorias de fora do Estado e importaqdes em geral de bens
destinados d' comercializaqdo no P afs :
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II -ficam limitados, quanto aos empreendintentos econonticos produtivos nas areas de
energia eldtrica sob qualquer ntodalidade de geraqdo e de telecontunicaqdes, a possibilidade de
dispensa da cobranEa do ICMS incidente nas aquisiqdes interestaduais ou do exterior do Pafs,
de bens destinados ao ativo imobilizado da empresa (art. 14, inciso I, allneas "a" e "b", desta
Lei Complententar), ndo podendo qualquer incentivo ou beneflcio disciplinado nesta Lei
Contplementar incidir, por consequ€ncia, sobre as operaqdes relativas d circulaqdo de energia
eldtrica e sobre as prestaqdes de sen,iQos de telecontunicaEdes,

$ 2' Considera-se, tambdru, empreendimento econdmico de interesse prioritdrio ou
adicional, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo, aquele direcionado d manutenqtio
ou ao melho:rantento de entpreendimento jd incentivado nos termos desta Lei Complententar,
mediante arrendantento ou locaqdo dos respectiyos locais e instalaqdes, desde que ntantidas as
condigdes do projeto original, principalmente quanto ao ntimero de entpregados e aos niveis de
produqtio, sem prejulzo da exigAncia de outras condiqdes.

$ 3' Para efeito do $ 2" deste artigo, considera-se projeto de awendamento ou locaqdo
de unidade aquele destinado a viabilizar a transfer€ncia do incentiyo ou do beneficio fiscal jd
concedido d referida unidade, da empresa arcendante ou Iocadora d empresa arrendatdria ou
locatdria,

$ 5'1/as definigdes de projetos de implantaqdo, ampliaqdo, modernizaqdo, reatit;aQdo
e relocaqdo dos empreendimentos econdmicos de que trota este artigo incluem-se os casos enx

que o investimento seja realizado por terceiros, na modalidade de contrato de locagdo sob
ntedida, de longo prazo, cont locatdrio prd-deterninado ("built to suit"), hipdtese eru que o
en'tpresa incentivada responde, solidariamente coru o investidor, pelas obrigaqdes relatiyas ao
investintento, observado o disposto no $ 6'deste artigo.

$ 6' Na hip\tese prevista no $ 5o deste artigo, havendo a extinqdo do contrato de
arrendamento ou de locagdo, o beneficio ou o incentivo tambdm sera extinto, independentenxente
do prazo previsto no instruntento pelo qual o incentivo ou o beneffciofiscal tenha sido concedido,
sem preju[zo das hipdteses de suspensd.o e de cancelonTento e seus efeitos previstos nesta Lei
Contplententar. " QtlR)

"Art. 4o Observadas as regras do art. 3o desta Lei Compleruentar, pode usufruir dos
beneficios ou dos incentivos estabelecidos nesla n.ornla o empreendimento econdntico,
qualificado como de interesse prioritdrio ou adicional para o desenvolvintento integt'ado e

sustentavel de Mato Grosso do Sul, em conforntidade cont as diretrizes governanlentais, e que,

preenchendo os requisitos legais e regulantentares, possa concretizar, de qualquer modo, o
atingintento dos objetivos referenciados no art, 2o desta Lei Contplementar.

$ l'Independentemente da exigAncia de outt'os requisitos e da natureza de outros
empreendintentos, fica qualificado conto de interesse prioritario o empreendimento econdmico:

ru-

d) energia renovdvel conto principalfonte de energia,

,,(lVR)
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"Art. 5o Sem preju[zo da observdncia da limitaqdo de interesse governamental
estabelecida no art. 3", S l', inciso II, os beneffcios ou os incentivos disciplinados nesta Lei
Compleruentar ndo sdo aplicdveis aos empreendiruentos econ6nticos;

e) animais vivos,'

fl produtos in natura;

g) produtos de baixo valor agregado;

IV-

a) beneficianxento elementar ou primdrio de produtos,'

P ardgrafo rinico. .........

I ' ndo inviabilizam a aplicaqdo do disposto no art. 14, caput, incisos I a VIil, desta Lei
Complementar:

,'(NR)

"Art. 7'-4. O valor da contribuigdo, apurado e devido ao Fundo Estadual Pr6-
Desenvolvimento Econ1mico (PRO-DESENVOLVE), deve ser recolhido ao Tesouro Estadual, na

forma e no prazo estabelecidos em legislaqdo espec[fica. " Q{R)

"Art. 14. Aos empreendimentos econdmicos de releva.ntes interesses econ6mico, social
oufiscal do Estado pode ser:

V - concedido o diferimento do langamento e do pagamento do ICMS:

a) incidente na importaqdo de mdquinas e de equipamentos destinados ao atiyo
imobilizado, para o momento em que ocorrer a safda destes, a qualquer titulo, do estabelecim.ento
beneficiado, inclusive por transfer1ncia, comodato ou locaqdo,'

b) na modalidade de diferencial de alfquotas na aquisiEdo interestadual de mdquinas e

de equipantentos destinados ao ativo imobilizado, para o momento em que ocorrer a saida destes

a qualquer tftulo do eslabelecimento beneficiado, inclusive por transferAncia, comodato ou
locaqdo;

c) incidente na importaqdo de matdrias-printas e de insuntos, pqra o nxomento em que
ocorrer a salda interna destes, interestadual ou a safda dos produtos resultantes de sua
industrializaEdo;
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d) incidente na importaqdo de ntercadorias para revenda, para o momento em que
ocorrer a sctida destas ntercadorias do estabelecintento importador;

e) incidente nas operaqdes decorrentes de aquisigdo interna de ntatdrias-printas e de
insumos vinculados d produEdo, para o mon'tento en't que ocorrer a salda interna destes do
estabelecintento beneficiado ou a sa[da dos produtos resultantes de sua industrializaqdo;

VI - dispensado o recolhimento do ICMS substituigdo tributaria nas operaqdes
decorrentes de aquisiqdes de mercadorias de que trata o art. 3o, $ lo, inciso I, alinea "b", desta
Lei Complententar, e das aquisigdes de matdria-prinm e de insumos:

VII - concedido regime especial para apuragdo e pagantento do ICMS, inclusive na
modalidade diferencial de aliquotas e do ICMS substituiEdo tributdria;

WII - concedido crddito outorgado sobre o montante de investintentos fixos
contprovadantente realizados no prazo e nas condigdes firmados enx termo de acordo.

$ 1'Os beneficios ou os incentivos previstos neste artigo:

II -nos termos do inciso I e das al{neas "a" e "b" do inciso V do caput deste artigo,
poderd ser exigido do empreendedor informagdo, em relaqdo aos bens, inclusive de transporte,
do ativo permanente que forem destinados d modernizagdo ou tt agilizaEdo da gestdo e d
organizaqdo dos seus n.egdcios industriais ou agropecudrios, os reflexos qualitativos ou
quantitativos no respectitto processo de produqdo ou de ganho de competitividade, para a
apreciaEdo da SEFAZ, levando en1 conta os aspectos socioecon6nticos do entpreendintento.

$ 2'Nas hip6teses das al{neas "a" e "b" do inciso V do caput deste artigo, o pagamento
do intposto antes diferido fica dispensado, exceto se ocorrer a sa{da dos bens adquiridos ou
recebidos conl o beneficio do diferimento do ICMS antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos,
caso em que o imposto deve ser recolhido naforma previstana legislagdo tributdria e em termo
de acordo firmado entre o Estado e a enxpresa beneficiaria.

$ 3'Nas hipdteses das al{neas "c", "d" e "e" do inciso V do caput deste artigo, o
empreendintento econ1ntico incentivado fica dispensado do pagamento do ICMS antes diferido,
nos casos enx que a saida subsequente seja incentivada com ba.se nesta Lei e eru outras situaEdes
previs tas no r e gulamento.

$ 4" A aplicaqdo do diferimento do langantento e pagamento do imposto nas operagdes
de que decorua a entrada de matdrias-primas, insumos ou ntercadorias, ndo prejudica e nent
interfere na apuragdo do beneficio ou do incentivo fiscal aplicdvel ds operagdes relativas d safda
dos respectivos produtos ou dos produtos resultantes de suo industrializaqdo." (IVR)

"Art. .i5. As empresas interessadas na obtengdo de beneficios ou de incentivos
abrangidos por esta Lei Contplementar, devent:

I - quando se lratar de benef{cios ou de incentivos relacionados a operaqdes industriais,

formalizar requerintento, carta-consulta ou proposta ao F6rum Deliberativo do MS-Indtistria,'

II - nos demais casos,.forntalizar requerintento ir Secretaria de Estado de Fazenda.
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5 t" E permitido cumular os pedidos relatiyos a beneficios ou a incentivos indicados
nos incisos I e II do caput deste artigo en't carta-consulta, caso en1 que esta deverd ser
apresentada ao Fdrum Deliberativo do MS-Industria.

$ 2'Os procedimentos relacionados d concessdo ou ao indeferimento dos pedidos, bent
conto dfornralizaqdo dos termos de acordo e aos demais aspectos instruntentais, serdo definidos
em regulantento. " (l'lR)

"Art. 16. Os requerinxentos ou as cartas-consuhas, as propostas e os projetos tdcnicos
de viabilidade econdmico-financeira de empreendimentos econ1nticos devent ser analisados por
tdcnicos da Secretaria de Estado de Meio Antbiente, Desent,olvintento Econ1mico, Produqdo e

Agricultura Faruiliar e da Secretaria de Estado de Fazenda, dentro de suos respectivas
compeftncias e naforma do regulamento.

$ l'?No caso dos benef{cios ou dos incentivosfiscais destinados a estimular o processo
industrial, o trabalho de andlise do projeto tdcnico de viabilidade econontico-financeira deve ser
custeodo pela empresa interessada, segundo os valores definidos mediante deliberaEdo do F1runt
D el ib er a t iv o do MS - In dils tr ia.

$ 2' Tratando-se de entpreendintento econ1mico de natureza ndo industrial, as
propostas e os requerinxentos apresentados deveru ser analisados por tdcnicos da. Secretaria de
Estado de Fazenda, com a colaboragdo de tdcnicos dos demais 1rgdos goyernan'tentais, se

necessdrio.

S 3" I'la hip1tese do $ 2" deste artigo, o titular da Secretaria de Estado de Fazenda pode
deferir ou indeferir a proposta ou o pedido, exceto no caso em que a ntatdria seja de subntissdo
obrigat1ria d decisdo do Goyernador do Estado.

$ 4'Juntantente com o requerintento, a carta-consulta ou a proposta, a pessoa juridica
interessada na obtenEdo de beneficios ou de incentivos deve encaminhar declaraqdo, subscrita
por representante cont poderes parq tanto, assinada digitalntente ou comfirnta reconhecida, pela
qual se comprometa a reolizar, anualmente, a destinagdo dos recursos de que trata o $ 2'do art.
4o desta Lei Complententar, a partir da obtenqdo dos benef[cios ou dos incentivos pleiteados, sob
pena de indeferimento da proposta ou do pedido. " (NR)

"Art. 17. As disposiqdes deste capltulo sdo aplicatteis, no que couber, aos projetos de
ampliaqdo, ntodernizaqdo, reativaqdo, relocaqdo e de novidade na ntatriz industrial de unidade
produtiva (art. 3', V a IX, desta Lei Contplententar).

Pardgrafo tinico. l{a hipdtese deste artigo, caso a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, Desenvolvintento Econ1ntico, Produgdo e Agricultura Familiar ou a Secretaria de
Estado de Fazenda entendant oportuno e conveniente, poderdo, a fim de subsidiar a concessdo
de beneficios fiscais, realizar vistoria tticnica no estabelecintento, emitir laudo tdcnico, vistoriar
mdquinas e equipamentos, ou exigir o prestagdo de quaisquer informaqdes relatiyas ao
empreendinlento, que sertio consideradas autodeclaraEdo da erupresa, reputando-se como
verdadeiras, sob as penas da LeL

" (l',lR)

"Art. l7-A, A concessdo dos beneffcios
Complententar, ressalvado os previstos no inciso
mediante a celebragdo de Termo de Acordo en.tre
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Estado de Mato Grosso do Sul, assinado pelo representante legal da empresa, pelo titular da
Secretaria de Estado de Fazenda, pelo Governador do Estado, e, quando exigir deliberaEdo do
Fdrum Deliberativo do MS-Industria, pelo titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
Des env olvintenlo Ec on6mico, P roduqd o e Agr icul tura Fantilictr. " (IVR)

"Art. 18.

$ I 
o Dentre as obrigaqdes esta a das empresas beneficidrias coruprovarent, anualmente,

perante a Secretaria de Estado de Fazenda, a destinaqdo dos recursos de que trata o $ 2" do art.
1o desta Lei Complementat', sob pena de suspensdo ou de cancelantento dos beneficios ou dos
inc ent iv o s c once d ido s.

$ 2'Na hip1tese de as entpresas beneficidrias ndo terem realizado a destinagdo de que
trata o $ 2" do art. 4o desta Lei Contplententar, a enlpresa poderd suprir o descumprimento da
obrigaqdo ntediante doaEdo de valor contpatfuel com o montante que teria sido destinado,
devidamente atualizado nos terntos da legislaqdo tributdrio estadual, em tilomento posterior, ao
Fundo mencionado no referido dispositivo. " (NR)

"Art. 20. Periodicamente, deve ser realizado o acompanhamento, preferencialmente
sob a forma eletr6nica, nos empreendintentos econ1micos, beneficiados ou incentivados pelo
Estado, a ser realizodo, por tdcnicos da Secretaria de Estado de Direitos Huntanos, AssistAncia
Social e Trabalho, de Meio Ambiente, Desenvolvinrento Econ6mico, Produgdo e Agricultura
Fantiliar e da Secretaria de Estado de Fazenda, no limite de suas respectivas compeftncias
definidas ent lei.

"Art. 2l.

VIII - ndo cumprintento do disposto no $ 2o do art. 1o e no $ l'do art. IB desta Lei
Complementar;

"Art. 22

IV - no caso da ocorrAncia das demais hip6teses previstas no caput do art. 2 I desta Lei
Complementar, ndo serd obrigada d restituigdo de ttalores pecunidriosfruidos.

" NR)

"Art. 23-A. Na atividade de acompanhamento e de controle dos beneffcios ou dos
incentivosfiscais, hqvendo ind{cios de que a enlpresa esteja inadimplente quanto ds condigdes e

its obrigaqdes socioecondmicas e especificas pactuadas em compromisso de obrigagdes
recfprocas, a autoridade competente deve intirnar a empresa para, no prazo de 20 (vinte) dias,
prorrogdvel por igual per{odo, comprovar o cumprintenlo dessas condigdes e obrigaqdes,
observado o disposto no $ 2'deste artigo.

S 1" O descumprimento da intimagdo ou a ndo comprovaqdo de que trata o caput deste
artigo, no prazo da intintagdo, implica a suspensdo automatica do incentivo ou do beneffcio
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fiscal, por l2 (doze) meses consecutivos, com efeitos o contar do printeiro dia do ntOs no qual se
encerra o prazo da notificagdo, obseryado o disposto no $ 2o deste artigo.

$ 3' I{a hipdtese do inciso I do S 2o deste artigo, o adicional referente ao perlodo
compreendido entrejaneiro do ano em que ocorrer a opqdo e o ntAs da opqdo deve ser atualizado
e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao ntAs e de multa ruoratdria (arts.2B5 e 120 da Lei
ns l,Bl0, de 1997), dettendo ser pago atd o dia I0 (dez) do nt€s subsequente d opqdo ouparcelaclo
nos termos previstos no art. 32-A desta Lei Complementar.

s4"

I' o Estado, por internrddio da Secretaria de Estado de Fazenda, deve apresentar uma
proposta de repactuaqdo do incentivo ou do beneficio fiscal d empresa, que det,e se ntanifestar
sobre a sua aceitagdo ou ndo, no prazo de 20 (vinte) dias, proruogdvel por igual per[odo, contaclo
do recebimento da proposta;

$ B'A empresa deve, durante o per{odo de vigAncia da suspensdo, realizar a apuraqdo
e o pagamento do ICMS sem a utilizaEdo de incentiyo ou de beneficio fiscal. " (NR)

"Art. 23-8. Os prazos estabelecidos enx compromisso de obrigagdes reclprocas para a
realizaqdo de investintentos fixos ou pa.ra o cumprintento de obrigaqdes especfficas a seren,l
realizadas at<i unta data fixa, podent sel proruogados, por ate 24 (vinte e quatro) nteses, unta
tinica vez, mediante pedido justificado da empresa beneficiaria. " (NR)

"Art. 23-C

I - caracterizada a inadimpbncia, a empresa serd notificada para, no prazo de 20
(vinte) dias, proruogavel por igual pertodo, realizar o pagomento ou o parcelantento do ddbito,
nos ternlos da legislaqdo;

"Art. 23-D.

I - caracterizada a inadimpkncia, a
(vinte) dias, proruogavel por igual periodo,
contribuiqiio, nos termos da legislaqdo,'

empresa sera notificada para, no prazo de 20
realizar o paganxento ou o parcelantento da

" (NR)

"Art. 24-D.

$ 10. Na hip1tese do $ 9'deste artigo, a Secretaria de Estado de Fazenda, ap6s a data
de vencintento da ultimo contribuiEdo a ser paga no periodo a que se refere o caput deste artigo,
deverd intimar o contribuinte para, no prazo de 20 (vinte) dios, proruogavel por igual perfodo,
realizar o pagamento da contribuiqdo ou conlprovar o cunrprimento das contrapartidas e das
condiEdes e obrigaEdes socioecon6micas pactuadas para o per[odo de janeiro de 2018 a
dezentbro de 2022.
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$ 12. As empresas enquctdradas nas disposiqdes do caput deste artigo, que ndo optarenl
pelo pagamento da referida contribuiEdo qdicional, pelo per[odo e para afinalidade previstos,
serdo intintadas para, no prazo de 20 (vinte) dias, prorcogdvel por igual perlodo, con,tprovarent
o cuntprintento das condigdes e das obrigaqdes socioecononticas pactuadas, relatittamente a todo
o per[odo de vigAncia do incentivo ou do bene.ficio fiscal.

$ 14. As empresas que tenhant sido intintadas nafornta do $ l2 deste artigo e tenhant
apresentado documentaEdo comprobatdria atd 3I de dezembro de 2022, em caso de constatagdo
de descuntprintento das obrigagdes socioecon6rnicas pactuadas, ap6s a ondlise cla referida
docuntentaqdo, terd o prazo de 20 (vinte) dias, prorrogdvel por igual perlodo, para realizar a
ntanifestaqdo de que trata o $ 3" deste artigo, ainda que tenha sido ultrapassado o prazo previsto
no referido $ 3', sob pena de cancelamento do beneficio ou do incentiyo. " (NR)

"Art. 27-F. Os contribuintes que utilizant incentivos ou beneficios fiscais concedidos
na modalidade de crddito presumido ou outorgado ou de deduqdo de valores do saldo devedor
do imposto devem prestar, nos prazos e nos nteios definidos pela legislaEdo tributdria estadual,
as inforntagdes relativas a operaqdes ou a prestoQdes alconqadas por beneficios ou por incentiyos
fiscais, inforntando, inclusive, relativantente ds contribuigdes a que se referent os arts. 23-A,
$ 2o, inciso I; 24-C, 24-D e 27-A desta Lei Complenlentar.

" NR)

"Art. 27-G. As empresas optantes do Simples Nacional que yierem a ser
desenquadradas do referido regime tributdrio diferenciado, ou que ultrapassarent o sublimite
aplicdvel no Estado, poderdo utilizar os incentiyos ou os beneficios fiscais a que se refere o art.
20-D desta Lei Complementar, independentemente de adesdo e de contribuigdo ao FADEFE/MS,
desde que realizem a apuraqdo do ICMS pelo regime normal e atendam, se exigidos, outros
requisitos legais previstos para a suafruiEdo." NR)

"Art. 28.

I - o saldofinanceiro e os crdditos vencidos e vincendos, existentes em seu favor na data
da extinqdo, dettem ser rev*ertidos ao Fundo Estadual Pr1-Desenvolvimento Econimico GRO-
DESENVOLVE) de que trata o art. 24-A desta Lei Contplententar,'

"Art.3l.

Pardgrafo tinico

V - ndo prejudica a aplicaqdo das regras do art. 14, incisos I ao VIII desta Lei
Complementar;

'' NR)

"Art.3l-G, No caso de empresas interdependentes, em que unla ou ntais sejant
beneficidrias de incentivos ou de beneficiosfiscais concedidos com base nesta Lei Complementar,
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a apuraQdo do intposto, mediante a utilizagdo desses incentivos ou beneficios fiscais, pode ser
realizada de forma diferenciada, nos termos estabeleciclos no regulantento ou em ternro de
acordo.

Pardgrafo unico. Para efeito deste artigo, consideranr-se interdependentes as enlpresas
enquadradas nas disposiEdes do inciso II do $ t" do art. 57-A da Lei n: 1.810, de 22 de dezembro
de 1997." (NR)

"Art. 32. As ntatdrias disciplinadas nos arts. 5", pardgrafo unico,. r4,. r5, il; 16, $ 2. e
3l, desta Lei Complementar, assint conto a concessdo de qualquer beneficio ou incentivo ndo
destinado a estintular o processo industrial, independent de andlise ou de proposigCio pelo F6runt
Deliberativo do MS-Indilsn,ia. " (NR)

"Art. 32-A. Os debitos decorrentes dafalta de pagamento das contribuiqdes previstas
nos arts.23-A, S 2o, inciso I, 24-C, 24-D e 27-A a 27-C desta Lei Complen.tentar podem ser
parcelados ent atd l2 (doze) parcelas, ntensais e sucessiyas, con.t os devidos acrdscintos legais,
aplicando-se; complementarmente e no que couber, as disposiqdes do Anexo IX - Do
Parcelantento do ICMS, ao Regulantento do ICMS, aprovado pelo Decreto ne 9.203, de lB de
setembro de 1998.

""'1""""""' " (NR)

"Art. 34. Havendo relevante interesse econlmico, social ou fiscal, o Goyernador do
Estado pode firmar con't o interessado, excepcionalmente e sob determinadas concliqdes
expressas, contpromisso de obrigaqdes recfprocas, para a concessdo de beneficio ou de incentivo
de fornta diferenciada, independentemente do que dispdent os arts. 3o, 4o e 5o desta Lei
Complententar, e a Lei Estadual ne 1.049, de 30 de junho de 201 t , para;

I - a implantaqdo, a ampliaEdo, a ntodernizaqdo ou a reativagdo de deterntinado
empr e endintent o e c on6m ico,'

Pardgrafo ilnico.

VI - o contpromisso de obrigaEdes recfprocas de que trata o caput deste artigo, no que
se refere aos seus incisos I e II, pode abranger quaisquer aspectos de natureza tributdria que
possantfomentar os empreendin'tentos econ6micos de que trata esta Lei Complementay." NR)

Art.2o Ficarn convalidados os atos administrativos praticados anteriormente d vigdncia
desta Lei Complementar, em conformidade com o disposto no caput e no inciso I do $ 4" do art.23-A,
no inciso I do capr"rt do art. 23-C, no inciso I do caput do ar1. 23-D e nos $$ 10, 12 e 14 do aft. 24-D da
Lei Complementar ne 93, de 2001, na redagdo dada por esta Lei.

Aft. 3o As empresas ou os estabelecimentos detentores de incentivos ou de beneficios
fiscais que ndo aderiram ds contribuig6es previstas nos arts.27-A e24-D da Lei Complementar ne 93,
de 2001, para fins de prorrogagdo dos beneficios ou dos incentivos fiscais paraate o novo prazo previsto
no $ 2o do art.3o da Lei Complementar Federal ne 160, de 7 de agosto de 2017,naredagdo dada pela
Lei Cornplementar Federal ne 186, de27 de outubro de2021, ou para fins de dispensa da exig6ncia das
contrapartidas e das obrigagOes socioecon6micas estabelecidas como condigSo para a fruigdo dos
beneffcios ou dos incentivos fiscais, ate 31 de dezembro de 2022, podem aderir, em favor do PRO-
DESENVOLVE d contribuigdo adicional prevista no inciso I do $ 2o do art. 23-A da referida Lei
Complementar ne 93, de 2001, exclusivamente para essas firialidades.
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$ 1" A contribui96o adicional a que se refere o caput deste artigo deve:

I - ser paga pelo periodo cornpreendido entre 1o de janeiro de 2023 a 3 1 de dezembro
de2025, observando-se, no que couber, as disposig6es dos ar1s.23-A e23-D da LeiComplementar ne
93, de 2001, ressalvado o disposto no $ 6o deste aftigo;

Il - ser realizada sem prejufzo da contribuig6o prevista nos arts.24-C e 24-D da Lei
Complementar ne 93, de 2001.

$ 2" A prorrogagdo ou a dispensa do cumprimento das obrigag6es socioecon6micas a
que se refere o caput deste artigo, mediante a contribuigSo adicional nele referida, 6 condicionada a que
as empresas ou os estabelecimentos interessados manifestem, expressamente, atd 30 de junho de2023,
na fonna do regulamento, a sua concordAncia com a referida contribuig6o adicional, no percentual e no
periodo estabelecidos.

$ 3" A contribuigSo adicional de que trata caput deste artigo, relativamente ao periodo
compreendido entre o m6s de janeiro de 2023 e o mOs anterior ao da manifestagSo expressa de que trata
o $ 2" deste artigo, pode ser paga na forma prevista no $ 3" do art. 23-A ou no art. 32-A da Lei
Complementar ne 93, de 2001, sem prejuizo da atualizagdo monet6ria, dos jLrros de mora e da rnulta de
mora neles previstos.

S 4" A partir do m6s em que ocolrer a rnanifestagdo de que trata o $ 2o deste afiigo, a
contribuigdo adicional de que trata o seu caput deve ser paga, lnensalmente, no prazo a que se refere o
$ 1o deste artigo, mediante a utilizag6o de documento de arrecadagdo e sob c6digo de receita especfficos.

$ 5o Enquanto ndo editado o regulamento, a manifestagdo de que trata o $ 2o deste artigo
deve ser realizada, 'preferencialmente, por meio de Sistema Adrninistrativo de Processo Eletrdnico (e-
SAP), no ambiente restrito do ICMS Transparente, utilizando forrnLrl6rio padrao disponibilizado pela
Secretaria de Estado de Fazenda, o qual deve:

I - conter a especificagSo de todos os termos de acordo, ou no caso do $ 14 deste artigo,
dos atos normativos relativos aos beneficios fiscais, referentes d manifestagSo;

II - ser assinado pelo representante legal da empresa ou pelo procurador devidamente
habilitado;

III - ser acompanhado do instrumento de mandato e de documento oficial com foto do
mandat6rio, quando assinado por procurador;

$ 6" A falta de pagamento da parcela frnica ou, no caso de parcelamento, da prirneira
parcela, da contribuigdo adicional relativa ao perfodo a qLre se refere o $ 3o deste artigo, enseja a perda
dos efeitos da adesdo a que se refere o caput deste artigo, impedindo a prorrogagdo do incentivo ou do
beneficio fiscal e, sej6 prorrogado, a sua perda.

$ 7" A contribuigSo adicional de que trata este artigo paga fora do prazo estabelecido
deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de 1o/o (urn por cento) ao m6s e de multa
morat6ria, nos termos previstos nos arts. 285 e 120 da Lei ns 1.810, de 1997.

$ 8' A efetivagdo da prorrogagdo de que trata o capllt deste artigo dar-se-6 mediante a
celebragSo de Aditivo ao Termo de Acordo da empresa.

$ 9" A dispensa da exig6ncia das contrapartidas e das obrigag6es socioecon6micas de
que trata o caput deste artigo aplicam-se, no que couber, as regras do art. 23-A da Lei Complementar ne
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93, de 2001, inclusive qr:anto d repactuagdo dos beneficios ou dos incentivos fiscais, independentemente
do pagarnento da contribuigdo adicional prevista neste aftigo.

S 10. O descumprimento de obrigag6es socioecon6rlicas a partir de 1o de janeiro de
2023 submete as empresas ou os estabelecimentos a que se refere o caput deste artigo ds disposig6es do
art.23-A da Lei Complementar ne 93, de 2001, inclusive quanto d contribuigdo prevista no inciso I do
$ 2" do referido art.23-A, sem prejufzo do pagamento da contribLrig6o adicional de que trata este artigo.

$ 1 1. As empresas que realizarem a adesdo e efetuarem o pagamento da contribuigSo
adicional de que trata o caput deste aftigo, na forma prevista nos $$ 1o a 4o deste artigo, caso tenham
realizado o pagamento do imposto sern a fruigdo do respectivo incentivo ou beneficio fiscal, em relagdo
ds operagdes ou As prestag6es ocorridas a partir do rn6s dejaneiro de2023, poderSo apropriar, desde que
autorizadas, como crddito, para ser compensado com d6bito do imposto de sua responsabilidade, o valor
correspondente d diferenga entre o valor pago e o valor do respectivo d6bito, considerada a aplicagSo do
incentivo ou do beneficio fiscal, observado o disposto no $ 12 deste artigo.

$ 12. A apropriagSo do credito a que se refere o $ 11 deste artigo 6 condicionada d
autorizagSo pr6via da Secretaria de Estado de Fazenda, a ser expedida mediante a dernonstragdo da
exist6ncia da respectiva diferenga.

$ 13. A adesdo d contribuigSo adicional de que trata este artigo 6 irretrat6vel.

S 14. O disposto no caput e nos $$ 1o ao 7o e 11 a 13 deste artigo, aplica-se, tambdm, no
que couber, ds empresas ou aos estabelecimentos detentores dos incentivos ou dos beneficios fiscais
previstos nos atos normativos relacionados no par6grafo rinico do art, 6o do Decreto ng 14.882. de 17 de
novembro de2017, que ndo aderiram d contribuigdo prevista no art.20-D da Lei Complernentar ne 93,
de 2001, para fins de prorrogagdo desses incentivos ou beneficios para atd o novo prazo previsto no $
2o do art.3o da Lei Complementar Federal ne 160, de 2017,nared,agdo dada pela Lei Complementar
Federal ne 186, de2021, observado o seguinte:

I - a prorrogagdo dos beneficios ou dos incentivos fiscais para atd o novo prazo a que
ele se refere aplica-se, exclusivamente, em relagSo iis prestag6es ou ds operag6es ocorridas a partir da
data de publicag6o desta Lei Complementar;

II . a adesSo d contribuigdo adicional a que se refere o caput deste artigo e o seu
pagamento ndo convalidam a eventual utilizagSo de beneficios ou de incentivos fiscais em relagdo a
prestagdes ou a operag6es ocorridas no periodo compreendido entre o termo final de vigOncia desses
beneficios ou incentivos fiscais, a partir do qual a slla prorrogagdo estava condicionada d adesdo d
contribuigdo prevista no inciso II do art. 27-A da Lei Complementar ne 93, de 2001, e ao seu pagamento
e d data de 31 de dezembro de 2022.

$ 15. Na hip6tese deste arligo, aplicarn-se, complementarmente, no qLle couber, as
disposig6es da Lei Complementar ne 93, de 2001 , e do Decreto ne 1 4.882, de 2011 .

Art. 4o O pedido de prorrogaglo de beneficios fiscais de qr.re trata o aft. 3o desta Lei
Complementar, quando se tratar de atividade econ6rnica de revenda de mercadorias, poder6 ser
indeferido mediante decisdo fundamentada do Secretiirio de Estado de Fazenda, objetivando a
manuteng6o da competitividade das indirstrias locais.

Par6grafo rinico. Dentre os fundamentos a serem utilizados para o indeferimerrto do
pedido de que trata o caput deste arligo est6 o de impedir qlle empresas com atividade exclusiva de
revenda de determinadas mercadorias oll em volume significativo frente ao total de operag6es da
empresa, sobretudo em operag6es de safdas internas, possam prejudicar as operagdes industriais de
empresas sul-mato-grossenses que fabriquem o mesmo produto.
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Art. 4o Renumeram-se para $ 1o os par6grafos 0nicos dos dispositivos abaixo
especificados da Lei Complemen tar ne 93 , de 5 de novembro de 200 1 :

I - art. 14;

II-art.15;

III - art. 18.

Art. 5o Revogam-se os dispositivos abaixo especificados:

I - da Lei Complementar ne 93, de 5 de novembro de 2001 :

a) o inciso I, as alineas "a","b", ('c" 
e "d" do inciso II, o inciso III do caput e o inciso II

do par6grafo finico do art. 5o;

b) o art. 10;

2020.

c) os incisos I e Ii do caput e os incisos I e II do par6grafo rinico do art.17;

d) o inciso lI do par6grafo rinico do art. 34;

II - o par6grafo tnico do art.4o da Lei complementar ne 280, de 17 de dezembro de

Art. 6o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicag6o.

Campo Grande,

<=:-.a--*X I-r \*;r
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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