
MENSAGEM/GABGOV/MS,I{9 7 9 / 2022 Campo Grande, 6 de dezembro de 2022.

Senhor Presidente.

Com amparo no caput do art. 67 da Constituigdo Estadual. submeto d apreciagdo
dessa augusta Assembleia Legislativa, por intermddio de Vossa Exceldncia, o projeto de lei que
Altera a redaqdo e acrescenta dispositivos it Lei ne 4.049, tle 30 de junho de 2011, que disp1e
sobre o Progranta Estadual de Desenvolvimento Industrial (MS Forte-lndi,rstria)

Oprojetodelei propostotemporobjetivoalteraraLei ne 4.O4gde30dejunliode2011,
com a finalidade de aperfeigoii-la e de adequri-la d realidade atual, de forma a torn6-la mais consonante com
os objetivos do Estado, na busca do seu desenvolvimento econ6mico e social.

Dentre as alteragOes, inclui-se como um dos objetivos do MS Forle-lnd[rstria a
possibilidade de concessSo de incentivo fiscal para o caso de manutengdo dos empreendimentos
econ6micos, nas situag6es em que isso se mostre necess6rio d sobrevivOncia de empreendimentos
econ6micos de relevante interesse priorit6rio oLr adicional, social ou fiscal do Estado.

As alterag6es t6m por finalidade, tamb6m, excluir o vocdbulo "produtivo" ou express6es
semelhantes, para evitar interpretagdo que restrinja a aplicabilidade da referida Lei a empreendimentos
industriais, uma vez que h6 situagdes em que o interesse do Estado, como vem ocorrendo em muitos casos,
vai al6m dessa hip6tese, alcangando, tambdm, empreendimentos de outra natureza, na linha de um
tratamento ison6mico para os outros segmentos econ6micos objetivando, selnpre, resultados positivos,
como a geragSo de emprego, o desenvolvimento econ6mico e o aumento da arrecadagd.o. alem de outros
reflexos positivos para o Estado.

Itrcluem-se, no projeto, regras relativas ao diferimento do langarnento e do pagamepto do
imposto, estabelecendo-se, por um lado, que esse tratamento tributdrio, no caso de operagoes j. qr. decorra
a entrada de mat6rias-primas, insumos ou mercadorias, ndo prejr-rdiqLre r-rem inierfira l1a apurag6o do
beneficio ou do incentivo fiscal aplicdvel As operag6es relativas d saida dos respectivos produtos ou dos
produtos resultantes de sua indLrstrializagdo e, por outro, que o empreendimento econ6rnico incentivado
possa ser dispensado do pagamento do ICMS antes diferido, nos casos em qr-re a saida subsequente seja
incentivada ou elr outras situag6es previstas em regulamento.

Na proposta, acrescenta-se, ainda, a alteragSo do inciso iI do caput clo ar1. 5o da Lei ne
4.049, de 2011, para adequar o prazo limite de fruigSo dos beneficios ou dos incentivos fiscais ds
disposig6es da Lei Complementar Federal ne 160, de 7 de agosto de 2017, e do Convonio ICMS lg}llj,
celebrado no Arnbito do conselho de Politica Fazendiria(coNFAz).

O projeto delei, em atr6lise, inclui a possibilidade de aumen tar, paraal6m do limite previsto
no inciso I do caput do art. 5o da Lei ne 4.049, de 2011, mediante adicionais, os'beneficios ou os inientivos
fiscais concedidos com base na referida Lei, desde que observados os termos dos atos concessivos vigentes
e convalidados pelo CONFAZ, bem como as disposigdes da Lei Complementar Federal ne 160, ae Z ae
agosto de 2017, e do Conv6nio ICMS 190, de 2017, com a finalidade de, em casos excepcionais, aumentar
o estimulo aos empreendimentos econ6micos que mais atendam ao interesse do Estado.

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
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Destaca-se que esses beneficios j6 s6o concedidos pelo Estado mediante Termo de Acordo
celebrado entre as empresas benefici6rias e o Estado, os quais preveem contrapafiidas a serem cumpridas
pelas empresas incentivadas. Desse modo, ndo se est6 diante da mera concessdo de beneficios de forma
gratuita aos contribuintes, mas sim de concess6es que pressupoem o retorno esperado e convencionado
entre as partes, com o objetivo de impulsionar os empreendimentos e, consequentemente, a economia
estadual.

Portanto, o projeto de lei atende ds exigdncias da Lei Complementar Federal ns 160, de
2017, e do Conv6nio ICMS l90l17, celebrado no dmbito do CoNFAZ. Vale tbservar tamb6m que a Lei ne
4.049, de 201i,6 de car5ter autorizativo, exigindo-se que a concessdo efetiva de qualquer beneficio ou
incentivo atenda ds demais legislag6es pertinentes.

Com essas considerag6es, em virtude da natureza do mdrito, solicito que a tramitag6o
do projeto de lei, em epigrafe, processe-se em regime de urg6ncia, nos termos do art. )37, combinado
com o disposto no art. 238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
do Sul (RIAL/MS).

Sdo essas, Senhor Presidente, as raz6es que me levam a submeter ir apreciag6o de
Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando com a imprescindivel
aquiesc6ncia desse respeit6vel Parlamento Estadual para asua aprovagdo.

Atenciosamente,

,\-
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Altera a redaEdo e acrescenta dispositivos d Lei
Estadual n' 1.049, de 30 de junho de 20 I l, que dispde
sobre o Progranta Estadual de Deseniolviminto
Indus tr i al MS F or t e -Indtis tr ia.

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

Art' lqALeiEstadualns4.04g,de30dejunho de2Oll,passaavigorarcomasseguintes
alteragOes e acr6scimos:

"Art. 2o

I - a instalagdo de novas entpresas, a ampliagdo,
relocaqdo das existentes, objetivando a interioriziqdo dos
aproveitamento das potencialidades econ6micas regionais,.

"ArL 3o Aos empreendinxentos econ1nticos, de relevante interesse prioritdrio ou adicional,
social oufiscal do Estado, podent ser concedidos beneficios ou incentivosfiscais, sob cleterminadas
condigdes expressas;

Pardgrafo ilnico,

I - entpreendintento econ6ntico de
econ6mica relevante para o desenyolvimento

a modernizagdo, a reativaqdo ou a
empreendimentos econ6micos e o

interesse prioritdrio: aquele direcionado d atividade
economico e social do Estado;

II - empreendintento econ6mico de interesse adicional:
realizaqdo de investimentos de relevante interesse do Estado,.

aquele que esteja voltado d

"Art. 4'
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II - no cdlculo do beneficio ou do incentivo d vedada a inclusdo ou a consideraEdo dosvalores correspondentes ds operaqdes subsequentes dquelas realizadas pela emptre:sa incentivada,
ficando consequtenten'tente excluidos da base ie cdtculo^do beneficio ou di incentivofiscal os valores
correspondentes a essas operagdes.

$ 2" A aplicaqdo do diferimento do lanqamento e do pagamento do imposto nas operaq1es
de que decorra a entrada de matdrias-primas, insuntos ou nteicadorias, ndo prejudica nent interJbre



na apuraQdo do beneficio ou do incentivo fiscal aplicdvel ds operaqdes relativas d salda dos
respectivos produtos ou dos produtos resultantes de sua industrializagdo.

$ 3o O empreendintento econ6mico incentivado pode ser dispensado do pagamento do
ICMS antes diferido nos casos em que a saida subsequenti seja incentivada cont bise nesta lei ou
em outras situaqdes previstas em regulamento, ressalvado o disposto no $ 2' deste artigo. " NR)

"Art. 5"

II - ao prazo limite estabelecido por lei complementar federal ou por cony€nio celebrado
no dmbito do Conselho Nacional de Politica Fazenddria (CONFAZ), disde que observados os
deveres iurfdicos e solvidas as obrigaqdes tributdrias, tanto principal quanto acessfirias, e nruntidats
as condigdes e as obrigaqdes socioecon1micas do empreendir,,nnto aptrovado." (NR)

"Art. 5''A. Observados os ternxos dos atos concessiyos vigentes e convalidados pelo
C-ONFAZ, e as disposiEdes da Lei Complementar Federal ne 160, aiZ ae agosto de 2017, e do
Conv1nio ICMS' 190, de 2017, podent ser concedidos os beneflcios ou os incintivos fiscais de que
trata este artigo em percentual superior ao limite previsto no inciso I do caput do ar|. 5. desta iei,
mediante a utilizagdo de percentuais adicionais.', !t{R)

Art.2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado


