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Senhor Presidente.

Com amparo no caput do artigo 67 da Constituigao Estadual, submeto A apreciagio
dessa augusta Assembleia Legislativa, por intermddio de Vossa Excel€ncia, o projeto de lei que
Altera e acrescenta dispositivos ir Lei ne 5.623, de 17 de dezembro de 2020, nos termos que
especifica.

O presente projeto de lei tem por objetivo aperfeigoar a Lei ne 5.623, de 17 de
dezembro de 2020, para ajustar a sua finalidade aos interesses da politica de incentivo fiscal do
Estado, na busca do seu desenvolvimento econ6mico e social, por meio da concessdo de
incentivos ou de beneficios fiscais.

Na alteragSo pretendida, destaca-se a necessidade de incluir a previsdo, em ato do
Poder Executivo, de definigdo das atividades de cofte e/ou dobra de ago ou ferro, para efeitos de
utilizagSo de beneficio fiscal, com a finalidade de harmonizar o entendimento da apiicagdo da lei.

O projeto de lei contempla tamb6m a alteragdo do percentual do beneficio sobre o
saldo devedor do Imposto sobre Operagdes relativas A CirculagSo de Mercadorias e sobre
Prestag6es de Servigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao (ICMS), a
fim de conferir isonomia entre os contribuintes na utilizagdo do referido incentivo.

Com a mudanga, serri aplicrivel aos contribuintes o mesmo percentual padr6o j6
previsto na Lei Estadual ne 4.049, de 3 0 de j unho de 201 1 , para as empresas poftadoras de termos
de acordo vigentes e que gozam do beneficio no Ambito do Programa MS Forte-lndrjstria, de
forma a equalizar a carga tribut6ria incidente nas operag6es de corte e/ou dobra de ago ou ferro.

Outrossim, inclui-se no projeto a definigdo das datas limites para fruigdo da
redugdo de saldo devedor, de modo a adequ6-ias ao que disp6e o Conv6nio ICMS lg\ll7 e a Lei
ComplementarFederalne 160, de 7 de agosto de20lT,principalmente no qlle se refere d alteragdo
realizada pela Lei complementar Federal ne 186, dezT de outubro dez02l.

Nesse mesmo sentido, com o intuito de adequar a legislagSo d polftica de incentivo
fiscal estadual, inclui-se a vedagdo d utilizagSo do beneficio fiscal em caso de simples revenda de
mercadorias, sem que o material tenha passado pelo processo efetivo de indusirializagao com
corte e/ou dobra de ago ou ferro.

O projeto contempla, ainda, a inclusSo da dispensa do pagamento antecipado do
imposto na hip6tese de aquisigSo de mercadorias para utilizagdo na atividade de corte e/ou dobra
de ago ou ferro, cujas operagdes subsequentes estejam submetidas ao regime de substituigio
tribut6ria, ndo sendo do fornecedor a responsabilidade pela retengdo e pagamento do irnposto.

A Sua Exceldncia r

Deputado PAULO
Presidente da Asse
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Aldm disso, o projeto dispde que ser6 conferida ao estabelecimento incentivado a
condigdo de substituto tribut6rio no caso de revenda das mercadorias adquiridas originalmente
com o intuito de aplicaglo na atividade de corte e/ou dobra.

Tais alterag6es, previstas no art. 2o do projeto, tOm o prop6sito de viabilizar a
concessdo do beneficio fiscal j6 previsto na leie de facilitar a fiscalizagdo tribut6ria.

l

Por fim, em virtude da natureza do mdrito, solicito que a tramitagdo do projeto de
lei, em epfgrafe, processe-se em regime de urgdncia, nos termos do art. 237, c,ombinado-com o
disposto no art. 238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do
Sul (RIAL/MS).

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

Atenciosamente,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Altera e acrescenta dispositivos d Lei ne 5.623, de l7
de dezembro de 2020, 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 Lei:

Art- 1o A Lei ne 5.623, de 17 de dezembro de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alteragdes e acrdscimos:

"Art. lo Fica concedido aos estabelecimentos industriais que possuent Terntos de
Acordo, celebrados 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 2011, beneficiofiscal
na modalidade de reduqdo do saldo devedor do Imposto Sobre Operaqdes Relativas d
Circulaqdo de Mercadorias e sobre prestaEdes de Serviqos de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicagdo (ICMS), no percentuat de 67% (sessenta e sete por
cento) do imposto devido e apurado nos termos da legislaqdo, relativamente ds
operaqdes de sa[da internas ou interestaduais com os produtos resultantes da atividade
de corte e/ou dobra de aqo ouferuo, realizadas no per[odo compreendido entre o ntAs de
janeiro de 2021 e dezembro de 2024.

$ 1" Ndo se aplica o disposto no caput deste artigo aos estabelecintentos
industriais, portadores de termos de acordos que jd concedem o referido beneficio
fiscal, vfgentes na data da publicaqdo desta Lei.

$ 3' Para os efeitos
dobra de aqo ou ferro a
arames e assemelhados,
treliqas, telas, perfilados,
regulamento.

do disposto nesta Lei, entende-se por atividade de corte e/ou
que se realiza sobre bobinas, vergalhdes, chapas, barras,
ndo abrangendo produtos como telhas, colunas, calhas,

malhas e tubos produzidos no estabelecimento, na fornta do

$ 4" Ndo poderdo ser consideradas como operaEdes beneficiadas as simples
revendas de mercadorias, caracterizadas pelas entissdes de documentos fiscais de saida
constando os mesmos produtos adquiridos, ou seja, sa[das de produtos que ndo
passarem, efetivamente, por uma atividade de corte e/ou dobra no estabelecimento.

S 5" As operaqdes de saldas com produtos que, efetivamente, passaram por unta
atividade de corte e/ou dobra no estabelecimento, deverdo ser acompanhadas de
documentos fiscais consignando o produto resultante ja na condiqdo de transformado ou
processado." fVR)

",Art. 2'

$ 2" Na hipdtese de aquisiqdo de ntercadorias para utilizaEdo na atividade
descrita no caput do art. l'desta Lei, cujas operaqdes subsequentes estejam submetidas ao
regime de substituiqdo tributdria, ndo sendo do fornecedor a responsabilidade pela
retengdo e pagamento do imposto, o estabelecimento incentivado fica dispensado do
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pagamento qntecipado do imposto, pelo referido regime, sem prejuizo da aplicaqdo do
disposto no caput deste artigo.

$ 3.' Na hip1tese do $ 2' deste artigo, o estabelecimento incentivado responde
tambdm pelo pagamento do imposto relativaientte ds operagdes subsequentes, inclusive no
caso de revender as mercadorias adquiridas a outros revendedores." (NR)

Art.2o Renumera-se para $ 1o o par6grafo rinico do art.2o da Lei ne 5.623, d,e 17
de dezembro de2020.

Art. 3'Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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