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LEI COMPLEMENTAR N9 304, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

Altera e acrescenta dispositivos it Lei Complententar nt
93, de 5 de noventbyo de 2001, que institui o Progranta
Estadual de Fomento d Industrializaqdo, ao Trabalho,
ao Entprego e d Rendo (MS-EMPREENDEDOR), e dd
outras prottid/ncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte 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. 2o

I - a instalaqdo de novas empresas e a ampliaqdo, a modernizagdo, a reativaQdo e a
relocaqdo das existentes, especialntente no sentido da interiorizaEdo dos empreendintentos
econ6nticos e do aproveitantento das potencialidades econ6micas regionais, obedecidos os
interesses prioritdrios e adicionais entdo estabelecidos,.

IX - a equalizaqdo e a isonomia na competitividade dos segnrcntos econ1micos.
levando-se em consideraqdo o porte das empresas.

Pardgrafo finico. Observado o disposto no inciso I do caput cleste artigo, -fi"o
estabelecido como um dos interesses governamentais o estfmulo aos empreendimentos
econ6micos tecnologicamente avanqados, que possam dar efetiva competitividade ds empresas
situadas no Estado de Mato Grosso do Sul." (NR)

"Art. 3o

I'empreendintento econ6ntico de interesse prioritdrio; aquele que, direcionado d
atividade econ6mica relevante para o desenvolvimento econ1ntico e social do Estado, preencha
requisito estabelecido no $ lo do art. 4o desta Lei Complementar,.

II - empreendimento econ1mico de interesse adicional; aquele que esteja voltado d
realizaqdo de investimentos de relevante interesse do Estado,.

X - termo de acordo: docuntento forrual no qual constam os direitos e as obrigaqdes
recfprocos entre o Estado e o empreendimento incentivado.

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

I - podent abranger os casos de;

a) contercializaqdo de bens ent grande escala (atacado), desde que o en,tpreendintento
econ6mico propicie, efetivantente, o desenvolvimento mercontil ou de prestaqdo de serviqos,.

b) aquisigdes de ntercadorias de fora do Estaclo e itnportaqdes em geral de bens
destinados d comercializaqdo no Pa{s;
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II -ficam lintitados, quanto aos empreendimentos econ6nticos produtivos nas dreas de
energia eldtrica sob qualquer ntodolidade de geraqdo e de telecontunicagdes, a possibilidade de
dispensa da cobranqa do ICMS incidente nas aquisiqde,s interestaduais ou do exterior clo Pais,
de bens destinados ao ativo imobilizado da empresa (art. 11, inciso I, allneas "a" e "b", desta
Lei Complententar), ndo podendo qualquer incentivo ou beneftcio disciplinado nesta Lei
Contplementar incidir, por consequAncia, sobre as operagdes relativas d circulaqtio cle energia
eldtrica e sobre as prestaqdes de serviqos de telecontunicagdes.

$ 2' Considera-se, lambdnt, empreendintento econintico de interesse priorirdrio ou
adicional, nos terntos dos incisos I e II do caput deste artigo, aquele direcionado d manutenqdo
ou ao ntelhoramento de empreendimento jd incentivado nos terntos desta Lei Complementar,
mediante arrendamento ou locaqdo dos respectivos locais e instalaqdes, desde que mantidas as
condiqdes do projeto original, principalmente quanto ao nilntero de empregados e aos n{veis de
produqdo, sent preju{zo da exigAncia de outras condigdes.

$ 3' Para efeito do $ 2'deste artigo, considera-se projeto de arrendamento ou
locagdo de unidade aquele destinado a viabilizar a transfer€ncia do incentivo ou clo benef[cio
fiscal id concedido d referida unidade, da empresa arrendante ou locaclora d empresa
arr endatdr ia ou lo c atdria.

$ 5'1/as definiqdes de projetos de implantaqdo, ampliaqdo, ntodernizagdo, reativagdo
e relocaqdo dos empreendintentos econ6micos de que trata este artigo incluent-se os casos en1
que o investimento seja realizado por terceiros, na modalidade de contrato de locagdo sob
medida, de longo prazo, com locatdrio prd-determinado ("buitt to suit"), hip6tese ent que a
empresa incentivada responde, solidariamente com o investidor, pelas obrigagdes relativas ao
investiruento, obseryado o disposto no $ 6'deste artigo.

$ 6' Na hipdtese prevista no $ 5" deste artigo, havendo a extingdo do contrato de
arrendantento ou de locagdo, o beneficio ou o incentiyo tambdnt serd extinto,
independentemente do prazo previsto no instrumento pelo qual o incentivo ou o benef[cio fiscal
tenha sido concedido, sem prejulzo das hip6teses de suspensdo e de cancelantento e seus efeitos
previstos nesta Lei Complementar." Q'{R)

"Art. 4o Observadas as regras do art. 3o desta Lei Complenxentar, pode usufruir dos
beneficios ou dos incentivos estabelecidos nesta norn,ta o empreendimento econ6mico,
qualificado como de interesse prioritdrio ou adicional para o desenvolvimento integrado e
sustentdvel de Mato Grosso do Sul, em conforntidade com as diretrizes governanxentais, e que,
preenchendo os requisitos legais e regulamentares, possa concretizar, de qualquer modo, o
atingintento dos objetivos re.ferenciados no art. 2" desta Lei complementar.

$ I'lndependentemente da exigAncia de outros requisitos e da natureza de outros
empreendintentos,fica qualificado conto de interesse prioritdrio o empreendimento econ6mico;

III -

d) energia renoydvel conto principal fonte de energia;

.........,, (lrtrR)
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"Art. 5" Sem prejuizo da observdncia da lintilaqdo de interesse governamental
estabelecida no art. 3", S lo, inciso II, os beneficios ou os incentivos disciptinidos nesta Lei
Complementqr ndo sdo aplicdveis aos empreendimentos econ6micos;

e) anintais vivos;

fl produtos in natura;

g) produtos de baixo valor agregado,.

U-

a) beneficianxento eleruentar ou printdrio de produtos;

Pardgrafo ilnico.

I'ndo inviabilizant a aplicaqdo do disposto no art. 14, caput, incisos I a VIII, desta
Lei Complenlentar:

.,..'...,,NR)

"Att. 7'-A. O valor da contribuiqdo, apurado e devido ao Fundo Estadual prd-
Desenvolvimento Econ)mico (PRO-DESEN'|/OLVd), deve ser recolhido ao Tesouro Estadual,
naforma e no prazo estabelecidos em legislaqdo especffica." Q,IR)

"Art. 14. Aos empreendintentos econ1micos de relevantes interesses econ6mico,
social oufiscal do Estado pode ser:

v -'concedido o diferimento do lanqamento e do pagamento do ICMS;

a) incidente na importaqdo de ntaquinas e de equipanlentos destinados ao ativo
intobilizado, para o m.omento enx que ocoruer a salda destes, a qualquer titulo, do
estabelecimento beneficiado, inclusive por transferancia, contodato ou locaqdo;'

b) na modalidade de diferencial de aliquotas na aquisiqdo interestadual de maquinas
e de equipamentos destinados ao ativo imobilizado, para i ntonento em que ocoryer a saida
destes a qualquer tftulo do estabelecintento beneficiado, inclusive por traniferAncia, comodato
ou locagdo,'

c) incidente na iruportagdo de matdrias-printas e de insuntos, para o monxento em que
ocorrer a sa{da interna destes, interestadual ou a sa{da dos produtos resultantes de sua
industrializaqdo,'

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

Campo Grande/MS' PABX: (67) 3318-1000, www.ms.gov.br

II-



d) incidente na intportaqdo de mercadorias para revenda, para o nlontenlo em que
ocorrer a safda destas mercadorias do estabelecimento importador;

e) incidente nas operagdes decoruentes de aquisiqdo interna de matdrias-prinrus e de
insumos vinculados d produqdo, para o momento etn que ocoruer a saicla internl.a clestes do
estabelecimento beneficiado ou a saida dos produtos resultantes de sua industrializaqdo;

VI - dispensado o recolhintento do ICMS substituiqdo tributaria nas operaqdes
decorrentes'de aquisiEdes de mercadorias de que trata o art. 3o, $ 1o, inciso I, alinea "tb", desta
Lei Complementar, e das aquisiqdes de matdria-prinla e de insumos,.

VII - concedido reginte especial para apuraqdo e paganento do ICMS, inclusive na
modalidade diferencial de al[quotas e do ICMS substituigdo tributdria;

Wil - concedido crddito outorgado sobre o montante de investintentos fixos
comprovadanxente realizados no prazo e nas condiqdes firmados en,t termo de acordo.

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

II - nos termos do inciso I e das altneas "a" e "b" do inciso V do caput deste artigo,
poderd ser exigido do empreendedor informaEdo, em relaqdo aos bens, inclusiye de transporte,
do ativo pern'tanente que forent destinados d modernizaqdo ou d agilizaEdo da gestdo e it
organizaqdo dos seus neg1cios industriais ou agropecudrios, os reflexos qualitativos ou
quantitativos no respectivo processo de produgdo ou de ganho de competitividade, para c
apreciaqdo da SEFAZ, levando em conta os aspectos socioecon1micos do empreenclintento.

$ 2" Nas hipdteses das alfneas "b" do inciso V do caput deste artigo, o
pagamento do imposto antes diferido fica dispensado, exceto se ocoruer a saida dos bens
adquiridos ou recebidos com o beneJicio do diferimento do ICMS antes de deconido o prazo de
5 (cinco) anos, caso em que o imposto deve ser recolhido na forma prevista na ligislaqdo
tributdria e em tern'to de acordo firmado entre o Estado e a empresa beneficidria.

$ 3'Nas hipdteses das al[neas "c", "d" e "e" do inciso v do caput deste artigo, o
entpreendimento econdntico incentivado fica dispensado do pagantento do ICMS antes difirido,
nos casos em que a sa{da subsequente seja incentiyada com base nesta Lei e em outras
situaqdes previstas no regulamento.

{ 4' A aplicaqdo do diferintento do langamento e pagqn'tento do imposto nas
operaEdes de que decorra a entrada de matdrias-printas, insumos ou ntercadirias, ndo
preiudica e nenl interfere na apuragdo do beneficio ou do incentivo fiscal aplicdvel ds
operaqdes relativas d so[da dos respectivos produtos ou clos proclutos resultaites de sua
industrializaqao. " (tVR)

"Art. 15. As empresas interessadas na obtengdo de beneffcios ou de incentiyos
abrangidos por esta Lei Complementar, deyem;

I - quando se tratar de beneJicios ou de incentivos relacionados a operaq1es
industriais, farmalizar requerintento, carta-consulta ou proposta ao Fdrunt Deliberativo do
MS-lndtistia;

II - nos demais casos, formalizar requerintento d Secretaria de Estado de Fazenda.
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s 1'E permitido cutllular os pedidos rerativos a benef[cios ou a
nos incisos I e II do caput deste artigo ent carta-consulta, caso en1
apresentada ao F6rum Deliberativo do MS-Indilstria.

$ 2' Os procedimentos relacionados it con.cessdo ou
bent como d forntalizaqdo dos termos de acordo e aos dentais
definidos enr regulantento." (NR)

incentivos indicados
que estct deverd ser

ao indeferintento dos pedidos,
aspectos instruntentais, serdo

"Art. 16. Os requerimentos ou as cartas-consultas, as propostas e os projetos tdcnicos
de viabilidade econdmico-financeira de empreenclimentos econ6micos devenr ser analisados
por tdcnicots da Secretaria de Estado de Meio Ambienle, Desenvolvintento Econilmico,
Produqdo e Agricultura Fantiliar e da Secretaria de Estado de Fazenda, clentro de suas
respectivas compeftncias e na fornta do regulamento.

$'1" No caso dos benef{cios ou dos incentivos fiscais destinados a estintular o
processo industrial, o trabalho de andlise do projeto tdcnico de viabitidade econ6ntico-
financeira deve ser custeado pela empresa interessada, segundo os yalores definidos mediante
deliberaqdo do F1runt Deliberativo do MS-Indilstria.

$ 2' Tratando-se de empreendimento econilmico de natureza nd.o industrial, as
propostas e os requerimentos apresentados devem ser analisados por tdcnicos da Secretaria de
Estado de Fazenda, com a colaboraqdo de tdcnicos dos dentais hrgdos goyernamentais, se
necessdrio.

$ 3" Na hipdtese do $ 2' deste artigo, o titular da Secretayia de Estado de Fazenda
pode deferiL ou indeferir a proposta oLt o pedido, exceto no caso ent que a ntatdria seja cle
submissdo obrigat1ria d decisdo do Goyernador do Estado.

$ 4' Juntantente com o requerimento, a carta-consulta ou a proposta, a pessoa
jur[dica interessada na obtengdo de beneficios ou de incentivos deve encintiihar decliraEdo,
subscrita por representante cont poderes para tanto, assinada digitalmente ou conl firma
reconhecida, pela qual se contpronleta a realizar, anualmente, a destinagdo dos recursos de
que trata o S 2'do art. 4o desta Lei Complementar, a partir da obtenqdo dos beneficios ou dos
incentivos pleiteados, sob pena de indeferintento da priposta ou cto pedido. " (NR)

"Art. 17. As disposiqdes deste capftulo sdo aplicdveis, no que couber, aos projetos de
ampliagdo, modernizaqdo, reativaqdo, relocagdo e de novidade na ntatriz industrial de unidade
produtiva (art. 3', V a IX, desta Lei Complementar).

Paragrafo ilnico. Na hipdtese deste artigo, ceso a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Econ6ntico, Produqdo*e Agricultura Familiar ou a Secretaria de
Estado de Fazenda entendant oportuno e conveniente, poderdo, afint de subsidiar a concessdo
de beneffcios fiscais, realizar vistoria tdcnica no estabelecimento, entitir laudo tdcnico, vistoriar
mdquinas e equipantentos, ou exigir a prestaqdo de quaisquer informaq\es relativas ao
empreendimento, que serdo consideradas autodeclarasdo di entpresa, reputando-se como
verdadeiras, sob as penas da Lei.

NR)

"Art. l7-A. A concessdo dos beneflcios
Contplementar, ressalvado os previstos no inciso
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n'tediante a celebraqdo de Termo de Acordo entre a empresa beneficiacla ou incentittada e o
Estado de Mato Grosso do Sut, assinado pelo representante legal da enlpresa, pelo titular da
Secretaria de Estado de Fazenda, pelo Governador do Estado, i, quando'exigir deliberaqdo do
F6rum Deliberativo do MS-Indrisn'ia, pelo titular da Secretaria de Estado de Meio Antbiente,
Des envolvintento Ec on6mico, Produqdo e Agricurtura Fantil iar. " Q,IR)

"Art. 18.

$ lo Dentre as obrigaEdes estd a das empresas beneficiarias conxprovarenl,
anualntente, perante a Secretaria de Estado de Fazenda, a destinaqdo dos recursos di que trata
o S 2' do art' 4o desta Lei Complementar, sob pena de suspenstio ou de cancelantento clos
beneficios ou dos incentivos concedidos.

$ 2' Na hipotese de as entpresas beneficidrias ntio terem realizado a dezstinagdo de
que trata o S 2" do art. 4o desta Lei Complementar, a en'tpresa poderd suprir o descuntprinrcnto
da obrigaqdo ntediante doagdo de valor compat{vel com o *irtrrtn que teria sido iestinado,
devidamente atualizado nos tern'tos da legislaEdo tributdria estadual, em nxonlento posterior, ao
Fundo mencionado no referido dispositivo. " (NR)

"Art. 20. Periodicantente, deve ser realizado o acompanhanxento, preferencialmente
sob a forma eletr6nica, nos enxpreendintentos econiln'ticos, beieficiados ou inientivados pelo
Estado, a ser realizado, por tdcnicos da Secretaria de Estado de Direitos Hunrunos, Assisftncia
Social e Trabalho, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econimico, Produqdo e Agricultura
Familiar e da Secretaria de Estado de Fqzenda, no limite de suas respectivas compeftncias
definidas em lei.

"Art. 2l.

VIII - ndo cuntprintento do disposto no S 2o do art. 4o e no $ 1'do art. lB desta Lei
Contplententar;

"Art. 22.

IV - no caso da ocorrAncia das demais hip1teses previstas no caput do arl. 2l desta
Lei Complementar, ndo serd obrigada d restituiqdo de t,alores pecunidrios fruidos.

" (l'lR)

"Art- 23-A. Na atividade de acompanhamento e de controle dos beneffcios ou dos
incentivosfiscais, havendo indlcios de que a empresa esteja inadimplente quanto is condiq1es e
its obrigagdes socioecon1nticas e especificas pactuadas em comprontisso de obrigaqdes
reclprocas, a autoridade competente deve intimar a empresa paro, no prazo de 20 (vinti) dias,
prorrogavel por igual per{odo, comprovar o ,rr',prin nnto dessas iondiqdes e obrigagdes,
observado o disposto no $ 2'deste artigo.
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5 1' O descumprimento da intintagdo ou a ndo comprovaqdo de que trota o capul
deste artigo, no prazo da intimagdo, implica a suspensdo iutontdtica do incentivo ou do
beneficiofiscal, por l2 (doze) meses consecutivos, com efeitos a contar do primeiro dia clo ntAs
no qual se encerra o prazo da notificaEdo, obseyvado o disposto no $ 2, desle artigo.

$ 3' Itla hip1tese do inciso I do S 2o deste artigo, o adicional referente ao per{odo
compreendido entre janeiro do ano em que ocorrer a opqdo e o mAs da opqdo deve ser
atualizado e acrescidos de juros de 1% (untpor cento) ao m€s e de multa moratfiria (arts.285 e
120 da Lei ne 1.810, de 1997), devendo ser pago atd o dia t0 (dez) do nt€s subsequente d opgdo
ou parcelado nos termos previstos no orl. 32-A desta Lei complententar.

s4'

I - o Estado, por interntddio da Secretaria de Estado de Fazenda, deve apresentar
uma ploposta de repactuaQdo do incentivo ou do benef{cio fiscal d empresa, que deve se
ntanifestar sobre a sua aceitagdo ou ndo, no prazo de 20 (vinte) dias, prorrogdvel por igual
perfodo, contado do recebimento da proposta;

S 8"A empresa deve, durante o per{odo de vigAncia da suspensdo, realizar a apuraqdo
e o paganxento do ICMS sem a utilizaEdo de incentivo ou de beneficio fiscal. " (NR)

"Art. 23-8. Os prazos estabelecidos em conxpromisso de obrigaqdes reciprocas pqra o
realizaqdo de investintentos fixos ou para o cumprimento de obrigaqdes especificas a serenl
realizadas qtd uma data fixa, podent ser proruogados, por atd 24 (vinte e quatro) meses, unta
tinica vez, mediante pedido justificado da empresa beneficiaria." (NR)

"Art. 23-C.

I - caracterizada a inadintpbncia, a empresa serd notificada para, no prazo de 20
(vinte) dias, prorrogdvel por igual periodo, realizar o pagamento ou o parcelanrento do ddbito,
nos terntos da legislaqdo;

"Art. 23-D.

I - caracterizada a inadimplAncia, a
(vinte) dias, proruogavel por igual per[odo,
contribuiqdo, nos ternlos da legislaqdo;

empresa serd notificada para, no prazo de 20
realizat, o pagamento ou o parcelamento da

"Art.24-D.

$ 10. Nahipdtese do $ 9'deste artigo, a Secretariade Estado de Fazenda, apds a data
de vencimento da illtinta contribuiqdo a ser paga no per{odo a que se refere o caput deste
artigo, deverd intintar o contribuinte para, no prazo de 20 (vinte) dias, prorrogavel por igual
perfodo, realizar o pagamento da contribuiqdo ou comproyar o cuntprimento das
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contrapartidas e das condiEdes e obrigagdes socioecon6nticas pactuadas para o periodo de
janeiro de 2018 a dezembro de 2022.

$ 12. As etnpresas enquadradas nas disposiqdes do caput deste artigo, que ndo
optarem pelo pagantento da referida contribuiqdo adicional, pelo periodo e para a fiialidade
previstos, serdo intintadas para, no prazo de 20 (vinte) diai, proirogdvel por iguit per{odo,
conxprovarem o cumprintento das condiqdes e das obrigagdes socioecon6nticas pactuadas,
relativantente a todo o perfodo de vigancia do incentivo ou do bene.ffcio fiscal.

$ 14. As enxpresas que tenhant sido intimadas naforma do $ 12 deste artigo e tenham
apresentado documentaqdo comprobat1ria atd 3l de dezembro de 2022, en1 caso de
constataqdo de descumprimento das obrigaqdes socioecon6nticas pactuadas, ap6s a andlise da
referida documentaqdo, terd o prazo de 20 (vinte) dias, proruogdvel por igual per{odo, para
realizor a manifestagdo de que trata o f 3" deste artigo, ainda que tenha sido iltrapattido o
prazo previsto no referido $ j', sob pena de cancelantento do beneficio ou do incentiv'o." (NR)

"Art. 27-F. Os contribuintes que utilizant incentivos ou beneficios fiscais concedidos
na modalidade de crddito presumido ou outorgado ou de deduEdo de ialorei do saldo devedor
do imposto devem prestar, nos prazos e nos miios definidos peia legislaqdo tributaria estadual,
as informagdes relativas a operaqdes ou a prestaqdes alcanEadas por beneficios ou por
incentivos fiscais, informando, inclusive, relativamente ds contribuigdes a que se referem os
arts. 23-A, $ 2o, inciso I; 24-C, 24-D e 27-A desta Lei Complementar.

" NR)

"Art. 27-G. As empresas optantes do Simples lrlacional que yierem a ser
desenquadradas do referido regime tributdrio diferenciado, ou que ultrapassarem o sublimite
aplicdvel no Estado, poderdo utilizar os incentivos ou os beneficios fiscais a que se refere o art.
20-D desta Lei Complententar, independententente de adesdo e de contribuiqdo ao
FADEFE/MS, desde que realizem a apuraEdo do ICMS pelo reginte normal e atendant, se
exigidos, outros requisitos legais previstos para a suafruigdo." (NR)

"Art. 28.

I - o saldo financeiro e os crdditos vencidos e vincendos, existentes em seu favor na
data .da extingdo, devem ser revertidos ao Fundo Estaduol Pr6-Desenvolvintento Econ6mico
(PRO-DESENVOLVE) de que trata o art. 21-A desta Lei Complementar;

"Art.3l.

Pardgrafo unico.

V - ndo prejudica a aplicaqdo das
Complementar,'

regras do art. ll, incisos I ao VIII desta Lei

" (NR)
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"Art.3l-G. No caso de empresas interdependentes, em que un,ta ou mais sejant
beneficidrias de incentivos ou de beneficios fiscais concedidos com base nesto Lei
Complementar, a apuraqdo do imposto, ntediante a utilizagdo desses incentiyos ou beneffcios
fiscais, pode ser realizada de forma diferenciada, nos ternTos estabelecidos no regulanlento ou
em ternto de acordo.

Pardgrafo inico. Para efeito deste artigo, consideram-se interdependentes as
empresas enquadradas nas disposiqdes do inciso II do $ lo 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 ilnico; 14; r5, il; 16, $ 2'e
31, desta Lei Complementar, assint conto a concessdo de qualquer beneficio ou incentiyo ndo
destinado a estimular o processo industrial, independem de analise ou de proposiqdo pelo
F6rum DeIiberativo do MS-Indtistria." (l'lR)

"Art. 32-A. Os ddbitos decorrentes dafalta de pagantento das contribuigdes prettistas
nos arts. 23-A, S 2", inciso I; 24-C, 24-D e 27-A a 27-C desta Lei Complementar podem ser
parcelados em atd t2 (doze) parcelas, mensais e sucessivas, com os devidos acrdsciitos legais,
aplicando-se, complementarmente e no que couber, as disposiqdes do Anexo IX - Do
Parcelamento do ICMS, ao Regulantento do ICMS, aprovado pelo Decreto np 9.203, de lB de
setentbro de 1998.

" (ltlR)

"Art. 34. Havendo relevante interesse economico, social ou fiscal, o Goyernador do
Estado pode firmar con't o interessado, excepcionalmente e sob deterntinadas condigdes
expressas, compromisso de obrigagdes reciprocas, para a concessdo de beneficio ou de
incentivo de fornta diferenciada, independentemente do que dispdent os arts. 3o, 4o e 5o desta
Lei Complementar, e a Lei Estadual ne 4.049, de 30 de junho de 201I, para;

I - a implantaqdo, a ampliaEdo, a modernizaEdo ou a reatiyaqdo de determinado
e ntpr e e nd i nte nt o e c on 6 mi c o,'

Pardgrafo tinico.

VI'o compromisso de obrigaqdes recfprocas de que trata o caput deste artigo, no que
se refere aos seus incisos I e II, pode abranger quaisquer aspectos de natureza tributftria que
possamfontentar os empreendintentos econ1nticos de que trota esta Lei Complententar." (NR)

Art. 2o Ficam convalidados os atos administrativos praticados anteriormente d
vig6ncia desta Lei Complementar, ern conformidade com o disposto no caput e no inciso I do $ 4o do
art.23-4, no inciso I do caput do ar1. 23-C,no inciso I do caput do art. 23-D e nos $$ 10,12 e 14 do
art. 24-D da Lei Complemen tar ne 93 , de 200 i , na redagdo dada por esta Lei.

Art. 3o As empresas ou os estabelecimentos detentores de incentivos ou de beneffcios
fiscais que ndo aderiram ds contribuigSes previstas nos arts.2l-Ae24-D da Lei Complementar ne 93,
de 200i, para fins'de prorrogagSo dos beneficios ou dos incentivos fiscais puruui" o novo prazo
previsto no $ 2o do art. 3o da Lei Complernentar Federal ne 160, de 7 de agosto de 2017, na redagdo
dada pefa Lei Complementar Federal ne 186, de 27 de outubro de 2027, oLr para fins de dispensa da
exigdncia das contrapartidas e das obrigag6es socioecondmicas estabelecidas como condigdo para a
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fruigSo.dos beneffcios ou dos incentivos fiscais, at6 31 de dezembro de2022, podem aderir, em favor
do PRO-DESENVOLVE d contribuigSo adicional prevista no inciso I do g 2" do ar1. 23-A dareferida
Lei complementar ne 93, de 2001, exclusivamente para essas finalidades.

$ 1" A contribui96o adicional a que se refere o caput deste artigo deve:

I - ser paga pelo perfodo compreendido entre 1o de janeiro de2023 a 31 de dezembro
de2025, observando-se, no que couber, as disposig6es dos arts. 23-A e23-D da Lei Complementar ne
93, de 2001 , ressalvado o disposto no $ 6o deste arligo;

II : ser realizada sem prejuizo da contribuigSo prevista nos arts. 24-C e 24-D cla Lei
Complementar ne 93, de 200i.

$ 2" A prorrogag6o ou a dispensa do cumprimento das obrigagOes socioecol6micas a
que se refere o caput deste artigo, mediante a contribuigdo adicional nele referida, 6 condicionada a
que as empresas ou os estabelecimentos interessados manifestem, expressamente, at6 30 de junho de
2023, na forma do regulamento, a sua concordAncia com a referida contribuigao adicional, no
percentual e no periodo estabelecidos.

$ 3" A contribuigSo adicional de qr-re trata caput deste artigo, relativamente ao periodo
compreendido entre o m6s de janeiro de 2023 e o m6s anterior ao da manifestagdo expressa de que
trata o $ 2" deste artigo, pode ser paga na forma prevista no $ 3o do art. 23-A ou no aft. 32-A daLei
Complementar ne 93, de 2001, sem prejuizo da atualizagSo monetSria, dos juros de mora e da multa de
mora neles previstos.

$ 4" A partir do m6s em que ocorrer a manifestagSo de que trata o $ 2" deste artigo, a
contribuigdo adicional de que trata o seu caput deve ser paga, mensalmente, no prazo a que se refere o
$ 1o deste artigo, mediante a utilizagSo de documento de arrecadagdo e sob c6digo de receita
especificos.

$ 5o Enquanto n6o editado o regulamento, a manifestagao de que trata o $ 2o deste
artigo deve ser realizada, preferencialmente, por meio de Sistema Administrativo de Processo
Eletr6nico (e-SAP), no ambiente restrito do ICMS Transparente, utilizando formul6rio padrao
disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o qual deve:

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

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

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

$ 6" A falta de pagamento da parcela irnica ou, no caso de parcelamento, da primeira
parcela, da contribuigSo adicional relativa ao perfodo a que se refere o $ 3o deste artigo, enseja a perda
dos efeitos da adesdo a que se refere o caput deste artigo, impedindo a pronogagdo do incentivo ou do
beneffcio fiscal e, sej6 prorrogado, a sua perda.

:

$ 7" A contribuigdo adicional de que trata este artigo paga fora do prazo estabelecido
deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de lok (um por cento) ao m6s e de multa
morat6ria, nos termos previstos nos arts. 285 e l20 daLei ne 1.810, de 1997.

S 8'A efetivagdo da prorrogagdo de que trata o caput deste artigo dar-se-6 mediante a
celebragdo de Aditivo ao Termo de Acordo da empresa.
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$ 9" A dispensa da exig6ncia das contraparlidas e das obrigag6es socioecon6micas de
que trata o caput deste artigo aplicam-se, no que couber, as regras do ar1. 23-A da Lei Complementar
n9 93, de 2001, inclusive quanto d repactuagS.o dos beneficios ou dos incentivos fiscais.
independentemente do pagamento da contribuigSo adicional prevista neste artigo.

$ 10. O descumprimento de obrigagSes socioecon6micas a partir de 1o de janeiro de
2023 submete as empresas ou os estabelecimentos a que se refere o caput dlste 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 prejuizo do pagamento da contribuigdo adicional de que trata este
artigo.

$ 1 1' As empresas que realizarem a adesdo e efetuarem o pagamento da contribuigdo
adicional de que trata o caput deste aftigo, na forma prevista nos $ $ 1o a 4i deste artigo, caso telham
realizado o pagamento do imposto sem a fruigSo do respectivo incentivo ou beneficio fiscal, em
relagdo ds operaq6'es ou ds prestag6es ocorridas a partir do m6s de janeiro d,e2023,poderio apropriar,
desde que autorizadas, como cr6dito, para ser compensado com ddbito do imposto de sua
responsabilidade, o valor correspondente d diferenga entre o valor pago e o valor do respectivo d6bito,
considerada a aplicagdo do incentivo ou do beneficio fiscal, observado o disposto no $ 12 deste artigo.

$ 12. A apropriagSo do cr6dito a que se refere o $ 11 deste artigo 6 condicionada d
autorizagdo pr6via da Secretaria de Estado de Fazlnda, u r", 

"*p"dida 
mediante-a demonstragdo da

exist6ncia da respectiva diferenga.

S 13. A adesSo A contribuigdo adicional de que trata este artigo 6 irretrat6vel.

$ 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 pardgrafo inico do art.6o do Decreto ns 14.882,
de 17 de novembro de 2017, que nd.o aderiram d contribuigSo prevista no afi. 20-D da Lei
Complementar ne 93, de 2001, para fins de prorrogagdo desses incentivos ou beneficios para at6 o
novo prazo previsto no $ 2o do art. 3o da Lei Complementar Federal n! 160, de 2017 , na redagdo dada
pela Lei Complementar Federal ne 186, de 2021, observado o seguinte:

I - a prorrogagio dos beneficios ou dos incentivos fiscais para ate o novo prazo a que
ele se refere aplica-se, exclusivamente, em relagdo ds prestag6es ou ds operag6es ocorridas a pafiir da
data de publicagSo desta Lei Cornplementar;

II -' a adesdo d contribuigdo adicional a que se refere o caput deste artigo e o seu
pagamento n6o convalidam a eventual utilizagdo de beneficios ou de incentivos fiscais em relagdo a
prestag6es ou a operag6es ocorridas no periodo compreendido entre o termo final de vig6ncia desses
beneficios ou incentivos fiscais, a partir do qual a sua prorrogagSo estava condicionada d adesao 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 3 1 de dezembro de 2022.

$ 15. Na hip6tese deste arligo, aplicam-se, complementarmente, no que couber, as
disposig6es da Leicomplementar ne 93, de 2001, e do Decreto ns 14.882, dez0l7.

Art. 4o O pedido de prorrogagSo de beneficios fiscais de que trata o aft. 3o desta Lei
Complementar, quando se tratar de atividade econdmica de revenda de mercadorias, poder6 ser
indeferido mediante decisSo fundamentada do Secret6rio de Estado de Fazenda, objetivando a
manutengSo da competitividade das indristrias locais.

Pariigrafo [rnico. Dentre os fundamentos a serem utilizados para o indeferimento do
pedido de que trata o caput deste artigo est6 o de impedir que empresas com atividade exclusiva de
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revenda de determinadas mercadorias ou em volume significativo frente ao total de operag6es da
empresa, sobretudo em operagdes de saidas internas, po.ru* prejudicar as operagdes industriais de
empresas sul-mato-grossenses que fabriquem o meslno produto.

An' :" Renumeram-se para $ 1o os pariigrafos finicos dos dispositivos abaixoespecificadosdaLeiComplementarn993,de5denou..nb,od"e2001:

I - aft. 14;

II -:art. l5;

III - ar1. 18.

Art. 60 Revogam-se os dispositivos abaixo especificados:

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

a) o inciso I, as alfneas o'd","b",((c" 
e 

('d,, 
do inciso II, o inciso III do caput e o incisoII do par6grafo fnico do art. 5o;

2020.

b) o art. 10;

c) os incisos I e II do caput e os incisos I e II do pardgrafo rinico do art.17.

d)'o inciso II do par6grafo rinico do art.34;

ll -,o par6grafo rinico do art.4o da Lei complementar ne 2g0, de 17 de dezembro de

Art. 7a Esta Lei complementar entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande, 19 de dezembro d,e2022.

___-_*_-q. q_

REINALDO AZAMBUJA SILV,A_
Governador do Estado
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Pa[5cio Guaicurus
Avenida Desembargador Jos6 Nunes da Cunha
Jardim Veraneio. Parque dos Poderes. Btoco 09
Campo GrandelMS . CEP: 79031-901
Tet.: (67) 3389.6565 . CNpJ: 03.979.39010001-81
www.a[.ms. [eg.br

Assunto: apreciageo para sangeo ou veto.

Senhor Governador,

Para fins do disposto no art. 70 da Constituigdo Estadual, apraz-me

encaminhar a Vossa Excel6ncia o aut6grafo do Projeto de Lei Complementar no

01312022, de autoria do Poder Executivo, gu€ "Altera e acrescenta dispositivos i
Lei Complementar no 93, de 5 de novembro de 2001, gue institui o Programa

Estadual fe Fomento d IndustrializaEdo, ao Trabalho, ao Emprego e d Renda

(MS-EMPREENDEDOR), e d6 outras providCncias."

Atenciosamente,

Campo Grande, 15 de dezembro de2022.

A Sua Expel6ncia o Senhor
REINALbO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande - MS



ASSEM BLEIA

MATO GROSSO DO SUL

LEGISLATIVA

AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N'013/2022
AUTOR: PODER EXECUTIVO

LEI COMPLEMENTARN"

I

Altera e acrescenta dispositivos i Lei
Complementar no 93, de 5 de novembro de 2001,
que institui o Programa Estadual de Fomento d
Industrializagdo, ao Trabalho, ao Emprego e i
Renda (MS-EMPREENDEDOR), e drl outras
providOncias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
decreta:

Art. lo A Lei Complementar ne 93, de 5 de novembro de 2001, passa a vigorar com as
seguintes alterag6es e acr6scimos:

"Art. 2"

I - a instalagdo de novas empresas e a ampliagdo, a modernizaqdo, a reativagdo e a
relocagdo das existentes, especialmente no sentido da interiorizagdo dos empreendimentos
econdmicos e do aproveitamento das potencialidades econdmicas regionais, obedecidos os
interesses prioritdrios e adicionais entdo estabelecidos;

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

Pardgrafo ilnico. Observado o disposto no inciso I do caput deste artigo, -fica
estabelecido como um dos interesses governamentais o estfmulo aos empreendimentos
econdmicos tecnologicamente ovangados, que possam dar efetiva competitividade ds empresas
situadas no Estado de Mato Grosso do Sul." (NR)

"Art.

I - empreendimento.econdmico de interesse priorittirio: aquele que, direcionado d
atividade econ6mica relevante para o desenvolvimento econdmico e social do Estado, preencha
requisito estabelecido no $ lo do art. 4" desta Lei Complementar;

II - empreendimento econ6mico de interesse adicional: aquele que esteja voltado d
realizagdo de investimentos de relevante interesse do Estado;

Pat6cio Guaicurus
Avenida Desembargador Jos6 Nunes da Cunha

Jardim Veraneio. Parque dos Poderes. Btoco 09

Campo Grande/MS . CEP: 79031-901
Tet.: (67) 3389.6565 . CNPJ: 03.979.39010001-81
www.at.ms. [eg.br
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tt X - termo de acordo: documento formal no qual constam os direitos e as
rec[plocos entre o Estado e o empreendimento incentivado.
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LEGISLATIVA
MATO GROSSO DO SUL

$ l" Os interesses, prioritdrio e adicional, de que ftata esta Lei:

I - podem abranger os casos de:

a) comercializaEdo de bens em grande escola (atacado), desde que o empreendimento
econdmico propicie, efetivatnente, o desenvolvimento mercantil ou de prestoQdo de servigos;

b) aquisigdes de mercadorias de fora do Estado e importagdes em geral de bens
destinados d comercializagdo no Pals;

II -ficam limitados, quanto aos empreendimentos econdmicos produtivos nas dreas de
energia eldtrica sob qualquer modalidade de geragdo e de telecomunicagdes, a possibilidade de
dispensa da cobranqa do ICMS incidente nas aquisiQdes interestaduais ou do exterior do Pals,
de bens destinados ao ativo imobilizado da empresa (art. 14, inciso I, alineas "a" e "b", desta
Lei Complementar), ndo podendo qualquer incentivo ou bene/icio disciplinado nesta Lei
Complementar incidir, por consequAncia, sobre as operagdes relativas d circulagdo de energia
eldtrig,a e sobre as prestagdes de servigos de telecomunicagdes.

!

S 2'Considera-se, tambdm, empreendimento econbmico de interesse priorirdrio ou
adicional, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo, aquele direcionado d manutenqdo
ou ao melhoramento de empreendimento jd incentivado nos termos desta Lei Complementar,
mediante arrendamento ou locagdo dos respectivos locais e instalagdes, desde que mantidas as
condiqdes do projeto original, principalmente quanto ao nilmero de empregados e aos niveis de
produqdo, sem prejuizo da exigAncia de outas condigdes.

$ 3o Para efeito do S 2" deste artigo, considera-se projeto de aruendamento ou
locagdo de unidade aquele destinado a viabilizar a transferAncia do incentivo ou do beneJicio

fiscal jd concedido d referida unidade, da empresa arrendante ou locadora d empresa
arrendatdr ia ou loc atdr ia.

$ 5'Nas definiqdes de projetos de implantaqdo, ampliagdo, modernizagdo, reativagdo
e relocaqdo dos empreendimentos econdmicos de que trata este artigo incluem-se os cosos em
que o investimento seja realizado por terceiros, na modalidade de contrato de locagdo sob
medida, de longo prazo, com locatdrio prd-determinado ("built to suit"), hiphtese em que a
empresa incentivada responde, solidariamente com o investidor, pelas obrigagdes relativas ao
investimento, observado o disposto no $ 6o deste artigo.

iI

' S 6" Na hipiltese prevista no $ 5' deste artigo, havendo a extinqdo do contrato de
arrendamento ou de locagdo, o beneJicio ou o incentivo tambdm serd extinto,
independentemente do prazo previsto no instrumento pelo qual o incentivo ou o beneficio fiscal
tenha sido concedido, sem prejuizo das hipdteses de suspensdo e de cancelamento e seus efeitos
previstos nesta Lei Complementar." Qt{R)

"Art. 4o Observadas as regras do art. 3o desta Lei Complementar, pode usufruir dos
beneficios ou dos incentivos estabelecidos nesta norma o empreendimento econdmico,
qualificado como de interesse prioritdrio ou adicional para o desenvolvimento integrado e

sustentdvel de Mato Grosso do Sul, em conformidade com as diretrizes governamentais, e que,
preenchendo os requisitos legais e regulamentares, possct concretizar, de qualquer
atingimento dos objetivos referenciados no art. 2o desta Lei Complementar.
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$ l" Independentemente da exigAncia de outros requisitos e da natureza de outros
empreendimentos,fica qualificado como de interesse prioritdrio o empreendimento econbmico:

ilI-

, d) energia renovdvel como principalfonte de energia;

" (NR)

"Art. 5o Sem preiuizo do obsemdncia da limitagdo de interesse governamental
estabelecida no art. 3", S 1", inciso II, os beneJicios ou os incentivos disciplinados nesta Lei
Complementar ndo sdo aplicdveis aos empreendimentos econ6micos:

e) animais vivos;

fl produtos in natura;

g) produtos de baixo valor agregado;

IV-

a) beneficiamento elementar ou primdrio de produtos;

Pardgrafo ilnico.

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

"Art. 14. Aos empreendimentos econdmicos
social ou/iscal do Estado pode ser:

PalScio Guaicurus
Avenida Desembargador Jos6 Nunes da Cunha
Jardim Veraneio. Parque dos Poderes. Btoco 09
Campo Grande/MS . CEP: 79051-901
Te1.: (67) 3389.6565 . CNPJ: 03.979.3901O001-81
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II-

..,,...', NR)

"Art. 7o-A. O valor da contribuigdo, apurado e devido ao Fundo Estadual Pr6-
Desenvolvimento Econdmico (PRO-DESENVOLVE), deve ser recolhido ao Tesouro Estadual,
naforma e no prazo estabelecidos em legislagdo especifica. " (NR)

de relevantes interesses econ6mico,
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I
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V - concedido o diferimento do langamento e do pagamento do ICMS:

a) incidente na importaQdo de mdquinas e de equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, para o momento em que ocorrer a saida destes, a qualquer titulo, do
estabelecimento beneficiado, inclusive por nansferancia, comodato ou locagdo;

b) na modalidade de diferencial de al[quotas na aquisiQdo interestadual de mdquinas
e de equipamentos destinados ao ativo imobilizado, para o momento em que ocorrer a saida
destes a qualquer titulo do estabelecimento beneficiado, inclusive por transferhncia, comodato
ou locagdo;

c) incidente na importagdo de matdrias-primas e de insumos, para o momento em que
ocofter a saida interna destes, interestadual ou a saida dos produtos resultantes de sua
industrializagdo;

d) incidente na importaqdo de mercadorias para revenda, para o momento em que
ocorrer a saida destas mercadorias do estabelecimento importador;

n e) incidente nas operagdes decorrentes de aquisigdo interna de matdrias-primas e de
insumbs vinculados d produgdo, para o momento em que ocorrer a sa[da interna destes do
estabelecimento beneficiado ou a saida dos produtos resultantes de sua industrializagdo;

VI - dispensado o recolhimento do ICMS substituigdo tributdria nas operagdes
decorrentes de aquisigdes de mercadorias de que trata o art. 3o, $ 1", inciso I, alinea "b", desta
Lei Complementor, e das aquisigdes de matdria-prima e de insumos;

VII - concedido regime especial para apuraqdo e pagamento do ICMS, inclusive na
modalidade diferencial de aliquotas e do ICMS substituigdo tributdria;

Wil - concedido crddito outorgado sobre o montante de investimentos fixos
comprovadamente realizados no prazo e nas condigdes firmados em termo de acordo.

$ l'Os bene/icios ou os incentivos previstos neste artigo:

II - nos termos do inciso I e das alineas "a" e "b" do inciso V do caput deste artigo,
poderd ser exigido do empreendedor informagdo, em relagdo aos bens, inclusiie de transporte,
do ativo permanente que forem destinados d modernizagdo ou d agilizaqdo da gestdo e d
organ[zagdo dos seus negdcios industriais ou agropecudrios, os re/lexos qualitativos ou
quantltativos no respectivo processo de produgdo ou de ganho de competitiiUoa", para a
apreciaqdo da SEFAZ, levando em conta os aspectos socioecon6micos do empreendimento.

$ 2" Nas hipdteses das alineas "a" e "b" do inciso v do caput deste artigo, o
pagamento do imposto ontes diferido fica dispensado, exceto se ocorrer a saida dos bens
adquiridos ou recebidos com o beneficio do diferimento do ICMS antes de decorrido o prazo de
5 (cinco) anos, cctso em que o imposto deve ser recolhido na forma prevista na legislaqdo
tributdria e em termo de acordo Jirmado entre o Estado 

" 
o 

"*priro benifictaria.
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$ 3"Nas hipdteses das alfneas "c", "d" e "e" do inciso V do caput deste artigo, o
empreendimento econdmico incentivadofica dispensado do pagamento do ICMS antes diferido,
nos casos em que a soida subsequente seja incentivada com base nesta Lei e em outras
s ituagde s previs t as no re gul ament o.

S 4' A aplicagdo do diferimento do langamento e pagamento do imposto nas
operaQdes de que decorra a entrada de matdrias-primas, insumos ou mercadorias, ndo
prejudica e nem interfere na apuraQdo do beneficio ou do incentivo fiscal aplicavel as
opera[des relativas d salda dos respectivos produtos ou dos produtos resultantes de sua
industrializagdo. " Q{R)

"Art. 15. As empresas interessadas na obtengdo de beneficios ou de incentivos
abrangidos por esta Lei Complementar, devem:

I - quando se tratar de beneficios ou de incentivos relacionados a operagdes
industriais, formalizar requerimento, carta-consulta ou proposta ao Fdrum Deliberativo do
MS-Indilstria;

II - nos demais casos, formalizar requerimento d Secretaria de Estado de Fazenda.

$ t'i permitido cumular os pedidos relativos a beneficios ou a incentivos indicados
nos incisos I e II do caput deste artigo em carta-consulta, caso em que esta deverd ser
apresentada ao Fdrum Deliberativo do MS-Indilstria.

$ 2" Os procedimentos relacionados d concessdo ou ao indeferimento dos pedidos,
bem como d formalizagdo dos termos de acordo e aos demais aspectos instrumentais, serdo
definidos em regulamento." Q{R)

"Art. 16. Os requerimentos ou as cartas-consultas, as propostas e os projetos tdcnicos
de vtlbilidade econbmico-financeira de empreendimentos econdmicos devem ser analisados
por tdcnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econdmico,
Produgdo e Agricultura Familiar e da Secretaria de Estado de Fazenda, dentro de suas
respectivas compeftncias e naforma do regulamento.

$ l' No caso dos beneJicios ou dos incentivos fiscais destinados a estimular o
processo industrial, o trabalho de andlise do projeto tdcnico de viabilidade econ)mico-
financeira deve ser custeado pela empresa interessada, segundo os valores definidos mediante
deliberaEdo do F6rum Deliberativo do MS-Indilstria.

$ 2" Tratando-se de empreendimento econ6mico de natureza ndo industrial, as
propostas e os requerimentos apresentados devem ser analisados por tdcnicos da Secretaria de
Estado de Fazenda, com a colaboraqdo de tdcnicos dos demais hrgdos governamentais, se
necessdrio.

$ 3" Na hipdtese 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 matdria seja de
submissdo obrigatdria d decisdo do Governador do Estado.

$ 4" Juntamente com o requerimento, a carta-consulta ou a proposto, a pessoa
juridica interessada na obtengdo de beneJicios ou de incentivos deve encaminhar declaraqdo,
subsc\ita por representante com poderes para tanto, assinada digitalmente ou com fir
reconhecida, pela qual se comprometa a realizar, anualmente, a destinaqdo dos recursos
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que trata o S 2" do art. 4o desta Lei Complementar, a partir da obtenqdo dos beneficios ou dos
incentivos pleiteados, sob pena de indeferimento da proposta ou do pedido. " (NR)

"Art. 17. As disposiqdes deste capitulo sdo aplicweis, no que couber, aos projetos de
ampliaqdo, modernizaQdo, reativagdo, relocagdo e de novidade na matriz industrial de unidade
produtiva (art. 3o, V a IX, desta Lei Complementar).

Pardgrafo ilnico. Na hiphtese deste artigo, caso a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Econimico, Produgdo e Agricultura Familiar ou a Secretaria de
Estado de Fazenda entendam oportuno e conveniente, poderdo, afim de subsidiar a concessdo
de beneficios fiscais, realizar vistoria tdcnica no estabelecimento, emilir laudo tdcnico, vistoriar
mdquinas e equipamentos, ou exigir a prestaqdo de quaisquer informagdes relativas ao
empreendimento, que serdo consideradas autodeclaraEdo da empresa, reputando-se como
verdadeiras, sob as penas da Lei.

| " (NR)

"Art. l7-A. A concessdo dos beneficios ou dos incentiyos nos termos desta Lei
Complementar, ressalvado os previstos no inciso I do caput do art. 14, deve ser efetivada
mediante a celebragdo de Termo de Acordo entre a empresa beneficiada ou incentiyada e o
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 deliberagdo do
F6rum Deliberativo do MS-Indilstria, pelo titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econdmico, Produqdo e Agricultura Familiar." (NR)

"Art. 18.

$ 1" Dentre as obrigagdes estd a das empresas beneficidrias comprovarem,
anualmente, perante a Secretaria de Estado de Fazenda, a destinagdo dos recursos de que trata
o S 2' do art. 4o desta Lei Complementar, sob pena de suspensdo ou de cancelamento dos
beneficios ou dos incentivos concedidos.

$ 2" Na hipdtese de as empresas beneficidrias ndo terem realizado a destinaqdo de
que trata o $ 2'do arL 4" desta Lei Complementar, a empresa poderd suprir o descumprimento
da obrigagdo mediante doaqdo de valor compativel com o montante que teria sido destinado,
devidamente atualizado nos termos da legislagdo tributdria estadual, em momento posterior, ao
Fundd mencionado no referido dispositiw." (NR)

"Art. 20. Periodicamente, deve ser realizado o acompanhamento, preferencialmente
sob a forma eletr6nica, nos empreendimentos econdmicos, beneficiados ou incentivados pelo
Estado, a ser realizado, por ftcnicos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, AssistAncia
Social e Trabalho, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econdmico, Produgdo e Agricultura
Familiar e da Secretaria de Estado de Fazenda, no limite de suas respectivas compeftncias
definidas em lei.

"Art. 21.
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VIII - ndo cumprimento do disposto no S 2o do art.
Complementar;

4" e no $ 1" do art. 18 desta Lei

" (NR)

"Art. 22.

IV - no caso da ocoruAncia das demais hipdteses previstcts no caput do art. 2l desta
Lei Complementar, ndo serd obrigada d restituigdo de valores pecunidrios fruidos.

........." (NR)

"Art. 23-A. Na atividade de acompanhamento e de controle dos beneficios ou dos
incentivos fiscais, havendo indlcios de que a empresa esteja inadimplente quonto as condigdes e
as obrigagdes socioecon1micas e especificas pactuadas em compromisso de obrigagdes
reciprocas, a autoridade competente deve intimar a empresa para, no prazo de 20 (vinte) dias,
prorrogdvel por igual periodo, comprovar o cumprimento dessas condigdes e obrigaqdes,
obsemado o disposto no $ 2o deste artigo.

S 1' O descumprimento da intimaqdo ou a ndo comprovaqdo de que trata o caput
deste artigo, no pr(Eo da intimagdo, implica a suspensdo automdtica do incentivo ou do
beneficio fiscal, por 12 (doze) meses consecutivos, com efeitos a contar do primeiro dia do mAs
no qull se encerua o prazo da notificagdo, observado o disposto no $ 2" deste artigo.

$ 3" Na hipdtese do inciso I do $ 2o deste artigo, o adicional referente ao perfodo
compreendido entre ianeiro do ano em que ocoruer a opgdo e o mAs da opgdo deve ser
atualizado e acrescidos de juros de t% (um por cento) ao mAs e de multa moratdria (arts. 285 e
120 da Lei ne 1.810, de 1997), devendo ser pago atd o dia t0 (dez) do m\s subsequente a opgdo
ou parcelado nos termos previstos no art. 32-A desta Lei Complementar.

s 4".

I - o Estado, por intermddio da Secretaria de Estado de Fazenda, deve apresentar
uma proposta de repactuagdo do incentivo ou do beneficio fiscal d empresa, qui deve ,e
manifestar sobre a sua aceitagdo ou ndo, no prcao de 20 (vinte) dias, proruogiuel por igual
periodo, contado do recebimento da proposta;

$ 8"A empresa deve, durante o perfodo de vig\ncia da suspensdo, realizar a apuragdo
e o pagamento do ICMS sem a utilizagdo de incentivo ou de beneJiciofiscal.', (NR)

IJ| "Art. 23-8. Os prazos estabelecidos em compromisso de obrigaqdes reciprocos para a
realizagdo de investimentos fixos ou para o cumprimento de obrigaqdes 

"rpr"ip"^ o
realizadas atd uma data fixa, podem ser prorrogados, por atd 24 (vinte 

" 
qiot il

ilnica vez, mediante pedido justificado da empresa beneficidria.', (NR)
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"Art. 23-C.

I - caracterizada a inadimpkncia, a empresa serd notificada pard, no prazo de 20
(vinte) dias, proruogivel por igual periodo, realizar o pagamento ou o parcelamento do ddbito,
nos termos da legislagdo;

"Art. 23-D,

I - caracterizada a inadimpkncia, a empresa serd notificada para, no prazo de 20
(vinte) dias, prorrogdvel por igual perfodo, realizar o pagamento ou o parcelamento da
contribuigdo, nos termos da legislaqdo;

I
" (NR)

"Art.24-D.

$ 10. Na hipdtese do $ 9'deste artigo, a Secretaria de Estado de Fazenda, ap6s a data
de vencimento da illtima contribuigdo a ser paga no periodo a que se refere o caput deste
artigo, deverd intimar o contribuinte para, no prazo de 20 (vinte) dias, proruogduel por igual
periodo, realizar o pagamento da contribuigdo ou comprovar o cumprimento das
contrapartidas e das condigdes e obrigagdes socioeconimicas pactuadas para o periodo de
janeiro de 2018 a dezembro de 2022.

$ 12. As empresas enquadradas nas disposiqdes do caput deste artigo, que ndo
optarem pelo pagamento da referida contribuiQdo adicional, pelo periodo e para-a finalidade
previstos, serdo intimadas para, no prazo de 20 (vinte) dias, prorrogdvel por igual periodo,
comprovarem o cumprimento das condigdes e das obrigagdes socioeconilmicas pactuadas,
relativamente a todo o periodo de vigancia do incentivo ou do beneJiciofiscal.

$ 14. As empresas que tenham sido intimadas naforma do $ t2 deste artigo e tenham
apresentado documentagdo comprobatdria atd 3t de dezembro de 2022, em caso de
consta@QAo de descumprimento das obrigagdes socioecondmicas pactuadas, apds a andlise da
referida documentagdo, terd o prazo de 20 (vinte) dias, prorrogdvel por igual periodo, para
realizar a manifestagdo de que trata o $ 3o deste artigo, ainda que tenha ido ilyapassado o
prazo previsto no referido $ 3', sob pena de cancelamento do beneficio ou do incentivo. " NR)

"Art. 27-F. Os contribuintes que utilizam incentivos ou beneJicios fiscais concedidos
na modalidade de crddito presumido ou outorgado ou de dedugdo de valorei do saldo devedor
do imposto devem prestar, nos prazos e nos meios definidos pela legislagdo tributdria estadual,
as informaqdes relativas a operagdes ou a prestaQdes alcangidas por bene/icios ou por
incentivos fiscais, informando, inclusive, relativamente ds contribuigdis a que-se refere.
arts. 23-A, $ 2', inciso I; 24-C, 24-D e 27-A desta Lei Complementar.
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........" NR)

| "Art. 27-G. As empresas optantes do Simples Nacional que vierem o ser
desenquadradas do referido regime tributario diferenciado, ou que ultrapassarem o sublimite
aplicavel no Estado, poderdo utilizar os incentivos 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 apuragdo do ICMS pelo regime normal e atendam, se
exigidos, outros requisitos legais previstos para a suafruiQdo." (NR)

"Art. 28.

I - o saldo financeiro e os crdditos vencidos e vincendos, existentes em seufavor na
data.da extinQAo, devem ser revertidos ao Fundo Estadual Pri-Desenvolvimento Econimico
(PRO-DESENVOLVE) de que trata o art. 24-A desta Lei Complementar;

"Art. 31.

Pardgrafo ilnico.

" V' ndo prejudica a aplicagdo das regras do art. 14, incisos I ao VIil desta Lei
Complementar;

" (NR)

"Art. 3I-G. No caso de empresas interdependentes, em que uma ou mais sejam
beneficidrias de incentivos ou de beneficios fiscais concedidos com base nesta Lei
Complementar, a apuragdo do imposto, mediante a utilizagdo desses incentivos ou beneficios
fiscais, pode ser realizada de forma diferenciada, nos termos estabelecidos no regulamento ou
em termo de acordo.

Pardgrafo ilnico. Para efeito deste artigo, consideram-se interdependentes as
empresas enquadradas nos disposiqdes do inciso II do $ l" do art. 57-A da Lei ns 1.810, de 22
de dezembro de 1997." (NR)

"Art. 32. As matdrias disciplinadas nos arts. 5', pardgrafo ilnico; 14; 15, il; 16, $ 2" e
31, desta Lei Complementar, assim como a concessdo de qualquer beneficio ou incentivo ndo
destinado a estimular o processo industrial, independem de andlise ou de proposigdo pelo
Fdrum Deliberativo do MS-Indilstria." QtlR)

"Art. 32-A. Os ddbitos decoruentes dafalta de pagamento das contribuigdes previstas
nos arts. 23-A, S 2", inciso I; 24-C, 24-D e 27-A a 27-C desta Lei Complementar podem ser
parcepdos em atd 12 (doze) parcelas, mensais e sucessivas, com os devidos acrdscimos legais,
aplicando-se, complementarmente e no que couber, as disposigdes do Anexo IX - Do
Parcelamento do ICMS, ao Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto ns 9.203, de 18 de
setembro de 1998.
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"Art. 34. Havendo relevante interesse econilmico, social ou fiscal, o Governador do

Estado pode firmar com o interessado, excepcionalmente e sob determinadas condiQdes

expressas, cotnpromisso de obrigagdes rectprocas, para a concessdo de beneficio ou de

inlentivo de foima diferenciada, independentemente do que dispdem os arts. 3o, 4" e 5o desta

Lei Complementar, e a Lei Estadual ne 4.049, de 30 de iunho de 201 1, para:

I - a implantaQdo, a ampliaQdo, a modernizaEdo ou a reativaQdo de determinado

empreendimento econdmico ;

y Pardgrafo ilnico.

VI - o compromisso de obrigagdes reciprocas de que trata o caput deste artigo, no que

se refere aos seus incisos I e II, pode abranger quaisquer aspectos de natureza tributaria que

possamfomentar os empreendimentos econdmicos de que trata esta Lei Complementar." (NR)

Art. 2o Ficam convalidados os atos administrativos praticados anteriormente il

vig@ncia desta Lei Complementar, em conformidade com o disposto no caput e no inciso I do $ 4'do
ai. Z3-A, no inciso I do caput do art. 23-C, no inciso I do caput do art. 23-D e nos $$ 10, 12 e 14 do

art.24-D da Lei Complementar ne 93, de 2001, na redagdo dada por esta Lei.

Art. 3o As empresas ou os estabelecimentos detentores de incentivos ou de beneficios

fiscais que n6o aderiram is contribuig6es previstas nos arts.27-A e 24-D da Lei Complementar ne 93,

de 2001, para fins de prorrogagio dos beneficios ou dos incentivos fiscais para atd o novo pr.vo

previsto n; $ 2" do art.3o da Lei Complementar Federal ne 160, de 7 de agosto de2017, na redagAo

dada pela Lei Complementar Federal ne 186, de27 de outubro de202l, ou para fins de dispensa da

exig@ncia das contrapartidas e das obrigagdes socioecondmicas estabelecidas como condigdo pata a

fruigao dos beneficioi ou dos incentivos fiscais, at6 31 de dezembro de2022, 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 finalidades.

I

$ 1" A contribuigeo adicional a que se refere o caput deste artigo deve:

I - ser paga pelo perfodo compreendido entre lo de janeiro de 2023 a 31 de dezembro

de 2025, observando-se, no que couber, as disposigdes dos arts.23-A e 23-D da Lei Complementar ne

93, de 2001, ressalvado o disposto no $ 6o deste artigo;

II - ser realizada sem prejuizo da contribuigdo prevista nos arts.24'C e 24-D da Lei

Complementar ne 93, de 2001.

$ 2'A prorrogagdo ou a dispensa do cumprimento das obrigagdes socioecondmicas a

que se refere o caput deste artigo, mediante a contribuigf,o adicional nele referida, 6 condicionada a

que as empresas ou os estabelecimentos interessados manifestem, expressamente, at6 30 de junho de

2023, na forma do regulamento, a sua concord6ncia com a referida contribuigio adicional, no

percentual e no periodo estabelecidos.

$ 3'A contribuigdo adicional de que trata caput deste artigo, relativamente ao periodo

compreendido entre o m6s de janeiro de 2023 e o m€s anterior ao da manifestagio expressa de que

trata o $ 2o deste artigo, pode ser paga na forma prevista no $ 3o do art. 23-A ou no art. 32-A
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ComplemenLr ne g:, de 2001,
mora neles previstos.

$ 4" A partir do m€s em que ocorer a manifestagIo de que trata o $ 2" deste artigo, a
contribuigIo adicional de que trata o seu caput deve ser pagq mensalmente, no prazo a que se refere o

$ lo deste artigo, mediante a utilizagdo de documento de arrecadagflo e sob c6digo de receita
especfficos.

$ 5o Enquanto n6o editado o regulamento, a manifestagio de que trata o $ 2o deste
artigo deve ser realizada, preferencialmente, por meio de Sistema Administrativo de Processo
Eletrdnico (e-SAP), no ambiente restrito do ICMS Transparente, utilizando formul6rio padrflo
disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o qual deve:

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

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

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

I

$ 6" A falta de pagamento da parcela tinica ou, no caso de parcelamento, da primeira
parcela, da contribuig[o adicional relativa ao periodo a que se refere o $ 3'deste artigo, enseja a perda
dos efeitos da adesdo a que se refere o caput deste artigo, impedindo a prorrogagio do incentivo ou do
beneficio fiscal e, seji prorrogado, a sua perda.

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

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

$ 9" A dispensa da exigOncia das contrapartidas e das obrigagSes socioecondmicas de
que trata o caput deste artigo aplicam-se, no que couber, as regras do art. 23-A da Lei Complementar
ne 93, de 2001, inclusive quanto i repactuagdo dos beneficios ou dos incentivos fiscais,
independentemente do pagamento da contribuigdo adicional prevista neste artigo.

$ 10. O descumprimento de obrigagdes socioecon6micas a partir de lo de janeiro de
2023 submete as empresas ou os estabelecimentos a que se refere o caput deste artigo is disposig6es
do art. 23-A da Lei Complementar ns 93, de 2001, inclusive quanto d contribuigio prevista no inciso I
do $ 2' do rpferido art. 23-A, sem prejufzo do pagamento da contribuig6o adicional de que trata este
artigo. !

$ 1 1. As empresas que realizarem a adesio e efetuarem o pagamento da contribuigEo
adicional de que trata o caput deste artigo, na forma prevista nos $$ l" a 4o deste artigo, caso tenham
realizado o pagamento do imposto sem a fruigio do respectivo incentivo ou beneficio fiscal, em
relagdodsoperagdesoudsprestagdesocorridasapartirdom6sdejaneiro de2023,poder6oapropriar,
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 d6bj
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sem prejuizo daaualizagio monet6ria, dos juros de mora e da multa de

considerada a aplicagdo do incentivo ou do beneficio fiscal, observado o disposto no $ I 2 deste
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$ 12. A apropriagdo do crddito a que se refere o $ 1l deste artigo 6 condicionada d

autorizagdo prdvia da Secretaria de Estado de Fazenda, a ser expedida mediante a demonsffagdo da
exist€ncia da respectiva diferenga.

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

$ 14. O disposto no caput e nos $$ 1o ao 7o e I I a 13 deste artigo, aplica-se, tamb6m,
no que couber, ds empresas ou aos estabelecimentos detentores dos incentivos ou dos beneficios
fiscais previptos nos atos normativos relacionados no par6grafo tinico do art. 60 do Decreto ne 14.882,
de 17 de rlovembro de 2017, que nflo aderiram d contribuigio prevista no art. 20-D da Lei
Complementar ne 93, de 2001, para fins de prorrogagflo desses incentivos ou beneficios para atd o
novo pfttzo previsto no $ 2o do art. 3o da Lei Complementar Federal ne 160, de 2017, na redagdo dada
pela LeiComplementar Federal ne 186, de202l, observado o seguinte:

I - a prorrogagio dos beneficios ou dos incentivos fiscais para ate o novo prazo a que
ele se refere aplica-se, exclusivamente, em relagSo ds prestagdes ou is operag6es ocorridas a partir da
data de publicaglo desta Lei Complementar;

II - a adesflo 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
prestag6es ou a operag6es ocorridas no periodo compreendido entre o terno final de vig6ncia desses
beneficios ou incentivos fiscais, a partir do qual a sua prorrogagflo estava condicionada d adesdo d
contribuigio prevista no inciso II do art. 27-A da Lei Complementar ne 93, de 2001, e ao seu
pagamento e i data de 3l de dezembro de 2022.

$ 15. Na hip6tese deste artigo, aplicam-se, complementarmente, no que couber, as

disposig6es da Lei Complementar ne 93, de 2001, e do Decreto ne 14.882, de2017.

Art. 4o O pedido de prorrogagEo de beneficios fiscais de que trata o afi..3" desta Lei
Complementar, quando se tratar de atividade econ6mica de revenda de mercadorias, poder6 ser
indeferido ryrediante decisdo fundamentada do Secretiirio de Estado de Fazenda, objetivando a
manutengdo'da competitividade das indristrias locais.

Par6grafo fnico. Dentre os fundamentos a serem utilizados para o indeferimento do
pedido de que trata o caput deste artigo est6 o de impedir que empresas com atividade exclusiva de
revenda de determinadas mercadorias ou em volume significativo frente ao total de operagSes da
empresa, sobretudo em operagSes de saidas internas, possam prejudicar as operag6es industriais de
empresas sul-mato-grossenses que fabriquem o mesmo produto.

Art. 4o Renumeram-se para $ 1o os par6grafos finicos dos dispositivos abaixo
especificados da Lei Complementar ne 93, de 5 de novembro de 2001:

I - art. 14;

II - art. 15;

III - art. 18.

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

I - da Lei Complementar ne 93, de 5 de novembro de 2001: fr,
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a) o inciso I, as alineas o'a","b",0'c"

II do par6grafo rinico do art. 5o;
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e "d" do inciso II, o inciso III do caput e o inciso

b) o art. l0;

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

d) o inciso II do par6grafo fnico do art.34;

II - o par6grafo rinico do art. 4o da Lei Complementar ne 280, de 17 de dezembro de
2020.

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

de2022.

Deputado Paulo Corr6a
Presidente

Deputado Z|Teixeira
lo Secretdrio
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