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c) prestar informação inverídica no cadastro, no âmbito do programa;

d) envio incorreto de informações do abate, quando tenha resultado em 
pagamento a maior de incentivo;

e) interrupção do funcionamento da sala de desossa que alude o inciso II do § 2º 
do art. 10 desta Resolução;

f) descumprimento de outras normas, obrigações ou ordem legal não previstas 
anteriormente, quando tenham resultado em pagamento de incentivo a maior;

III - cancelamento credenciamento ou habilitação no programa, na hipótese de:

a) reincidência em conduta já sancionada com suspensão;

b) prática de ato que embarace, dificulte ou impeça a ação da fiscalização, 
inclusive a prestação dolosa de informação falsa ou o uso doloso de documento 
falso nas atividades relacionadas com o PROAPE-Precoce/MS;

c) agressão ou desacato aos servidores da SEFAZ e SEMAGRO no exercício da 
função;

d) sentença condenatória, transitada em julgado, por participação, direta ou 
indireta, na prática de crime contra a administração pública ou contra a ordem 
tributária;

e) prática de qualquer outra conduta sancionada com cancelamento ou cassação 
de registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação, nos termos de 
legislação específica. 

IV - multa, prevista na legislação tributária estadual.

.......................................

§ 2º A aplicação das sanções previstas nos incisos do caput deste artigo compete 
à gerência do Subprograma na SEMAGRO ou na SEFAZ, ou, diretamente pelo 
Secretário de Estado de Produção e Agricultura Familiar ou pelo Secretário de Estado 
de Fazenda, observadas as respectivas áreas de atuação, após procedimento, 
com direito de manifestação do infrator, pelo qual fique caracterizada a ocorrência 
da infração.

§ 3º A suspensão de profissionais responsáveis técnicos ou de estabelecimentos 
rurais, quando identificadas inconformidades mediante auditoria técnica no 
sistema de produção, dependendo da situação, poderá ocorrer num prazo mínimo 
de 60 dias, ou até regularização da situação.

§ 4º As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos tributos 
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal 
para fins penais, quando for o caso.” (NR)

Art. 2º Fica convalidada a utilização do incentivo fiscal de que trata a Resolução 
Conjunta SEFAZ/SEPAF nº 69, de 30 de agosto de 2016, até a data da publicação desta 
Resolução, feita na forma prevista no § 3º do art. 30, na redação dada por esta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 21 de dezembro de 2018.

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEFAZ/SEMAGRO N° 76, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.

Altera e acrescenta dispositivos à Resolução 
Conjunta SERC/SEPROTUR nº 31, de 16 de 
junho de 2003, que estabelece normas para 
operacionalização do Programa de Avanços 
na Pecuária de Mato Grosso do Sul (PROAPE), 
instituído pelo Decreto n. 11.176, de 11 de 
abril de 2003, na parte relativa à suinocultura, 
denominada Subprograma de Apoio à Criação 
de Suínos de Qualidade e Conformidade 
“Leitão Vida”.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR, 
no uso da atribuição que lhes confere o art. 5º do Decreto n° 11.176, de 11 de abril de 
2003,

R E S O L V E M:

Art. 1º A Resolução Conjunta SERC/SEPROTUR nº 31, de 16 de junho de 2003, 
passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimo:

“Art. 6º ..........................:

.......................................

VI - ................................:

a) a estabelecimentos abatedores credenciados pela SEMAGRO, ou a 
estabelecimentos de cooperativas vinculadas a Cooperativa Central ou a 
Federação de Cooperativa, sendo estas credenciadas pela SEMAGRO, no caso de 
operações internas com diferimento do imposto, ressalvado o disposto no § 3º do 
art. 8º desta Resolução;

.......................................” (NR)

“Art. 8º ...........................

.......................................

§ 3º A cooperativa que operar nos termos do art. 10-A desta Resolução fica 
dispensada do credenciamento de que trata este artigo, hipótese em que o valor 
do incentivo concedido ao produtor pode ser pago pelo estabelecimento que 
procedeu à transferência ou pelo estabelecimento destinatário.” (NR)

“Art. 10-A. Nos casos em que os suínos adquiridos com o incentivo previsto nesta 
Resolução sejam transferidos, pela cooperativa adquirente, para estabelecimento 
localizado neste Estado, da própria cooperativa, de Cooperativa Central ou de 
Federação de Cooperativa, de que a remetente faça parte, para abate, mediante 
operação alcançada por diferimento do lançamento e pagamento do ICMS, o 
direito de crédito relativo ao valor do incentivo concedido ao suinocultor pode 
ser transferido para o destinatário, para compensação com débito de ICMS 
por ele devido, nos termos do § 3º do art. 10 desta Resolução, desde que o 
estabelecimento remetente tenha realizado o pagamento do respectivo valor ao 
produtor.

.......................................

§ 6º Na hipótese deste artigo, se a cooperativa que proceder à transferência 
dos animais não tenha realizado o pagamento do valor do benefício ao produtor 
rural, o direito de se creditar do valor correspondente ao benefício concedido ao 
produtor fica condicionado a que o estabelecimento destinatário realize o referido 
pagamento ao produtor.” (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os procedimentos de cooperativas que, embora não 
credenciadas até a data da publicação desta Resolução, tenham operado nos termos 
do art. 10-A da Resolução Conjunta SERC/SEPROTUR nº 31, de 16 de junho de 2003, 
observadas as alterações introduzidas por esta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 26 de dezembro de 2018.

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEFAZ/SEMAGRO N° 77, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

Altera e acrescenta dispositivos à Resolução 
Conjunta SEF/SEPRODES n° 19 de 20 
de dezembro de 1999, que dispõe sobre 
a operacionalização do Programa de 
Desenvolvimento da Produção Agropecuária, 
no que se refere às culturas de algodão, 
arroz, feijão, girassol, milho, soja, sorgo e 
trigo, instituído pelo Decreto n. 9.716, de 1º 
de dezembro de 1999.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR, 
no uso das atribuições que lhes confere o art. 11 do Decreto n. 9.716, de 1º de dezembro 
de 1999,

R E S O L V E M:

Art. 1º A Resolução Conjunta SEF/SEPRODES n° 19, de 20 de dezembro de 1999, 
passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

“Art. 10. O valor do incentivo será apurado por safra, mediante a adoção 
do seguinte critério:

I - multiplicação da quantidade comercializada:

a) pelo valor previsto para o respectivo produto, na lista de valores 
mínimos denominada Valor Real Pesquisado, vigente na data da respectiva 
operação, expurgado o valor do frete, se este estiver integrado ao valor 
previsto na referida lista, observado o disposto no § 1º deste artigo; ou

b) pelo valor efetivo da respectiva operação, indicado no respectivo 
documento fiscal, se este for inferior ao valor previsto na lista de que trata 
a alínea “a” deste inciso, para o respectivo produto;

II - multiplicação do resultado obtido nos termos do inciso I, alínea “a” 
ou “b”, do caput deste artigo pelo percentual correspondente à carga 
tributária do ICMS incidente na respectiva operação;

...................................................

§ 1º Tratando-se de operações internas alcançadas por diferimento do 
lançamento e pagamento do imposto, em que a nota fiscal que se emite 
para fruição do incentivo seja distinta da que acoberta o trânsito dos 
respectivos produtos ou em que a sua ocorrência dá-se sob o regime de 
preço a fixar, a multiplicação a que se refere o inciso I do caput deste 
artigo deve ser, obrigatoriamente, pelo valor previsto para o respectivo 
produto, na lista de valores mínimos denominada Valor Real Pesquisado, 
vigente:

I – no dia primeiro, no caso de operações acobertadas por documentos 
fiscais emitidos na primeira quinzena do respectivo mês;

II – no dia dezesseis, no caso de operações acobertadas por documentos 
fiscais emitidos na segunda quinzena do respectivo mês.
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..........................................” (NR)

“Art. 11 .......................................

§ 1º O pagamento deve ser feito até a data-limite estabelecida para o 
pagamento do ICMS devido pelo adquirente, considerada, sendo o caso, 
nas hipóteses de que o § 1º do art. 10 desta Resolução, a data-limite para 
o pagamento do ICMS incidente nas operações que nele se enquadrarem.

..........................................” (NR)

“Art. 17. O produtor rural cadastrado no 
Programa, para efeito de fruição do incentivo, deve acobertar as operações 
de venda, internas ou interestaduais, com Nota Fiscal de Produtor 
Eletrônica (NFPe), por inscrição estadual de cada área rural cadastrada.

..........................................” (NR)

Art. 18. A Nota Fiscal de Produtor Eletrônica (NFPe) a que se refere o 
art. 17 desta Resolução deve ser emitida contendo, além das indicações 
exigidas no Regulamento, no campo “Informações Complementares” dos 
“Dados Adicionais”:

I - a expressão “Programa PDAGRO - Decreto 9.716/99”;

II – o valor do incentivo;

..........................................” (NR)

“Art. 20. O sistema de emissão de Nota 
Fiscal de Produtor Eletrônica (NFPe) deve ser estruturado de forma a 
limitar a concessão do incentivo à:

I - 50% (cinquenta por cento) da produção constante no Laudo de 
Estimativa da Produção, até que seja concluído o Laudo Final de Produção;

..........................................” (NR)

“Art. 20-A. Na hipótese de que trata o inciso I do caput do art. 20 desta 
Resolução, se a produção estimada não se confirmar, devido a ocorrência 
de adversidade climática ou outro fator, e for inferior ao piso de referência 
a que está sujeita, o incentivo fruído com base na estimativa deve ser 
restituído, mediante recolhimento do respectivo valor, ao Tesouro do 
Estado, até o último dia do mês em que ocorrer a finalização da colheita, 
atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde a data da 
fruição.” (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os procedimentos adotados em conformidade com as 
disposições do art. 20 da Resolução Conjunta SEF/SEPRODES n° 19, de 20 de dezembro 
de 1999, com as alterações introduzidas por esta Resolução, e do seu art. 20-A, acrescentado 
por esta Resolução, anteriormente a 1º de junho de 2018.

Art. 3º Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos desde 1º de junho de 2018.

Art. 4º Ficam revogados o § 2º do art. 10; os §§ 1º, 2º e 3º do art. 17; os incisos 
III, IV e V do caput do art. 18 e seus §§ 1º e 2º, todos da Resolução Conjunta SEF/
SEPRODES n° 19, de 20 de dezembro de 1999.

Campo Grande, 27 de dezembro de 2018.

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar

RESOLUÇÃO/SEFAZ N° 2.992, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

Reduz, para o ano de 2019, os percentuais 
de que trata os incisos I e II do § 4º-A 
do art. 4º, e fixa, para o referido ano, 
os limites globais de que trata o inciso II 
do caput do art. 4º-B, ambos do Decreto 
n° 11.803, de 23 de fevereiro de 2005, 
que dispõe sobre o Regime Especial 
de Controle e Fiscalização relativo às 
operações de exportações e de saída para 
o fim específico de exportação, incluídas 
as remessas destinadas à formação de 
lote, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no exercício de sua 
competência, considerando as perspectivas econômicas no Estado, com possível 
resultado positivo para a arrecadação tributária estadual, o interesse do Estado no 
estímulo à atividade agrícola e o disposto no inciso II do caput do art. 4º-B do Decreto 
n° 11.803, de 23 de fevereiro de 2005, acrescentado pelo Decreto n° 15.114, de 7 de 
dezembro de 2018,

R E S O L V E:

Art. 1º Para o ano de 2019, os percentuais previstos nos incisos I e II 
do § 4º-A do Decreto n° 11.803, de 23 de fevereiro de 2005, ficam reduzidos de cinco 
pontos percentuais e, consequentemente, fixados em:

I - 75% (setenta e cinco por cento), no caso de estabelecimento de 
produtor rural ou de cooperativa;

II - 45% (quarenta e cinco por cento), no caso de estabelecimento 
industrial ou comercial.

Art. 2º Para o ano de 2019, fica estabelecida a quantidade de cinco 
milhões e cento e cinquenta mil toneladas, como limite global, para a realização de 
operações de exportação para o exterior ou de remessas para o fim específico de 
exportação de soja em grão, nos termos do regime especial de que trata o Decreto n° 
11.803, de 23 de fevereiro de 2005, mediante o compromisso de se realizarem operações 
tributadas com esse produto na quantidade a que se referem os incisos I e II do § 4º-A 
do seu art. 4º, observado, sendo o caso, o disposto no § 4º-B do referido artigo.

§ 1º O limite global por setor econômico corresponde, na quantidade 
estabelecida pelo caput deste artigo, ao percentual de sua participação na média anual 
das quantidades totais das operações de exportação para o exterior ou de remessas para 
o fim específico de exportação de soja em grão ocorridas nos últimos dois anos.

§ 2º Para efeito do § 1º deste artigo, são considerados, como setores 
econômicos distintos, os seguintes estabelecimentos:

I –  estabelecimentos de produtores rurais;

II – estabelecimentos de cooperativas de produtores rurais;

III – estabelecimentos comerciais;

IV – estabelecimentos industriais.

§ 3º O limite individual, por estabelecimento componente de cada setor 
econômico, a que se refere o § 2º deste artigo, corresponde, na quantidade definida para 
o respectivo setor, nos termos do § 1º deste artigo, ao percentual de sua participação 
na média anual das quantidades totais das operações de exportação para o exterior ou 
de remessas para o fim específico de exportação de soja em grão realizadas nos últimos 
dois anos pelo respectivo setor.

§ 4º Após o atingimento do limite individual, a que se refere o § 3º deste 
artigo, a realização de operações de exportação para o exterior ou de remessas para o 
fim específico de exportação de soja em grão, nos termos do regime especial de que 
trata o Decreto n° 11.803, de 23 de fevereiro de 2005, pelo respectivo estabelecimento, 
fica condicionada a que ele realize, em quantidade equivalente, operações tributadas 
com o referido produto.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Campo Grande (MS), 27 de dezembro de 2018.

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

RESOLUÇÃO/SEFAZ Nº 2.993, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

Suspende a aplicação do art. 3º da 
Resolução/SEFAZ nº 2.827, de 10 de abril 
de 2017, e dá outra providência.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições e

Considerando que a condição estabelecida pela Cláusula oitava do 
Convênio ICMS 190/2017 para a remissão e a anistia dos créditos tributários decorrentes 
dos benefícios fiscais instituídos por legislação estadual ou distrital, em desacordo com a 
Constituição Federal, após a data de 8 de agosto de 2017, é a sua respectiva reinstituição 
nos prazos e na forma prevista no referido Convênio;

Considerando que cada unidade federada poderá decidir sobre a 
reinstituição ou não dos benefícios fiscais publicados em seus respectivos diários oficiais, 
bem como registrados e depositados na Secretaria Executiva do CONFAZ, até a data final 
prevista no inciso II do § 1º da referida cláusula;

Considerando a necessidade de formalizar o controle dos créditos tributários 
decorrentes da vedação de créditos prevista na Resolução/SEFAZ nº 2.827/2017, que, 
caso não sejam reinstituídos pelas respectivas unidades federadas, deverão ser objeto 
de cobrança pela Secretaria de Estado de Fazenda;

RESOLVE:

Art. 1º Fica SUSPENSA a aplicação do art. 3º da RESOLUÇÃO/SEFAZ 
2.827, de 10 de abril de 2017, até o prazo final previsto no inciso II do § 1º da cláusula 
oitava do Convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017.

Parágrafo único. Findo o prazo constante no caput deste artigo, 
restabelece-se as disposições do art. 3º da Resolução/SEFAZ nº 2.827, de 2017, em 
relação aos benefícios fiscais indicados no Anexo Único da referida Resolução, que não 
foram reinstituídos pelas respectivas unidades da Federação, inclusive quanto ao período 
de suspensão.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Campo Grande, 27 de dezembro de 2018.

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

 


