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SUMÁRIO

O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de decidir que:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUICIONALIDADE. LEI ALAGOANA N. 
6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA 
DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO 
PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE 
ALAGOAS. 1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual 
legislar sobre organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei 
de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea 
e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria 
de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa 
de competência. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não 
retira o vício formal de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. Ação di-
reta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (STF. ADI 2329/
AL, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 14/04/2010, Dje-116 
25/06/2010, Lex-STF 380/30, RT 900/143) (grifos postos)

Por outro lado, ad argumentandum tantum, registra-se que a multa 
prevista a ser aplicada pelo descumprimento da obrigatoriedade imposta fora estipulada 
em reais, o que com o decorrer do tempo ficaria defasada e sem um índice de correção 
apropriado, como é o caso da Unidade Fiscal de Referência do Estado de Mato Grosso 
do Sul (UFERMS).

Assim, em razão das máculas constitucionais apontadas, não pode a 
proposição encontrar guarida no ordenamento jurídico do Estado.

À vista do exposto, com amparo na manifestação da Procuradoria-
Geral do Estado, não me resta outra alternativa senão a de adotar a dura medida do 
veto total, contando com a compreensão e a imprescindível aquiescência dos Senhores 
Deputados para a sua manutenção.

Atenciosamente,

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado

A Sua Excelência o Senhor
Deputado JERSON DOMINGOS
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS

DECRETOS NORMATIVOS
DECRETO Nº 13.694, DE 23 DE JULHO DE 2013.

Dá nova redação ao § 2º do art. 2º do 
Decreto nº 13.684, de 12 de julho de 2013, 
que assegura às pessoas travestis e tran-
sexuais a identificação pelo nome social em 
documentos de prestação de serviço quan-
do atendidas nos órgãos da Administração 
Pública direta e indireta.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício 
da competência que lhe confere o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º  O § 2º do art. 2º do Decreto nº 13.684, de 12 de julho de 
2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º   ...................................

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

§ 2º O nome anotado no registro civil deve ser utilizado para os atos 
que ensejarão a emissão de documentos oficiais, acompanhado do nome social 
escolhido.

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

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 23 de julho de 2013.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado

TANIA MARA GARIB
Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social

DECRETO Nº 13.695, DE 23 DE JULHO DE 2013.

Autoriza, em caráter excepcional e nos 
termos que especifica, o pagamento de 
diárias a servidores do Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício 
da competência que lhe confere o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual, e tendo 
em vista o disposto no art. 91 da Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 1990,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica autorizado, em caráter excepcional, o pagamento de di-
árias a servidores do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) en-
tidade autárquica integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (SEMAC), nas condições e nos 
valores estabelecidos pelas regras do Decreto Federal nº 5.992, de 19 de dezembro de 
2006, e suas alterações, para os efeitos de atuação em ações de execução do Contrato 
de Repasse nº MMA/SRHU/07802/2011, registrado no SICONV sob o nº 756118/2011, 
firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul e o Ministério do Meio Ambiente, por in-
termédio da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano.

§ 1º As diárias autorizadas nos termos deste Decreto devem ser pa-
gas, exclusivamente, com os recursos financeiros do Contrato de Repasse referido no 
caput.

§ 2º As diárias devem ser solicitadas pelo IMASUL à SEMAC, que após 
rigorosa análise, determinará o seu processamento e pagamento, para os fins de pres-
tação de contas ao ente concedente dos recursos financeiros, dispensada a observância 
das prescrições do Decreto nº 13.329, de 22 de dezembro de 2011.

§ 3º O valor da diária nos deslocamentos dentro do território do Estado 
será de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais), e nos demais deslocamentos de acordo 
com o disposto no caput.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo seus efeitos até o termo final da vigência do Convênio de que trata o art. 1º, ou de 
suas renovações, nas mesmas condições.

Campo Grande, 23 de julho de 2013.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado

SÉRGIO SEIKO YONAMINE
Secretário-Adjunto de Estado de Meio Ambiente,

do Planejamento, da Ciência e Tecnologia

DECRETO Nº 13.696, DE 23 DE JULHO DE 2013.

Altera a redação de dispositivos do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo 
Decreto nº 9.203, de 18 de setembro de 
1998.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da compe-
tência que lhe confere o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual,

Considerando as alterações promovidas na Lei nº 1.810, de 22 de dezembro de 
1997, pela Lei nº 4.348, de 23 de maio de 2013,

D E C R E T A:

Art. 1º O art. 41 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9.203, de 
18 de setembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 41.   ....................................:

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

VII - quatro por cento, nas operações interestaduais destinadas a contribuintes 
do imposto, com bens e mercadorias importados do exterior que, após seu de-
sembaraço aduaneiro:

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

§ 1º ...........................................:

I - interna correspondente, nos casos em que o adquirente seja estabelecido 
neste Estado ou, se domiciliado em outra unidade da Federação, não seja contri-
buinte do ICMS;

II - interestadual, nos casos em que o adquirente seja contribuinte do ICMS esta-
belecido em outro Estado, observado o disposto no inciso VII do caput.

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

§ 4º Nas operações e nas prestações interestaduais que destinem mercadoria ou 
serviço a consumidores ou a usuários finais não contribuintes do imposto, são 
aplicáveis as alíquotas incidentes nas operações e nas prestações internas.

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

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
desde 1º de janeiro de 2013.

Campo Grande, 23 de julho de 2013.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador de Estado

JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Secretário de Estado de Fazenda
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