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DECRETOS NORMATIVOS
DECRETO Nº 13.954, DE 6 DE MAIO DE 2014.

Estabelece o modelo padrão da Carteira 
de Identificação por Nome Social, de que 
trata o Decreto nº 13.684, de 12 de ju-
lho de 2013.

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 Fica estabelecido na forma constante do Anexo deste Decreto, 
o modelo padrão da Carteira de Identificação por Nome Social, de que trata o Decreto nº 
13.684, de 12 de julho de 2013, assegurada às pessoas travestis e transexuais, quando 
do preenchimento de fichas de cadastros, formulários, prontuários e documentos con-
gêneres, para atendimento de serviços prestados por qualquer órgão da Administração 
Pública direta e indireta do Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º A competência para emissão da Carteira de Identificação por 
Nome Social, será do Centro de Referência em Direitos Humanos de Prevenção e Combate 
à Homofobia, vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e da Assistência Social.

Art. 3º As despesas decorrentes da emissão da Carteira de Identificação 
por Nome Social, de que trata este Decreto, correrão à conta da dotação orçamentária 
da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social.

Art. 4º Em caso de furto, perda ou extravio da Carteira de Identificação 
por Nome Social o fato deverá ser comunicado ao Centro de Referência em Direitos 
Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia, para as providências cabíveis.

Art. 5º Fica a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social 
autorizada a expedir normas complementares, necessárias à execução das disposições 
deste Decreto.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 6 de maio de 2014.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado

TANIA MARA GARIB
Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social

ANEXO DO DECRETO Nº 13.954, DE 6 DE MAIO DE 2014.

MODELO PADRÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO POR NOME SOCIAL

DECRETO N° 13.955, DE 6 DE MAIO DE 2014.

Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto 
n° 11.214, de 14 de maio de 2003, que re-
gulamenta as disposições do artigo 14 da Lei 
Complementar (estadual) n° 93, de 5 de no-
vembro de 2001, e dá outras providências.

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 introduzidas no art. 14 da Lei Complementar n° 93, 
de 5 de novembro de 2001, pela Lei Complementar n° 191, de 7 de abril de 2014,

D E C R E T A:

Art. 1º O Decreto n° 11.214, de 14 de maio de 2003, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 2º Os benefícios fiscais de que trata o art. 1º aplicam-se aos casos de aqui-
sição interestadual, no que se refere ao ICMS na modalidade de diferencial de alí-
quota, e de importação do exterior de bens destinados ao ativo fixo do adquirente 
ou do importador, desde que:

I - os bens adquiridos ou importados se destinem, exclusivamente, ao uso em 
processo produtivo industrial ou agropecuário, em estabelecimento do adquirente 
ou do importador;

II – os bens adquiridos ou importados, incluídos os destinados à realização de 
transporte, se destinem, exclusivamente, à modernização ou à agilização da ges-
tão organizacional dos negócios da empresa industrial ou agropecuária que re-
aliza a aquisição ou importação, com reflexos qualitativos ou quantitativos na 
produção ou no ganho de competitividade.

§ 1º Na hipótese de que trata o inciso II do caput deste artigo:

I - os benefícios não se aplicam aos casos de aquisição ou de importação de:

a) veículos de uso administrativo destinados ao transporte de pessoas, 
excetuados os destinados ao transporte de dirigentes, ou de funcionários até 
o local da produção, de forma a agilizar a gestão dos negócios e a produção, 
respectivamente;

b) materiais destinados às instalações de aparelhos, máquinas e equipamentos 
técnicos, ainda que de uso exclusivo em processo de produção (elétricos, 
hidráulicos, etc.), ou de uso administrativo;

c) componentes e acessórios que não acompanhem originalmente os aparelhos, 
máquinas e equipamentos técnicos, ainda que de uso exclusivo em processo de 
produção, ou de uso administrativo, bem como partes e peças para reposição;

d) aparelhos, máquinas e equipamentos técnicos de uso administrativo 
(microcomputador, impressoras, aparelho de ar condicionado, bebedouros, 
etc.), excetuados aqueles que, comprovadamente, tenham vínculo e sejam 
indispensáveis ao processo de produção, ainda que de gerenciamento ou de 
acabamento;

e) balanças cuja utilização não tenha vínculo com o processo de produção;

II - a concessão dos benefícios, sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo, fica 
condicionada a que o adquirente ou o importador informe os reflexos qualitativos 
ou quantitativos no processo de produção ou de ganho de competitividade, que 
resultam da utilização dos bens adquiridos ou importados em seu estabelecimento;

III - a avaliação dos reflexos a que se refere o inciso II deste parágrafo pela 
Secretaria de Estado de Fazenda, para fins de concessão dos benefícios, deve 
ser feita levando-se em conta os seus efeitos nos aspectos socioeconômicos do 
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