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Art. 1° Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo à Aviação Regional,
denominado VOE MS, instrumento de execução de política de desenvolvimento
econômico do Estado de Mato Grosso do Sul.
 
§ 1º O Programa VOE MS congregará e compatibilizará as ações do Governo do
Estado voltadas para a ampliação, a diversificação e o desenvolvimento do transporte
de cargas e passageiros no território sul-mato-grossense, observadas as diretrizes do
planejamento governamental.
 
§ 2º O Programa VOE MS será vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO e tem
como foco principal o estímulo à implantação e/ou expansão de linhas aéreas
regionais, nacionais e internacionais nos aeroportos e aeródromos localizados no
Estado de Mato Grosso do Sul.
 
Art. 2º São beneficiárias exclusivas do incentivo do Programa VOE MS as empresas de
transporte aéreo em operação em rotas aéreas regulares de transportes de
passageiros e/ou cargas com conexão, destino ou origem em municípios localizados
no Estado de Mato Grosso do Sul.
 
Art. 3º Poderão ser enquadradas no Programa VOE MS as empresas e as rotas aéreas
que satisfaçam os seguintes requisitos:
 
I - operar rotas aéreas de forma regular em 2 (dois) ou mais municípios do Estado de
Mato Grosso do Sul, nos casos de voos regionais e nacionais;
 
II - operar rota aérea de forma regular em pelo menos 1 (um) município sul-mato-
grossense, nos casos de voos internacionais;
 
III - comprovar a autorização para operar a rota aérea pretendida;
 
IV - comprovar regularidade junto à Fazenda Pública Estadual relativa a todas as
obrigações tributárias, inclusive as acessórias;
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V - comprovar a regularidade junto aos órgãos de fiscalização.
 
Parágrafo único As empresas interessadas poderão se enquadrar para operar as rotas
aéreas previstas nos incisos I e II, cumulativamente ou não, desde que respeitadas as
demais disposições previstas nesta Lei.
 
Art. 4º  As empresas enquadradas no Programa VOE MS fruirão dos seguintes
benefícios, por rota beneficiária:
 
I - redução em 20% (vinte por cento) do valor da operação sobre a base de cálculo do
ICMS incidente nas operações internas de aquisição de QAV (querosene de aviação),
em território sul-mato-grossense, por empresa de aviação aérea para o transporte
aéreo regular prestado em no mínimo 2 (dois) municípios do Estado;
 
II - redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da operação sobre a base de
cálculo do ICMS incidente nas operações internas de aquisição de QAV (querosene de
aviação), em território sul-mato-grossense, por empresa de aviação aérea para o
transporte aéreo regular prestado em no mínimo 4 (quatro) municípios do Estado;
 
III - redução em 60% (sessenta por cento) do valor da operação sobre a base de
cálculo do ICMS incidente nas operações internas de aquisição de QAV (querosene de
aviação), em território sul-mato-grossense, por empresa de aviação aérea para o
transporte aéreo regular prestado em no mínimo 5 (cinco) municípios do Estado;
 
IV - redução em 72% (setenta e dois por cento) do valor da operação sobre a base de
cálculo do ICMS incidente nas operações internas de aquisição de QAV (querosene de
aviação), em território sul-mato-grossense, por empresa de aviação aérea para o
transporte aéreo regular prestado em no mínimo 6 (seis) municípios do Estado;
 
V - isenção do ICMS nas saídas de combustíveis e lubrificantes para o abastecimento
de aeronaves com destino ao exterior, realizada por empresa de aviação aérea para o
transporte aéreo internacional.
 
§ 1º A proporção de redução de base de cálculo prevista nos incisos I a IV deste artigo
será concedida conforme o número de municípios sul-mato-grossenses efetivamente
atendidos com voos regulares pela empresa aérea beneficiada, caso haja divergência
com número de municípios previstos no credenciamento.
 
§ 2º Considera-se transporte aéreo internacional regular onde destino, origem ou
conexão seja realizado em 1 (um) município sul-mato-grossense, para fins dos
quantitativos mínimos de municípios previstos nos incisos I a IV deste artigo.
 
§ 3º O benefício previsto no inciso V se aplica exclusivamente para aquisição de
combustível e lubrificantes para uso nos voos internacionais regulares onde destino,
origem ou conexão seja realizado em 1 (um) município sul-mato-grossense.
 
§ 4º Fica vedada a cumulação dos incentivos fiscais previstos nesta Lei com outros
incentivos fiscais previstos em outras legislações referentes ao ICMS.
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Art. 5º  O enquadramento das empresas aéreas e das rotas aéreas regulares em
municípios sul-mato-grossenses será definido em decreto regulamentar, desde que
cumpridos todos os requisitos desta Lei.
 
Art. 6º  Ressalvados os casos de desenquadramento e/ou exclusão de rota, o
credenciamento de que trata este artigo será concedido pelo prazo de 3 (três) anos,
admitida a renovação, desde que atendidas as condições desta Lei e que haja
interesse público.
 
Art. 7º  As empresas enquadradas deverão manter as condições previstas no art. 3º
durante todo o período de fruição do beneficio, sob pena de suspensão.
 
Art. 8º  A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO suspenderá a fruição do benefício
concedido à empresa aérea pela inobservância das condições previstas nesta Lei,
salvo nos casos de competência da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ/MS.
 
Art. 9º  A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ/MS suspenderá a fruição do
benefício concedido à empresa aérea pela inobservância da regularidade tributária,
cadastral e operacional da empresa, bem como no caso da empresa optar por aderir a
outro sistema de tributação incompatível com o benefício previsto nesta Lei.
 
Art. 10 A suspensão do benefício acarreta a impossibilidade de utilização do benefício
durante o período em que persistirem as causas que tenham motivado o respectivo
impedimento, sem prejuízo da contagem do prazo de fruição, não abrangendo as
parcelas ou períodos que já tenham sido objeto do incentivo.
 
Art. 11 Perderá o direito ao incentivo concedido nos termos desta Lei a empresa que
pratique pelo menos uma das seguintes condutas:
 
I - permanecer com os benefícios suspensos por prazo superior a 6 (seis) meses;
 
II - deixar de operar rota aérea regional beneficiada sem prévia anuência;
 
III - não iniciar a operacionalização da rota aérea regional aprovada no prazo máximo
de 6 (seis) meses da concessão do benefício;
 
IV - for condenada por crime de sonegação fiscal em decisão judicial transitada em
julgado;
 
V - permanecer com a inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato
Grosso do Sul cancelada por período superior a 6 (seis) meses consecutivos;
 
VI - formalizar a renúncia ao incentivo.
 
Parágrafo único. Nas hipóteses de perda dos incentivos fiscais nos casos elencados
neste artigo, o contribuinte terá o benefício cancelado a partir da ocorrência do fato
gerador da medida punitiva.
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Art. 12  O desenquadramento das empresas e/ou exclusão de rotas aéreas do
Programa VOE MS será definido em decreto regulamentar, respeitados a ampla defesa
e o contraditório em regular processo administrativo.
 
Art. 13  O Poder Executivo exigirá o ressarcimento dos valores do benefício fiscal
utilizado indevidamente ou de forma irregular pela empresa aérea.
 
Parágrafo único. A responsabilização tributária pela eventual fruição indevida do
benefício recairá, exclusivamente, sobre as empresas aéreas beneficiárias do incentivo
fiscal, salvo nos casos em que o contribuinte substituto tributário na operação de venda
do lubrificante e/ou combustível venha a descumpri-lo, tendo sido ele regularmente
notificado da efetiva alteração da faixa de redução prevista nesta Lei.
 
Art. 14 O Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul regulamentará esta Lei no
prazo de 90 (noventa dias).
 
Art.15  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 
Plenário das Deliberações, 02 de abril de 2019.
 

 
JOÃO HENRIQUE

Deputado Estadual - PR

JUSTIFICATIVA

 
O Projeto de lei visa estimular e democratizar o transporte aéreo de pessoas e de
cargas em Mato Grosso do Sul, ampliar a malha aérea estadual com foco nas
conexões regionais e atrair empresas do segmento, fomentando o turismo, barateando
as passagens e trazendo desenvolvimento econômico ao Estado de Mato Grosso do
Sul. O Estado tem um mercado importante para a aviação regional, entre eles a
posição geográfica e o potencial nas áreas de turismo e agronegócio.
 
Como estratégia para atrair as companhias aéreas, o programa concede redução da
alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para compra
de querosene de aviação, ajudando a reduzir os custos operacionais. Essa redução é
progressiva de 20% a 72%.
Com os incentivos, as empresas podem oferecer preços competitivos e acessíveis à
população. Entre as vantagens do incentivo, a principal é com relação à aquisição do
combustível que representa atualmente mais de 40% do valor de custo da operação,
razão pela qual o incentivo fiscal é importante. Isso barateia o custo operacional das
empresas e viabiliza a aviação regional em pontos onde talvez não fosse viável com a
tributação cheia. Em contrapartida, a expectativa é que a economia da região seja
aquecida. O avião resulta em deslocamento ágil, levando mais dinamismo aos polos
regionais e, consequentemente, mais perspectivas econômicas para aquela região. Um
desenvolvimento que vai além do setor de turismo.
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Entre as normas para que a empresa seja enquadrada estão operar rotas aéreas de
forma regular em dois ou mais municípios, nos casos de voos regionais e nacionais, e
em pelo menos um nos casos de voos internacionais, comprovar a autorização para
operar a rota pretendida, comprovar a regularidade junto à Fazenda Pública Estadual e
junto aos órgãos de fiscalização.
 

O objetivo é atrair as empresas para fortalecer a aviação em todo Mato Grosso Sul
que, por possuir dimensões grandiosas, carece de equipamentos que facilitem o
acesso interno, com mais rapidez e segurança. Isso tudo, acaba refletindo na
economia e no turismo, pois a oferta de voos facilita o acesso aos destinos que
acabam recebendo mais visitantes devido à comodidade. Com essa lei de incentivo
para compra de querosene de aviação, Mato Grosso do Sul passará a ser um ponto de
conexão das empresas e isso expandirá o setor.
 
 
 
 


