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ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica 

EXTRATO DO II TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SEGOV/MS SECID/MS – 
PTR24ª REGIÃO.
PARTÍCIPES: Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica 
(SEGOV), com a interveniência e execução da Subsecretaria Especial da Cidadania e o Ministério Público do 
Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região - PRT 24ª Região.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a alteração DA CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
E DA PRORROGAÇÃO – do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SEGOV/MS SECID/MS – PRT24ª REGIÃO, assinado 
em 11 de setembro de 2019 e publicado na página 5 do Diário Oficial Eletrônico do Estado nº 9.996, de 27 
de setembro de 2019, cujo objeto é a realização de ações de prevenção e combate ao assédio moral e sexual 
contra a mulher no ambiente de trabalho; de prevenção e combate à discriminação étnico-racial no trabalho e 
de inclusão de jovens negros/as no mercado de trabalho; de combate à exclusão social e de inclusão da pessoa 
com deficiência; de promoção e incentivo à empregabilidade de pessoas trans; bem como ações educativas 
permanentes contra todas as formas de preconceitos, intolerâncias, discriminações e violências, ampliando e 
fortalecendo as políticas de enfrentamento das vulnerabilidades sociais e as políticas afirmativas para o efetivo 
exercício da cidadania.
DA VIGÊNCIA: O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SEJUSP/PRT 24ª REGIÃO nº 002/APM/PMMS/2017 terá sua 
vigência prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 12 de setembro de 2021, inclusive.
ASSINAM: FLÁVIO CESAR MENDES DE OLIVEIRA, Secretário Interino de Estado de Governo e Gestão Estratégica 
e CÂNDICE GABRIELA AROSIO, Procuradora Chefe - Procuradoria Regional da 24ª Região 

Secretaria de Estado de Fazenda

AVISO DE ABERTURA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 11/013.310/2021

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul – SEFAZ, no uso de suas atribuições e nos termos do 
inciso VI do art.10 da Lei n. 11.079 de 30 de dezembro de 2004, comunica que realizará a Audiência Pública nº 
01/2021, com o objetivo tornar público, colher sugestões e contribuições para o aprimoramento do Projeto de 
Parceria Público-Privada Infovia Digital. 

A Audiência Pública ocorrerá no dia 10 de novembro de 2021, às 15h (horário de Brasília) e será realizada de 
forma remota e virtual, por meio da rede mundial de computadores (internet).

A participação é aberta a todos e se dará por meio de preenchimento do formulário para acesso pelo link dispo-
nível no sítio da TVB3 http://tvb3.com.br/home.

O regulamento e demais informações sobre a Audiência Pública estão disponíveis no site https://www.epe.segov.
ms.gov.br/. 

Campo Grande/MS, 25 de outubro de 2021.

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO 
Secretário de Estado de Fazenda

ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 139, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.

Dispõe sobre o cancelamento de inscrições estaduais, nos casos que 
específica, e dá outras providências.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e 
da competência que lhe confere o art. 36 do Anexo IV – Do Cadastro Fiscal ao Regulamento do ICMS (RICMS), 
aprovado pelo Decreto nº 9.203, de 18 de setembro de 1998, dada nova redação através do Decreto 14.644, de 
29 de dezembro de 2016,

D E C L A R A:

Art.  1º Ficam CANCELADAS, com base no disposto na alínea “d” do inciso IX do art. 42 do anexo 
IV – Do Cadastro Fiscal, ao RICMS, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no Anexo I a este Ato 
Declaratório; 


