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Com amparo no caput do art. 67 da Constituigi.o Estadual, submeto d apreciagdo dessa

augusta Assembleia Legislativa, por interm6dio de Vossa Excel0ncia, o projeto de lei complementar
que Institui o Estatuto da Microenlpresa (ME), da Empresa de Pequeno Porte (EEP) e do
Microempreendedor Individual (MEI), disciplina o tratamento diferenciado efavorecido que lhes serdo
dispensados no dntbito do Estado de Mato Grosso do Sul, e dd outras provid€ncias.

O presente projeto de lei complementar, que ora se encaminha, tem por objetivo instituir
o Estatuto da Microempresa (ME), da Empresa de Pequeno Porte (EEP) e do Microempreendedor
Individual (MEI), e disciplinar o tratamento diferenciado e favorecido que lhes ser6o dispensados no
Ambito do Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento na Lei Complementar Federal ne 123, de 14

cie dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
e contempla normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado ds

referidas empresas no Arnbito dos Poderes da Uni6o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
especialmente, no que se refere i apuragdo e ao recolhimento dos impostos e das contribuig6es desses
entes da Federagio, mediante regime [rnico de arrecadagdo.

Nesse contexto, a proposta de lei complementar disp6e sobre a desburocratizagdo e a
simplificagdo do,processo de registro e de iegalizagdo das microempresas e das empresas de pequeno
porte localizadas no Estado de Mato Grosso do Sr.rl e do acesso aos mercados, mediante o incentivo i
participagdo dessas empresas em processo licitat6rio relativo d aquisigdo de bens e de servigos pelo
Poder P[rblico.

Ai6m disso, o projeto estabelece que o tratamento diferenciado e favorecido,
disciplinado por esta lei compiementar, ser6 gerido pelo F6rum Permanente das Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte do Estado do Estado de Mato Grosso do Sul(FPME/MS), que realizar6, de
forma precfpua, o assessoramento na formulagdo e na coordenagSo da politica estadual e da municipal
de desenvolvimento das microempresas, das empresas de pequeno porte e do microempreendedor

Em,relag6o ao aspecto tribut6rio, a proposta a16m de adotar o regime previsto na referida
Lei Cornplementar,ne 123,
instituigdo de Programa
contribuintes adimplentes
em normas especificas.

de 2006, na medida em que, nesse particular, ela 6 impositiva, possibilita a

de Conformidade fiscal; a previsdo de rnedidas de compensagdo dos
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A Sua Exceldncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
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Sio essas as raz6es que me levam a submeter ir apreciagdo de Vossa Excel6ncia e dos

ilustres Pares, o presente projeto de lei complementar, contando com a imprescindivel aquiescEncia

desse respeit6vel Parlamento Estadual para a sua aprovaqao.

Atenciosamente,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE T.EI COMPLEMENTAR

' Institui o Estatuto da Microempresa (ME), da Empresa

de Pequeno Porte (EEP) e do Microempreendedor
Individual (MEI), disciplina o tratamento diferenciado
e favorecido que lhes serdo dispensados no dmbito do

Estado de Mato Grosso do Sul, e dd outros
providAncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei

Complementar:

CAP1TULO I
DISPOSIQOES PRELIMINARES

Art. 1o Institui-se o Estatuto da Microempresas (ME), da Empresa de Pequeno Porte

(EPP) e do Microempreendedor Individual (MEi) e disciplina o tratamento diferenciado e favorecido

que lhes ser6o dispensados no Ambito do Estado de Mato Grosso do Sul.

Par6grafo rinico. As disposig6es constantes dos Capitulos III e IV desta Lei

Complementar apiicam-se, tambdm, aos produtores rurais pessoas fisicas e aos agricultores farniliares

de que trataal.ei Federal ns71.326,de24 dejulho de 2006, desde que observado o limite de receita

bruta anual previsto no inciso II do caput do art. 3o da Lei Complernentar Federal ne 723, de 14 de

dezembro de 2006.

'Art,2" Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se:

I - Estado de Mato Grosso do Sul (Estado): faz remissdo aos 6rg6os da Administragdo

Direta, irs autarquias e is fundag6es do Poder Executivo Estadual;
,

II . Municipios: faz remisslo aos 6rg6os e As entidades da AdrninistragSo Direta e

Indireta dos Murricipios localizados no Estado;

,III - Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor

Individual (MEl): aqueles assim registrados nos 6rg6os competentes e que atendaffl aos requisitos

estabelecidos na LeiComplementar Federal ne 123, de 2006;

IV - benefici6rios desta Lei Complementar: as pessoas referidas no art. 1o desta Lei

V - autoridades estaduais: os agentes pirblicos respons6veis pela pr6tica de qualquer ato

administrativo no Ambito do Estado e de interesse dos benefici6rios desta Lei Complementar;

'VI - autoridades municipais: os agentes pfiblicos respons6veis pela pr6tica de qualquer

ato administrativo no Ambito dos Municipros e de interesse dos benefici6rios desta Lei Complementar.

Art. 3o As disposig6es constantes dos arts. 7o, 8o e 9o desta Lei Complementar, editada

no exercicio da compet6ncia suplementar de que trata o $ 2o do art.24 da Constituigdo Federal, devem

ser observadas pelas autoridades estaduais e municipais, respeitado o disposto na Lei Estadual ns 5.626,

de 17 de dezembro d,e2020, e no Decreto Estadual ne 15.822, de 7 de dezembro de2021.
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CAP1TULO II
DA GESTAO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO

Art. 4o Reorgaliza-se o F6rum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte do Estado de Mato Grosso do Sul (FPME/MS), instituido pela Lei Complementar Estadual ne 79"/,

de 26 dedezembro d e 2Ol 4.

Par6grafo irnico. O tratamento diferenciado e favorecido disciplinado por esta Lei

Complementar, sem prejuizo das cornpetdncias atribuidas dis autoridades estaduais e municipais, ser6

gerido pelo FPME/MS.

Art. 5o Compete ao FPME/MS, orgdo consultivo vinculado d Secretaria de Estado de

Meio Ambiente; Desenvolvimento Econ6mico, Produgio e Agricultura Farniliar (SEMAGRO), o

assessoramento na formulagdo e na coordenagdo da politica estadual e da rnunicipal de desenvolvimento

das microempresas, das empresas de pequeno porte e do microempreendedor individual, especialmente

a:

I - representagao do Estado de Mato Grosso do Sul no F6rum Permanente das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;

II - apresentagdo, ao Poder Executivo e ao

legislagdo estadual aplicdvel ds microempresas, ds

microempreendedores individuais;

III - realizagao e a coordenagdo de estudos t6cnicos, oficinas e encontros para discttssdo

de temas relacionados aos objetivos desta Lei Cornpiementar;
;

IV . manutengdo de Ouvidoria destinada ao recebimento de reclamag6es e de dentncias

sobre a inobservAncia, por parte das autoridades estaduais ou municipais, das normas editadas por este

Estado ou por Municipios deste Estado, relativas As atividades dos benefici6rios desta Lei

Complementar;
:

V - an6lise do impacto regulat6rio dos projetos normativos de que trata o inciso II do

caput deste artigo, seja qual for seu instrumento introdut6rio, que regule as atividades econ6micas dos

benefici6rios, sem prejuizo do exercicio da mesma atividade por outros representantes das instituig6es

priblicas e privadas;

:VI - elaboragdo do seu regimento interno,

$ 1" O FPME/MS ser6 integrado por at6 15 (quinze) instituig6es p0blicas e privadas,

nos termos do regulamento expedido pelo Chefe do Poder Executivo, que tenham campo de atuagdo

pertinente ds atribuig6es do F6rr-rm.

S 20 A presid€ncia do FPME/MS

Estado de Meio : Ambiente, Desenvolvimento
(SEMAGRO).

Legislativo, de propostas de melhoria da

empresas de pequeno porte e aos

ser6 exercida pelo representante da Secretaria de

Econ6mico, ProdLrgSo e Agricultura Familiar

$ 3" As instituig6es integrantes do F6rum indicardo somente representantes titulares,

devendo constar no regimento interno, qu6rum minimo para instalagdo das sessdes e das reuni6es do

$ 4o Os mernbros do FPME/MS n6o far6o jus a qualquer tipo de verba remunerat6ria

para esse fim, sendo seu exercicio considerado de relevante interesse p0blico.
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$ 5" As atribuigOes do FPME/MS ndo excluem as prerrogativas de atuagdo das diversas

instituig6es dos setores pfblicos e privados, que atuem no desenvolvimento das microempresas, das

empresas de pequeno porte e dos microempreendedores individuais.

$ 6" A OLrvidoria do FPME/MS poder6 funcionar nas dependOncias do Servigo
Brasileiro de Apoio irs Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS), mediante

liberalidade e fonnalizagdo de instrumento especifico para esse fim.

$ 7" Cornpete d Ouvidoria do FPME-MS, diante de eventuais inobservAncias das leis

atinentes i rnatdria, informar as autoridades competentes para apuragdo dos fatos, sendo vedada, neste

caso, a adogdo de medidas punitivas.

CAPITULO III
DA DESBUROCRATIZAQAO

Art:. 60 Os atos de registro e de legaliza96o, especialmente os de abertura e de baixa,

realizados com as autoridades estaduais, devem ser realizados por meio do procedimento integrado,
disciplinado pelaLeiFederal ns 1i.598, de 3 de dezembro de2007,e pelas disposiq6es do Capitulo III
da Lei Complementar Federal ne 123, de 2006, estando vedadas:

I - a adogdo, pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (JUCEMS), de

procedimento diverso do previsto no caput deste artigo, inclusive para recepgSo dos documentos que

devem integr6-los,, observadas as demais leis federais que regem tais procedimentos e as nomas
regulamentadoras do Departamento Nacional de Registro Ernpresarial e Integragdo (DREI);

II - a utilizagdo de classificagdo de risco mais restritiva que a estabelecida nos atos

normativos previstos nos incisos I e II do caput e no $ 1o do art. 3o da Lei Federal ns 13.8'14, de 20 de

setembro de 2019, conforme o caso, exceto se a restrig6o estiver justificada em particularidades locais;

III - a exig€ncia de certid6o de inexistCncia de condenagdo criminal, que poder6 ser

substituida por declaragdo do empres6rio, s6cio ou administrador, firmada sob as penas da lei, de n6o

estar impedido de exercer atividade mercantil ou a administragdo de sociedade, em virtude de

condenagdo criminal;

IV - a exig6ncia de prova de quitagSo, regularidade ou inexist6ncia de d6bito referente

a tributo ou contribuigdo de qualquer nattreza, sem prejuizo do langamento e cobranga de crddito

tribut6rio, inclusive da responsabilizagSo solid6ria prevista no $ 2o do art. 7o-A da Lei Federal ne 1 1.598,

de 2007.

Art. 7" Os atos de liberagdo das atividades econ6micas classificadas como de m6dio e

de alto risco submetem-se, quando aplicd,veis, ao previsto na Lei Estadual ne 5.626, de 2020, e no

Decreto Estadual ns 15.822, de 2021.

Par6grafo finico. Sdo considerados como atos de liberagSo das atividades econdmicas

os exigidos 
"o-o "*dig6o 

para o exercicio de qualqLrer atividade econdmica, tais como, a licenga, a

autorizagdo,aconcessdo,ainscrigdo,apermissdo,oalvar6,ocadastro,ocredenciamento,oestudo,o
plano e o registro.

Art, 8o As legislagdes municipais qr-re regulem a classificagdo de riscos das atividades

econ6micas deverdo ser encaminhadas pelos respectivos Municipios dLs autoridades estaduais e ao

FPME/MS.
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Art. 9o Os projetos normativos estaduais destinados a regular as atividades econ6micas

dos benefici6rios desta Lei Complementar, independentemente da esp6cie normativa a ser utilizada,

dever[o observar o disposto no art. 6" da Lei Estadual ne 5.626, de 2020, e sua respectiva

regulamentag6o.

$ i" A an6lise de impacto regulat6rio, quando houver, dever6 ser encaminhada ao

FPME/MS para conhecitnento.

$ 2o Fica dispensada a realizagdo de an6lise de impacto regulat6rio, prevista neste artigo,

para elaboragdo,, aprovagdo e publicagSo de projetos normativos considerados urgentes, desde qr"re a

justificativa de urgdncia conste de sua exposig6o de motivos.

Art. 10. Devem ser disponibilizadas em p6gina da internet toda a legislagSo estadual ou

municipal, inclusive os atos reguiamentares, que disciplinem a atividade econdmica dos benefici6rios

desta Lei Complementar.

$ 1o A legislagdo disponibilizada nos termos deste artigo dever6 indicar as disposig6es

originais e suas respectivas alteragdes e revogag6es,

$ 2o Os Municipios poderSo, para cumprimerlto das disposigOes deste artigo, utilizar,

por meio de instrumento especifico, site mantido pelo Poder Executivo Estadual, pelo cons6rcio de

Municipios ou pelas instituigdes que integrem o FPME/MS'

Art. i 1. As autoridades estaduais e municipais deverSo envidar esforgos para ndo exigir

das pessoas e dos empres6rios que tenham se registrado, para inicio de suas atividades, nos 6rgdos e nas

entidades competentes, novo cadastro em outros 6rgdos e entidades da Administraqdo Direta e Indireta,

ainda que para ,finalidades especificas, tais como, fiscaiizagdo metrol6gica, sanit6ria, ambiental, de

seguranga, de relag6es de consumo e de uso e ocupagdo do solo.

$ 1o Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, a Junta Comercial do Estado

de Mato Grosso do Sul (JUCEMS), como 6195o integrador estadual, realizarit a96es em conjunto com

os demais 6rg6os envolvidos no processo de formaiizagdo de empresas e de 6rg6os licenciadores, no

intuito de implantar uma entrada frnica de dados e de documentos, por meio de portal na internet.

.$ 2" O disposto neste artigo n6o se aplica quando o novo cadastro necessite de

informag6es nao disponiveis no cadastro realizado para inicio das atividades econ6micas, devendo este

ser restrito a essas informagOes.

$ 3e As autoridades estaduais e municipais, para fins de curnprimento deste artigo, ficam

autorizadas a compartilhar as informag6es cadastrais entre seus 6196os e entidades, desde que autorizada

pela parte.

CAP1TULO IV
DO ACESSO AOS MERCADOS

Art. 12. O tratamento favorecido e diferenciado a ser dispensado aos benefici6rios desta

Lei Complementar, pelas autoridades estaduais, nas contratagSes pirblicas, dever6 observar as

disposigdes deste Capitulo e da legislaglo federal, especialmente, as constantes:

I - nos arts.42 a49 dalei Complementar Federal ne 123, de 2006;

,ll - no $ 14 do art.3o,no art. 5o-A e no inciso ill do art. 33 da Lei Federal ns 8.666, de

21 dejunho de,1993;

Av. Poeta Monoel de Barros, Bloco 8

Pq. dos Poderes Governador Pedrossian'CEP: 79031-350

Campo Grandei MS " PABX: (67) 3318-1000 " www.ms.gov.br



III - nos arts. 4o; 15, S 2o, e 741, $ 1o, inciso Il, da Lei Federal ns 14.133, de 1o de abril

de 2021.

Art. 13. A participagdo dos beneficiArios desta Lei Complementar nos procedimentos

de compras priblicas do Estado, poder6 ser incentivada pela:

I - institui96o de cadastro, de acesso 1ivre, destinada dL identificagdo das pessoas naturais

oujuridicas capazes de fornecer bens e servigos ao Estado, nos tennos deste Capitulo;

:

II - n6o utilizag6o, na defini96o do objeto da licitagdo, de especificag6es que restrinjam

injustificadamente a participagdo das microempresas e das empresas de pequeno porte;

III - concessSo de prioridade de contratagZo, entre os beneficiS'rios desta Lei

Complementar, para aqueles sediados local ou regionalmente, atd o limite de 10% (dez por cento) do

melhor prego vdlido;

IV .. exig6ncia, em relagao aos processos licitat6rios destinados d aquisiglo de obras e

de servigos, de subcontratagdo de benefici6rios desta Lei Complernentar.

$ 1o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se sediado:

I - localmente, o benefici6rio com sede no limite geogrifico do Municipio em que ser6

executado o objeto,da contratagSo;

l

II - regionalmente, o benefici6rio com sede no limite geogr6fico do Estado ou de regido

metropolitana catalogada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), pertencente ao

Estado de Mato Grosso do Sul.

$ 2" A exig0ncia de subcontratagio, quando adotada:

I - dever6 estar prevista no instrumento convocat6rio, com especificag6o do percentual

minimo do objeto a ser subcontratado e a necessidade de sua manutengSo durante toda execugdo

contratual;

II -,n6o poder{ recair sobre itens determinados ou empresas especificas;

III - ndo exime a ernpresa contratada de sua responsabilidade pela boa execugdo da parte

iy - permite que os empenhos e os pagamentos sejam destinados diretamente aos

subcontratada;

subcontratados.

Complementar,
Complementar

Art. 14. Nos procedimentos licitat6rios, em que participem os benefici5rios desta Lei

serSo observadas as prescrig6es estabelecidas nos arts. 42, 43, 44 e 45 da Lei

Federal ne 123, de 2006.

Art. 15. Nas contratag6es pirblicas, o Estado dever6 reservar, exclusivamente, aos

benefici6rios desta Lei Complementar:

I - a participagSo em processos licitatorios, em que o item licitado n6o supere o valor

previsto no art. 48, inciso I, da Lei Complementar ne 123, de 2006;
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II - a cota de at6 25Yo (vinte e cinco por cento) do objeto em ceftames paraa aquisiglo
de bens de natureza divisfvel.

,A.rt. 16. Ern todos os processos licitat6rios ser6 permitida a participag6o de

microempresas ou de empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, constituidas por meio
de sociedade de prop6sito especifico, nos termos da Lei Complementar Federal ne 123, de 2006.

Art.17. Ndo se aplicam as disposigdes:

i - deste Capitulo:

a) ao item cujo valor estimado for superior ii receita bruta m6xima admitida para fins de

enquadramento :como empresa de pequeno porte, nas lieitag6es para aquisigdo de bens ou para

contratagSo de servigos em geral;

b) is licitag6es cujo valor estimado for superior d receita bruta mAxirna admitida para

fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nas contratag6es de obras e servigos de

engenharia;

II - do inciso lil do caput do art. 13 e do art. 15 desta Lei Complementar quando:

a) ndo houver um mfnimo de 3 (tr6s) fornecedores competitivos enquadrados como

benefici6rio desta Lei Complementar, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as

exig6ncias estabelecidas no instrumento convocat6rio;

b) ndo for vantajoso para a Administragdo P0blica ou quando representar prejuizo ao

conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

c) a licitagdo for dispens6vel ou inexigfvel, ressalvadas as exceg6es previstas no inciso
IV do art. 49 da,Lei Complementar Federal np 123, de 2006.

CAP1TULO V
DO REGIME TRIBUTARIO

Segdo I
Do Simples Nacional

,Art, 18. O Estado de Mato Grosso do Sul adotari o Regime Especial Unificado de

Arrecadagdo de Tributos e Contribr-ri96es devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno

Porte (Simples Nacional), instituido pela Lei Complementar Federal ne 723, de 2006, em relagSo ao

Imposto sobre Operag6es Relativas ir Circulagdo de Mercadorias e sobre Prestag6es de Servigos de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Cornunicag6o (ICMS), devido pelos benefici6rios desta

Lei Complementar, que optarem por esse regime.

Par6grafo tnico. Os benefici6rios desta Lei Complementar ficam sujeitos ao

cumprimento da legislag6o tribut5ria aplic6vel aos demais contribuintes do ICMS, quando:

:I - auferirem receita bruta superior ao sublirnite aplicSvel ao Estado de Mato Grosso do

Sul, nos termos do art. 19 da Lei Complementar Federal ne 123, de 2006;
.l

II - nos casos a que se refere o inciso XIII do $ i" do art. 13 da Lei Complementar ne

123, de 2006, independentemente da receita bruta.
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Art. 19. Ressalvada a compet6ncia do Comit6 Gestor do Simples Nacional (CGSN),

prevista na Lei Complementar Federal ns 723, de 2006, o Estado de Mato Grosso do Sul, por ato do

Poder Executivo, poder6 instituir programa de conformidade fiscal destinado aos benefici6rios desta Lei

Complementar, visando, entre outros fins, ir efetivagEo da seguranga juridica e da concorr6ncia leal entre

os agentes econOmicos.

'

$ 1' O programa de conformidade fiscal ter6 as seguintes diretrizes:

I - faci litar e incentivar a autorregul arizagdo e a conformidade fi scal ;

ll - reduzir os custos de conforrnidade fiscal para os contribuintes;

III - aperfeigoar a comunicagdo entre os contribuintes e a Administragdo Tribut6ria;

IV : promover a uniformidade, a transparOncia e a coer0ncia na aplicagdo da legislagdo

$ 2" Os contribuintes poderdo ser classificados por notas ou por categorias de

conformidade fiscal, que ser6o utilizadas para a atribuigSo de regimes especiais a cada grupo de

contribuinte identificados pela respectiva nota ou categoria.

$ 3" As notas ou as categorias de conformidade fiscal tambdm poderSo ser utilizadas

para classificag6o do contribuinte como devedor contumaz.

:5 40 Os regimes especiais atribuidos a cada grupo de contribuintes podem contemplar

a: :

I - simplificagSo de procedimentos realizados com a Administragdo Tribut6ria estadual;

ll - concessdo de diferimentos;

lIIl - transferQncia de cr6ditos tribut6rios, decorrentes do recolhimento de tributos n5o

sujeitos ao Sirnples Nacional.

Segdo IIi
Da Compensagdo aos Contribuintes Adimplentes

,Art. 20. Nas concess6es de remissdo, anistia ou mora, pelo Estado de Mato Grosso do

Sul, a benefici6rios desta Lei Cornplementar, poderSo ser estabelecidas compensagSes aos contribuintes

adimplentes com suas obrigag6es, desde que preservada a lealdade de concorr6ncia entre os agentes

econdmicos e observada a equidade de tratamento.

Par6grafo rinico. Ndo se aplica o disposto neste artigo is hip6teses de calamidade

pirblica ou estado de emerg6ncia que necessitem da concessdo desses beneficios fiscais como forma de

mitigagdo de seus efeitos econdmicos.
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CAPITULO VI
DOS MEIOS ADEQUADOS DE SOLUQAO DE CONFLITOS

:

Art. 21. Os orgdos da Administraglo Direta, as autarquias e as fundag6es do

Poder Executivo Estadual poderdo adotar meios adequados de prevengdo e solug6o de controvdrsias,

nas relag6es que envolvam os benefici6rios desta Lei Completnentar, tais como a conciliagdo, mediaglo
e arbitragem. '

Art',22. Na adogio dos meios adequados de solugSo de conflitos devem ser observados

os principios gerais que regem a AdministragSo Pfblica e as seguintes diretrizes:

I

i - diminuigSo do contencioso administrativo e judicial;

Ii - estimulo dL solugSo adequada de controvdrsias;

III - busca da duragdo razoitvel dos processos administrativos e judiciais;

i

IV :- otimizagio dos recursos da administragdo pfblica no gerenciamento da divida

ativa;

V - incentivo i conformidade fiscal.
:

Art.23. Nos termos do que dispuser o regulamento a ser editado por ato do Chefe do

Poder Executivo Estadual, os contratos firmados pela Administragdo Pirblica Estadual e os benefici6rios

desta Lei Complementar, versando sobre direitos disponiveis, ainda que nio sujeitos ao regime

disciplinado pela LeiFederal ne 14.133, de 1o de abril de 2021, poderdo submeter suas cotrtrov6rsias ir

arbitragem e ir media95o, neste irltimo caso, especificamente quanto ao equilibrio econ6mico-financeiro

de contratos.

Parhgrafo rinico, Ndo ficam prejudicadas as demais hip6teses de utilizagSo da

arbitragem e mediagdo, previstas nas Leis Federais np9,307, de23 de setembro de 1996, e ns 13.140,

de 26 dejunho de 2015.

CAPiTULO VII
DA TRANSAqAO

,Art. 24. Os 6rgdos da AdministragSo Direta, as autarquias e as fundag6es do

Poder Executivo EstaduaL, em juizo de oportunidade e conveniOncia, poderdo celebrar transag6o para

solugao de conflitos, que envolvam os beneficiArios desta Lei Complementar, nos termos do

regulamento, e que tenham por objeto:

I - d6bitos inscritos ern divida ativa;

II - processos administrativos ou jLrdiciais, independentemente da iriscri96o em divida
ativa e da posigdo ocupada pela Administragdo Pirblica no litigio,

Art. 25. Compete ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul celebrar as

transag6es de que trata esta Lei Complementar, podendo delegar sua competdncia ao Procurador-Geral

do Estado, ao Secret6rio de Estado de Fazenda e aos diretores ou aos representantes das entidades da

Administragdo Indireta, conforme caso, observadas as compet6ncias constitucionais e legais.
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Ar1.26.As transag6es de que o art.24 desta Lei Complementar poderSo ser celebradas

por adesdo ou proposta individual, desde que observados, em ambos os casos' os critdrios definidos em

regulamento 

$ r 
o o reguramento poder6 estabelecer crit6rios diferentes para celebragao de transagdes

com prop6sitos diversol, tais como, resolugao de litigios com baixo valor, de cr6ditos, de dificil

recuperagdo ou de temas de alta iitigiosidade'

$ 2" Cada modalidade de transagao, identificada por seu prop6sito e pelos seus crit6rios,

deve ser disponibilizada de modo universal aos interessados.

Art.Z'l .As concess6es permitidas i Administragdo P[blica para celebragdo da transagdo

com os U.""n.i6rios desta Lei Complementar poderdo ser classificadas em niveis, conforme a

probabilidade de satisfaglo integral do interesse pfiblico'

$ 1" A probabilidade de satisfagao integral do interesse pirblico deve ser aferida por

meio de crit6rioi objetivos fixados em regulamento, entre eles:

:

I - a possiblidade de recuperagSo de crddito pretendido pela Administragdo Priblica;

:

II-otempodeirrscrigSodadividaativa,quandoforocaso;

III . o tempo em tr6mite dos respectivos processos administrativos ou judiciais;

IV - a jurisprud6ncia majorit6ria desfavor6vel is pretens6es da Administragdo P[blica'

$ 2o poderao ser utilizadas informag6es coletadas em banco de dados de terceiros para

dimensior.rar a possibilidade de que trata o inciso I do $ 1" deste artigo, inclusive quanto d existencia de

bens passfveis de Penhora.

$ 3" Os documentos e as informag6es que atestem o preenchimento do crit6rio, previsto

no inciso IV do $ 1o dest" artigo, n6o representam reconhecimento do direito da parte adversa'

Art. 2g. Sdo reqr,risitos para celebragdo de transagSo de que trata o art. 24 desta Lei

Complementar, que envoivam direitos patrimoniais disponiveis, a assungdo pela parte adversa dos

compromissos de:

I - desistir das impugnag6es, dos recursos administrativos, das a96es judiciais ou dos

direitos processuais, inclusive em deinandas coletivas, que tenham por objeto o conflito transacionado;

Il - renunciar a quaisqr-rer alegagSes de direito, atuais ou futttras, que tenham por objeto

o confl ito transacionado;

III - requerer, quando for o caso, a exting6o de processo coT,re.sol196o de m6rito, nos

termosdaaiinea..c?,doincisollldocaputdoart.4STdal-eiFederalnsl3'105,de16demar9ode2015
(C6digodeProeessoCivil),queenvolvaoconflitotransacionado.

par6grafo rinico. O regulamento poder6 fixar a necessidade de assungdo de outros

compromissos como requisitos para celebragSo da transagdo'

Art.29.N6o poder5 ocorrer a transagdo de que trata o art.24 desta Lei Complementar,

em relagSo aos conflitos que:
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I - tenham sido transacionados anteriormente;

II - tenham por objeto crdditos:

a) do Regime Especial Unificado de Arrecadagdo de Tributos e Contribuig6es devidos

pelas Microempresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), quando sLra inscrigio em divida ativa

couber d Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

b) com parcelamento ativo ou que estejam rescindidos por um periodo inferior a 12

(doze) meses;

III - envolvarn:

a) devedor contumaz, assim definido em lei;

b) pessoa juridica ou empresArio que tenha praticado quaisquer atos fraudulentos,

dolosos ou simulat6rios contra a AdminisragSo Priblica, assilll considerados por decisdo definitiva de

segunda instAncia, administrativa ou judicial.

Par6grafo irnico. A publicagSo da decisdo definitiva de que trata a alinea "b" do inciso

III do caput deste arligo, ap6s a celebragdo da transagEo, implicarS a suspensSo de seus efeitos at6 que

decis6o corn trAnsito em julgado seja proferida.

Art. 30. Implica a rescisdo da transagdo de que trata o art.24 desta Lei Complementar:

,I - o descumprirnento das condigdes, das cl6usulas ou dos compromissos assumidos;

II - a constatagdo, pelo credor, de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor

como forma de fraudar o cumprimento da transagdo, ainda que realizado anteriormente A sua celebragdo;

III - a decretagao de faldncia ou de extin96o, pela liquidagdo, da pessoa juridica

transigente;

formag6o;
IV - a comprovaglo de prevaricagdo, de concuss6o ou de corrupgdo passiva na sua

V - a ocorrdncia de dolo, fraude, simulagSo ou erro essencial quanto d pessoa ou ao

objeto do conflito;

VI - o trAnsito em julgamento da decisdo de que trata o par6grafo 0nico do art. 29 desta

Lei Complementar;

VII - a inobservdncia de quaisquer das disposig6es previstas nesta Lei Complementar

ou no regulamento.

CAPiTULO VIII
I DISPOSIqOES GERAIS

: Art. 31. A fiscalizagdo orientadora de que trata o art. 55 da Lei Complementar Federal

ne 723, de 2006, ser6 exercida pelas autoridades estaduais:
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I - em todas as atividades de fiscalizagdo metro16gica, sanit6ria, ambiental, de

Seguranga, de relagoes de consumo e de uso e ocupagao do solo, quando o exercicio dessas atividades

"riir". 
classificaao como de alto risco, nos termos do Decreto Estadual ne 15.822, de 2021;

II - sem prejudicar a adogio de medidas cautelares quando o risco de dano seja iminente,

devidamente justificado pela autoridade fi scal'

Art. 32.O Estado e os Municipios deverdo realizar atividades de capacitagSo de seus

servidores para a adequada aplicagao desta Lei Complementar, sem prejuizo do disposto no inciso III

do $ 1" do seu art. 4o desta Lei Complementar.

Art. 33. Institui-se o Dia Estadual da Microempresa, da Pequena Empresa e do

Desenvolvimento, a ser comemorado no dia 5 de outubro de cada ano.

par6grafo 6nico. Inclui-se o Dia Estadual da Microempresa, da Pequena Empresa e do

Desenvolvimento no Anexo da Leine 3.945, de 4 de agosto de 2010.

. CAP1TULO Ix
pISPOSIqoES FINAIS

Art. 34. Revogam-se:

I - as Leis complementares ne l9'7, de26 de dezembro de 2014, ene232,

dezembro de 2016;

II -'as Leis Ordin6rias ne 541, de 4 de junho de 1985; ns3.214, de 12 de maio

e ne 3.432, de 8 de novembro de 2007.

Art. 35. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicagao.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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