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Altera a Lei Contplementar ne .i05, de 26 de novembro
de 2003, e dd outras providencias.

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

Complementar:

Art. 1o A Lei Complementar ne 105, de 26 de novembro de 2003, passa a
vigorar com as seguintes aiterag6es e acrdscimos.

Ementa: "Dispde sobre a elaboragdo, a redaqdo, a alteraqdo, a consolidaqdo,
e a revogag:do das leis, conforme determina $ 2o do art. 65 da Con'stituiqdo Estadual, e
dd outras provid€ncias." NR)

"ArL lo A elaboraqdo, a redaEdo, a alteraqdo, a revogaQdo e a consolidaqdo
das leis, obedecerdo ao disposto nesta Lei Complementar.

$ l" As disposiqdes desta Lei Complementar serdo aplicadas, no que couber;

I -'ds emendas d Constituigdo,.

II - ds leis complementares;

III - ds leis ordindrias;

IV - ds leis delegadas;

V - aos decretos legislativos,.

VI - ds resolugdes.

$ 2" Para osfins desta Lei Complementar o termo "leis" compreenderd todos
os atos normativos estaduais citados no $ lo do art. ro desta Lei." (NR)

"Art. 4o A epigrafe serd escrita com letras maiusculas identificando a esprlcie
de lei, seu nilmero e a data de sua promulgaEdo, obedecendo ds seguiites regras;

I - ndo serd utilizado o zero antes do numero da lei nem antes do ntimero
indicativo do dia na data,.

II '' o termo "Estadual" serd dispensdvel, por se tratar de lei da mesma
unidade da federagdo. " (NR)

"Art. 5o A ementa resumird com clareza e precisdo o contetido da lei,
observando-seque:
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I - o seu texto serd destacado com deslocamento do centro para a margem
direita, sem recuo na primeira linha, sem aspas e com os caracteres na foima
minitscula, utilizando-se o verbo na terceira pessoa do singular do presente do
indicativo,'

il - as informaqdes deverdo ser grafadas por extenso, permitindo-se a
utilizaqdo de siglas na ementa apenas a t{tulo de complementaqdo da iiformagdo,.

III - nos casos em que alterar disposiqdes da norma em vigor, serd feita
refer|ncia ao nilmero e ao objeto desta;

IV - o termo "e dd outras providAncias" s6 deverd ser utilizado quando a lei
contiver providAncias complementares. " (NR)

"Art. 9o A cldusula de revogaqdo, quando necessiria, indicard expressamente
as leis ou disposigdes legais revogadas, ndo sendo permitida a revogaqdo ticita.

$ 1" Na hipdtese de revogaqdo de vdrias leis, cada dispositivo a ser revogado
deverd constar em um inciso.

S 2" A cldusula de revogaqdo serd disposta sempre ap6s a cldusula de
vigAncia, excetuando-se os casos em que a leifor revogat1ria." (NR)

"Art. l0-A. A matdria a ser tratada na lei deverd ser desenvorvida,
necessidade, obedecendo d seguinte ordem;

I - artigo,'

II - pardgrafo;

III - inciso,'

IV - al{nea,'

V - itent." NR)

conforme a

"Art. 10-8. A unidade bdsica de articulaEdo dos textos legais serd o artigo,
aplicando-se a ele as seguintes disposiqdes;

I - serd indicado pela abreviatura Art. com numeraqdo ordinal atd o nono e
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do ddcimo;

:

II'- sua numeraqdo serd separada do texto por um espaQo em branco, sem
traQos ou outros sinais,'

III - seu texto iniciard com letra maiuscula, podendo terminar com;

a) ponto;

pq.dospoderescou",.n,oolJ"::;tiy,ilffi :i".til,'B.?i-:"r3
Campo Grande/MS . PABX: (67) 331 B-1000. www.ms.gov.br



b) dois pontos, quando se desdobrar em incisos;

IV - havendo citaqdo de artigo no transcorrer do texto, serd usada
abreviatura art. seguindo as mesmas disposiqdes do inciso I deste artigo,.

V - tratando-se de remissdo a artigo que ndo contenha indicagdo numdrica,
palavra serd escrita por extenso,.

vI - poderd ser desdobrado em pardgrafos e/ou incisos." (NR)

"Art. 10-c. o pardgrafo compreenderd umq das divisdes
complementando o sentido ou abrindo exceqdes d norma, e atenderd
disposigdes:

do artigo,
ds seguintes

I - serd representado pelo sinal grdfico $, seguido de numeraqdo ordinal atd o
nono e cardinal, acompanhado de ponto, a partir do ddcimo;

il - quando existir apenas um pardgra/b no artigo serd utilizada a expressdo
"Pardgrafo ilnico.";

III - seu texto iniciar-se-d com letra maiitscula, podendo terminar com;

:

a) ponto,'

b) dois pontos, quando se desdobrar em incisos;

IV - sua numeraqdo serd separada do texto por um espaqo em branco, sem
traEos, pontos ou outros sinais;

V - poderd ser desdobrado em incisos.', NR)

"Art' l0-D. O inciso serd usado para exprimir enumeraEdes relacionadas ao
caput do artigo ou ao pardgrafo, possuindi o, ,rgrintus regras;

I - serd indicado por algarismos romanos seguidos de hifen e separado do
algarismo e do texto por um espaQo em branco,

II. seu texto iniciar-se-d com letra minilscula, salvo quando se tratar de nome
prdprio, podendo terminar com:

a) ponto e virgula;

b) dois pontos, quando se desdobrar em al{neas,.

c) ponto, caso seja o ultimo;

III - poderd ser desdobrado em al[neas." NR)
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"Art. I0-E. A alfnea serd usada para enumeraqdes relativas ao texto do inciso
e seguird as seguintes regras;

I - serd indicada por letras minilsculas, seguindo o alfabeto e acompanhadas
de semiparAnteses, separada do texto por um espaqo em branco;

II - seu texto iniciar-se-d com letra minuscula, salvo quando se tratar de nome
prdprio, podendo terminar com;

a) ponto e virgula,.

b) dois pontos, quando se desdobrar em item;

c) ponto, caso seja a illtima,.

III - poderd se desdobrar em itens.

"Art. l0-F. O item serd usado para enumeraqdes relativas ao texto da alinea,
obedecendo ds seguintes dispos iEAes :

I - serd representado por algarismos ardbicos, seguidos de ponto e separado
do texto por um espaqo em branco;

II - seu texto iniciar-se-d com letra minuscula, salvo quando se tratar de nome
prdprio, podendo terminar com;

a) ponto e v{rgula;

b) ponto, caso seja o illtimo,.

III - poderd se desdobrar em subitens." (NR)

"Art. l0-G. O agrupamento de artigos constituird Subseqdo; o de Subsegdes,
segdo, o de seqdes, capftulo; o de capftulos, Tltulo; o de Titulos, Livro; e o de Livros,
Parte, atendendo ds seguintes regras:

I - as Subseqdes e as Seqdes serdo identficadas por algarismos romanos,
postas em itdlico e seus textos iniciados com letra maiusculas;

II - os Capitulos, os T[tulos, os Livros e as Partes serdo identificados por
algarismos'yomano's, e seus textos grafados em letras mailisculas

III - as Partes poderdo se desdobrar em Parte Geral e Parte Especial ou serem
subdivididas em partes expressqs em numeral ordinal, por extenso.
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Pardgrafo unico. A composigdo prevista no caput deste artigo poderd tambdm
compreender agrupamentos em Disposiqdes Preliminares, Gerais, Finais e Disposiqdes
Transitdrias," NR)

"Art. 12.

IV - nas citaqdes de dispositivo
alteragdes nele ocorridas anteriormente.

legal ndo d necessdria a transcriqdo das

" (I'{R)

Art. 2o Renumera-se para $ 1" o par6grafo irnico do art. 1o da Lei
Complementar ne 105, de 26 de novembro de 2003.

Art. 3o Revoga-se o art. 10 da Lei complementar ne 105, de 26 de novembro de
2003.
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Art. 4o Esta Lei compiementar entra em vigor na data de sua publicagdo.

CampoGrande, 16 de agosro de 2022.
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REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado



ASSEM BLEIAW
MATO GROSSO DO SUL

of. P/115t2022lSALJ

A Sua Excel6ncia o Senhor
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

Paldcio Guaicurus
Avenida Desembargador Jos6 Nunes da Cunha

Jardim Veraneio. Parque dos Poderes. Btoco 09

Campo Grande/MS . CEP: 79031-901
Tet.: (67) 3389.6565 . CNPJ: 03.979.39O10001-81
www.a[.ms. [eg.br

Campo Grande, 3 de agosto de 2022.

Campo Grande - MS

Assunto: apreciageo para sangeo ou veto.

Senhor Governador,

Para fins do disposto no art.70 da Constituigdo Estadual, apraz-me

encaminhar a Vossa Excel6ncia o aut6grafo do Projeto de Lei Complementar no

00412019, de autoria do Deputado Evander Vendramini, que "Altera a Lei

Complementar no 105, de 26 de novembro de 2003, e d5 outras provid6ncias."

Atenciosamente,



LEGISLATIVA
MATO GROSSO DO SUL

AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" OO4I2OII
AUTOR: DEPUTADO EVANDER VENDRAMINI

LEI COMPLEMENTAR N" DE DE DE 2022

Altera a Lei Complementar ne 105, de 26 de novembro
de 2003, e d6 ouffas provid€ncias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
decreta:

Art. 1o A Lei Complementar ne 105, de 26 de novembro de 2003, passa a vigorar
com as seguintes alteragOes e acr6scimos.

Ementa: "Dispde sobre a elaboragdo, a redagdo, a alteragdo, a consolidagdo, e a
revogagdo das leis, conforme determina $2'do art. 65 da Constituigdo Estadual,
e dd outras providAncias." (NR)

"Art. lo A elaboraqdo, a redagdo, a alteragdo, a revogagdo e a consolidagdo das
leis, obedecerdo ao disposto nesta Lei Complementar.

$ l" As disposigdes desta Lei Complementar serdo aplicadas, no que couber:

I - ds emendas d Constituigdo;

II - ds leis complementares;

III - ds leis ordindrias;

IV - ds leis delegadas;

V - aos decretos legislativos;

VI - ds resolugdes.

$ 2' Para os fins desta Lei Complementar o termo "leis" compreenderd todos os
atos normativos estaduais citados no $ l'do art. lo desta LeL" (NR)

"Art. 4o A eplgrafe serd escrita com letras maiilsculas identificando a espdcie de
lei, seu nilmero e a data de sua promulgagdo, obedecendo ds seguintes regras:

I - ndo serd utilizado o zero
indicativo do dia na data;
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MATO GROSSO DO SUL

II - o termo "Estadual" serd dispensdvel, por se tratar de lei da mesma unidade
dafederagdo." (NR)

"Art. 5o A ementa resumird com clareza e precisdo o conteildo da lei,
observando-seque:

I - o seu texto serd destacado com deslocamento do centro para a margem direita,
sem recuo no primeira linha, sem aspas e com os caracteres naforma mirutscula,
utilizando-se o verbo na terceira pessoa do singular do presente do indicativo;

II - as informagdes deverdo ser grafadas por extenso, permitindo-se a utilizagdo
de siglas na ementa apenas a titulo de complementaEdo da informagdo;

III - nos casos em que alterar disposiqdes da norma em vigor, serd feita
referAncia ao ruimero e ao objeto desta;

IV - o termo "e dd outras providAncias" sd deverd ser utilizado quando a lei
c o nt iv e r pr ov i dA nc i a s c o mpl e m ent ar e s. " Qrl R)

"Art. 9o A cldusula de revogagdo, quando necessdria, indicard expressamente as
leis ou disposigdes legais revogadas, ndo sendo permitida a revogagdo tdcita.

$ 1' Na hip1tese de revogagdo de vdrias leis, cada dispositivo a ser revogado
deverd constar em um inciso.

S 2'A cldusula de revogagdo serd disposta sempre apds a cldusula de vigAncia,
excetuando-se os casos em que a lei for revogatdria." (IriR)

"Art. l0-A- A matiria a ser tratada na lei deverd ser desenvolvida, conforme a
necessidade, obedecendo d seguinte ordem:

I - artigo;

II - pardgrafo;

III - inciso;

IV - allnea;

V-item." (NR)

"Art. 10-8. A unidade bdsica de articulaEdo dos textos legais serd o artigo,
aplicando-se a ele as seguintes disposigdes:

h;:;:,':!::;lkii;.3::;::;:;:iii.';:,;:#:;asdo'rdinata'ld'*p
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texto por um espago em branco, sem traEos

LEGISLATIVA
MATO GROSSO DO SUL

II - sua numeraQdo serd seporada do
ou outros sinois;

III - seu texto iniciard com letra maiilscula, podendo terminar com:

a) ponto;

b) dois pontos, quando se desdobrar em incisos;

IY - havendo citagdo de artigo no transcorrer do texto, serd usado a abreviatura
art. seguindo as mesmas disposiqdes do inciso I deste artigo;

V - tratando-se de remissdo a artigo que ndo contenha indicagdo numdrica, a
palavra serd escrita por extenso;

VI - poderd ser desdobrado em pardgrafos e/ou incisos." NR)

"Art. 10-C. O pardgrafo compreenderd uma das divisdes do artigo,
complementando o sentido ou abrindo exceQdes d norma, e atenderd ds seguintes
disposigdes:

I - serd representado pelo sinal grdfico S, seguido de numeragdo ordinal ati o
nono e cardinal, acompanhado de ponto, a partir do ddcimo;

II - quando existir apenas um pardgrafo no artigo serd utilizada a expressdo
"Pardgrafo ilnico.";

III - seu texto iniciar-se-d com letra maiilscula, podendo terminar com:

a) ponto;

b) dois pontos, quando se desdobrar em incisos;

IV - sua numeragdo serd separada do texto por um espaqo em branco, sem traQos,
pontos ou outros sinais;

V - poderd ser desdobrado em incisos. " (NR)

"Art. l}-D. O inciso serd usado paro exprimir enumeragdes relacionadas
caput do artigo ou ao pardgrafo, possuindo as seguintes regras:

I - serd indicado por algarismos romanos seguidos de hifen e separado
algarismo e do texto por um espaqo em branco;

II - seu texto iniciar-se-d com letra miruiscula, salvo quando se trator de
pr6prio, podendo terminar com:

a) ponto e v[rgula;

do
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MATO GROSSO DO SUL

b) dois pontos, quando se desdobrar em allneas;

c) ponto, caso seja o illtimo;

III - poderd ser desdobrado em al[neas." (NR)

"Art. I0-8. A al{nea serd usada para enumerag1es relativas ao texto do inciso e
seguird as seguintes regras:

I - serd indicada por letras minilsculas, seguindo o alfabeto e acompanhadas de
semipardfieseg separada do texto por um espago em branco;

II - seu texto iniciar-se-d com letra rniruiscula, salvo quando se tratar de nome
prdprio, podendo terminar com:

a) ponto e virgula;

b) dois pontos, quando se desdobrar em item;

c) ponto, caso seja a illtima;

III - poderd se desdobrar em itens.

"Art. l0-F. O item serd usado para enumeraqdes relativas ao texto da allnea,
obedecendo ds seguintes disposiEdes :

I - serd representado por algarismos ardbicos, seguidos de ponto e separado do
texto por um espaqo em branco;

II - seu texto iniciar-se-d com letra minilscula, salvo quando se tratar de nome
pr6prio, podendo terminar com:

a) ponto e virgula;

b) ponto, caso seja o illtimo;

III- poderd se desdobrar em subitens. " NR)

"Art. I)-G. O agrupamento de artigos constituird Subsegdo; o de Subseqdes,
Segdo, o de Segdes, Capitulo; o de Capitulos, Titulo; o de Titulos, Livro; e o de
Livros, Porte, atendendo ds seguintes regras:

I - as Subseqdes e as Segdes serdo identificadas por algarismos romanog postas
em itdlico e seus textos iniciados com letra mairtsculas;

II - os Capitulos, os Tltulos, os Livros e as Partes serdo identificados
algarismos romonos, e seus textos grafados em letras maiilsculas;
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Art. 2o Renumera-se para
ne 105, de26 de novembro de 2003.

2003.

III - as Partes poderdo se desdobrar em Parte Geral e Parte Especial ou serem
subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por extenso.

Pardgrafo ilnico. A composigdo prevista no caput deste artigo poderd tambim
compreender agrupamentos em Disposiqdes Preliminares, Gerais, Finais e
Disposigdes Transit6rias. " Q'{R)

"Art. I2.

IV- nas citagdes de dispositivo legal ndo d necessdria a transcrigdo das
alteragdes nele ocorridas anteriormente.

Pat6cio Guaicurus
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" (NR)

$ 1o o par6grafo fnico do art. lo da Lei Complementar

Art. 3o Revoga-se o art. 10 da Lei Complementar ne 105, de 26 de novembro de

Art. 4o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicagdo.

Plenario das Deliberagdes, 3,de agosto 2022.

Deputado Paulo Corr6a
Presidente

Deputado ZdTeixeira
lo Secretiirio

Deputado Herculano Borges
2o Secretiirio
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