
f UBLI€ASO rtg,
D'o. ffi' M,m6,*

g.-6l&Mr{'nfr, J,.h3

LEICOMPLEMENTARN9 302, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2022.

Altera a Lei Complententar Estadual ne lll, de 17
de outubro de 2005.

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

Complementar:

Art. io O art. 106 da Lei Complementar Estadual ne 111, de 17 de outubro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redagdo:

"Art. 106.

ru-

i) atd dez por cento para exercer a funqdo de supervisora ou supervisor das
unidades da Defensoria Publica de primeira e segunda instdncia, cont dois ou mais
1rgdos de atuaqdo;

IV - pela atuagdo, mediante designaqdo da Defensoria Publica-Geral do
Estado, em oficios, cargos e/oufunqdes distintos de sua lotaqdo, dentro ou.fora de sua
comarca, em razdo da inexisftncia ou ausAncia do titular, ent valor correspondente a
atd um sessenta avos do subs{dio do cargo substitufdo ou de lotaqdo, para-cada trinta
dias de exercicio e serd pago pro rata tempore, na forma de regulantento a ser
disciplinado pela Defensoria Pilblica-Geral do Estado, ouvido o Conselho Superior da
Defensoria Pilblica;

V - pela atuaqdo, mediante designaqdo da Defensoria Publica-Geral do
Estado, perante os Juizados Especiais e Turmas Recursais, no valor de atd unt terqo do
subsidio da Defensora Publica e do Defensor Publico, para cada trinta dias de
exerc{cio e serd pago pro rata tempore, na fornta de regulamento a ser disciplinado
pela Defensoria Publica-Geral do Estado, ouvido o Conselho Superior da Defensoria
Ptiblica:

VII - pela atuagdo, mediante designagdo da Defensoria Publica-Geral do
Estado, em aqdes de relevante interesse da Instituiqdo ou auxiliando oficios, cargos
e/ou funqdes distintos de .sua lotaEdo, por dia de atuagdo, lintitado ao valor de atd um
tergo do subsidio da Defensora Publica e do Defensor Pilblico,'

VIII - por serviqos prestados cotl'to integrante da comissdo de concurso, da
banca examinadora oL4 conto auxiliar em concurso publico realizado na instituiqdo, ou
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como instrutora ou instrutor em processo de capacituqAo das Defensoras, Defensores,
servidoras e servidores da Defensoria Pilblica,.

IX - por serviqos prestados como integrante de comissdo para examinar,
promover, realizar ou auxiliar em quaisquer atividades institucionais da Defensoria
Publica;

X - pela cumulagdo de acervo processual ou procedimental;
:

XI - pela execuqdo de servigos de natureza extraordindria;

XII - pelo exercfcio de cargo ou funqdo relevante singular, em serviqos de
natureza especial;

nII - outras vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos seryidores
publicos em geral.

$ 7' Considera-se cumulaqdo de acervo processual ou procedimental as
modalidades de acervo judicial, extrajudicial e administrativo, inclusive nos casos de
exerc[cio de oficio, fungdo administrativa ou de relevante singular.

$ B'Aplicam-se ds Defensoras Publicas e aos Defensores Ptiblicos os direitos
sociais previstos nos incisos VIII, IX, WI, Wil, XXil e XW do art. 7'da Constituigdo
Federal, naforma de regulamento ct ser disciplinado pela Defensoria Publica-Geral do
Estado, ouvido o Conselho Superior da Defensoria Pilblica, e observados os limites
legais.

$ 9'As vantagens previstas nos incisos VIII a XIII deste artigo corcesponderdo
ao valor de atd um terqo do limite remuneratdrio aplicdvel d Defensora Pitilica e ao
Defensor Publico, na forma de regulamento a ser d.isciplinado pela Defensoria
Pilblica-Geral do Estado, ouvido o Conselho Superior da Defensoria Publica.

S 10. No gozo dasfdrias ou das licengas prettistas no art. ll4 desta Lei ndo
incidirdo as hipdteses dos incisos IV, V, VII e X deste artigo. " (NR)

{rt.2o O art. 114 da Lei Complementar nq 111, de 17 de outubro de 2005,
passa a vigorar acrescido dos incisos XI e Xil e do $ 4o, com a seguinte redag6o:

"Art. I 14

XI - para compensar o exercfcio de atividades que ndo estejam nas atribuiqdes
do 6rgdo, oficio oufungdo de atuaEdo,'

XII - outras licenqas previstas em lei, inclusive as concedidas ds seryidoras e
aos s ervidores publicos e staduais.
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S 4' A licenqa compensatdria disposta no inciso XI deste artigo poderd ser
concedida nas hipdteses previstas nos incisos IV, V, Vil, Vill, IX, X, XI e XII do art. 106
desta Lei Complementar e ser convertida em pecilnia, desde que haja disponibilidade
financeira, na forma de regulamento a ser disciplinado pela Defensoria Ptiblica-Geral
do Estado, ouvido o Conselho Superior da Defensoria Pilblica, e observado, no que
couber, o disposto no $ 3" do art. I07 desta Lei Complementar. " NR)

Art. 3o As despesas resultantes da aplicagdo desta Lei Complementar correrdo
por conta das dotag6es orgamentdrias pr6prias da instituigdo.

Art. 4o A implementagdo do disposto nesta Lei Complementar observard o que
estabelece o art. 169 da Constituigdo Federal e a Lei Complementar Federal ne 101, de 4 de
margo de 2000.

Art. 5o Fica revogada a alinea "h", do inciso III, do art. 106, da Lei
Complementar ne 111, de 17 de outubro de 2005.

Art. 6o Esta Lei complementar entra em vigor no dia 1o de janeiro de2023.

CampoGrande, 5 de dezembro de ZO2Z.
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A Sua Excel6ncia o Senhor
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Govemador do Estado de Mato Grosso do Sul
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Campo Grande, lo de dezembro de2022.

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

00812022, de autoria da Defensoria Priblica, gue "Altera a Lei Complementar

Estadual n. I11, de 17 de outubro

Atenciosamente,

de 2005.
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ASSEM BLEIA
LEGISLATIVA
MATO GROSSO DO SUL

AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTARN" OO8/2022

AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA

LEI COMPLEMENTAR N" DE DE D82022

Altera a Lei Complementar Estadual n. ll1, de 17 de

outubro de 2005.

i

A ASSEMBLEIA LEGISLATTVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

decreta:

Art. 1o O art. 106 da Lei Complementar Estadual n. 111, de 17 de outubro de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redagao:

"Art. 106

i) atd dez por cento para exercer afungdo de supervisora ou supervisor das unidades

da Defensoria Pilblica de primeira e segunda instdncia, com dois ou mais drgdos de

atuaqAo.
IV - pela atuagdo, mediante designagdo da Defensoria Publica-Geral do Estado, em

o/icios, cargos e/ou fungdes distintos de sua lotaqdo, dentro ou fora de sua comarca,

em razdo da inexisftncia ou ausAncia do titular, em valor correspondente a atd um

sessenta avos do subsidio do cargo substituldo ou de lotaqdo, para cada trinta dias de

exerc[cio e serd pago pro rata tempore, na forma de regulamento a ser disciplinado
pelo Defensoria Pilblica-Geral do Estado, ouvido o Conselho Superior da Defensoria
Pilblica.
V - pela atuagdo, mediante designagdo da Defensoria Pilblica-Geral do Estado,

perante os Juizados Especiais e Turmas Recursais, no valor de atd um terqo do

subsidio da Defensora Pilblica e do Defensor Pilblico, para cada trinta dias de

exerc{cio e serd pago pro rata tempore, na forma de regulamento a ser disciplinado
pela Defensoria Pilblica-Geral do Estado, ouvido o Conselho Superior da Defensoria
Pilblica;
VT-

VII - pela atuaqdo, mediante designaqdo da Defensoria Pilblica-Geral do Estado, em

agdes de relevante interesse da Instituigdo ou awciliando o/icios, corgos e/ou fungdes
distintos de sua lotagdo, por dia de atuaEdo, limitado ao valor de atd um tergo do

subs[dio da Defensora Pilblica e do Defensor Pilblico;
Wil - por serviqos prestados como integrante da comissdo de concurso, da banca

examinadora ou como awiliar em concurso pilblico realizado na instituigdo, ou como

instrutora ou instrutor em processo de capacitaqdo das Defensoras,

servidoras e servidores da Defensoria Pilblica;



ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

: Pat6cio Guaicurus

, Avenida Desembargador Jos6 Nunes da Cunha

: Jardim Veraneio . Parque dos Poderes ' Btoco 09

, C.rpo Grande/MS. CEP: 79031-901
i Tet.: (67) 3389.6565. CNPJ: 03.979.390/0001-81

. www.at.ms. Ieg.br

MATO GROSSO DO SUL

IX - por serviQos prestados como integrante de comissdo para examinar, promover,

realizar ou awciliar em quaisquer atividades institucionais da Defensoria Pilblica;
X - pela cumulaqdo de acervo processual ou procedimental;
XI - pela execuqdo de servigos de natureza extraordindria;
XII - pelo exerclcio de cargo ou fungdo relevante singular, em serviqos de natureza

especial;
Xil - outras vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores

pilblicos em geral

$ 7'Considera-se cumulaqdo de acervo processual ou procedimental as modalidades

de acervo judicial, extrajudicial e administrativo, inclusive nos casos de exercicio de

oficio, funqdo administrativa ou de relevante singular.

$ 8'Aplicam-se ds Defensoras Pilblicas e aos Defensores Pilblicos os direitos sociais

previstos nos incisos VIII, IX, XVI, XVil, XXIil e XXV do art. 7o da ConstituiEdo

Federal, na forma de regulamento a ser disciplinado pela Defensoria Pilblico-Geral
do Estado, ouvido o Conselho Superior da Defensoria Pilblica, e observados os

limites legais.

$ 9'As vantagens previstas nos incisos VIII a XIII deste artigo coruesponderdo ao

valor de atd um tergo do limite remuneratdrio aplicdvel d Defensora Pdtblica e ao

Defensor Pilblico, na forma de regulamento a ser disciplinado pela Defensoria
Pilblica-Geral do Estado, ouvido o Conselho Superior da Defensoria Pilblica. " NR)
$10. No gozo das Jbrias ou das licengas previstas no art. I 14 desta lei ndo incidird as

hipdteses dos incisos IV, V, VII e X deste artigo.

Art.2o O art. ll4 da Lei Complementar 111 de 2005 passa a vigorar acrescido dos

incisos XI e XII, e acrescido do $ 4o, com a seguinte redag6o:

"Art. I 14

XI - para compensor o exerc{cio de atividades que ndo estejam nas atribuiEdes do

6rgdo, oficio oufungdo de atuaqdo;
XII - outras licengas previstas em lei, inclusive as concedidas ds servidoras e aos

servidores pilblicos estaduais.

S 4" A licenga compensatdria disposta no inciso XI deste artigo poderd ser concedida

nas hipdteses previstas nos incisos IV, V, Vil, VIil, IX, X, XI e XII do art. 106 desta

Lei Complementar e ser convertida em pecilnia, desde que haja disponibilidade

financeira, na forma de regulamento a ser disciplinado pela Defensoria Pilblica-
Geral do Estado, ouvido o Conselho Superior da Defensoria Pilblica, e observado, no

que couber, o disposto no $ 3o do art. 107 desta Lei Complementar. " NR)

Art. 3o As despesas resultantes da aplicagdo desta Lei Complementar

conta das dotagdes orgament6rias pr6prias da instituigEo.
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Art. 4o A implementagAo do disposto nesta Lei Complementar observar6 o que

estabelece o art. 169 da Constituigio Federal e na Lei Complementzr Federal n. l0l, de 4 de

margo de 2000.

Art. 5o Fica revogada a alinea "h", do inciso III, art. 106, da Lei Complementar n.

111, de 17 de outubro de 2005.

Art. 6o Esta Lei Complementar entrar6 em vigor no dia 1o de janeiro de2023.

de2022.

Deputado Paulo Corr6a
Presidente

Deputado ZdTeixeira
lo Secretfrio

Deputado Herculano Borges
2o Secretiirio


