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LEI
LEI COMPLEMENTAR n. 364, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.
Cria o Programa “Refis Natalino” para pagamento de crédito tributário
ou não tributário e dá outras providências.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu MARCOS MARCELLO TRAD,
Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado do Mato Grosso do Sul, sanciono
a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a criar o Programa “Refis Natalino”, que
tem como objetivo dar oportunidade aos contribuintes campo-grandenses de regularizar
débitos tributários e não tributários vencidos até a vigência desta Lei, estando estes
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não,
exceto os oriundos de:
I - infração à legislação de trânsito;
II - indenização devida ao Município de Campo Grande por dano causado ao seu
patrimônio;
III - débito de natureza contratual, contrapartida financeira, outorga onerosa,
arrendamento ou alienação de imóveis - SÓTER.
§ 1º Serão abrangidas por este programa as multas por descumprimento de
obrigação acessória ou de natureza não tributária constituídas até a vigência desta Lei.
§ 2º Poderão ser incluídas no PPI parcelas vincendas de quaisquer créditos
tributários e não tributários decorrentes de saldos remanescentes de parcelamento ou
reparcelamento.
§ 3º O benefício fiscal abrangido por este programa somente será concedido
mediante a adesão efetuada dentro do prazo de vigência deste programa, que inicia no
dia 11 de novembro de 2019 e termina no dia 05 de dezembro de 2019.
§ 4º A consolidação dos créditos tributários e não tributários alcançados por este
programa abrangerá todos os lançamentos devidamente atualizados, acrescidos de juros
de mora e multa por infrações existentes na inscrição municipal, bem como no Cadastro
de Pessoa Física (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) constante no
banco de dados do Município e, quando for o caso de cobrança judicial ou de protesto
extrajudicial, acrescidos dos encargos legais e honorários advocatícios, exigíveis nos
termos da legislação aplicável.
Art. 2º Para aderir ao programa, o sujeito passivo, voluntariamente, deverá
efetuar o pagamento do documento calculado com REFIS (conta) recebido via Correios
ou solicitar a emissão do Documento de Arrecadação Municipal - Guia DAM, com o
benefício concedido por esta Lei Complementar para pagamento à vista ou parcelado na
Central de Atendimento.

PREFEITO...........................................................................................Marcos Marcello Trad
Vice-Prefeita....................................................................Adriane Barbosa Nogueira Lopes
Procurador-Geral do Município.................................................Alexandre Ávalo Santana
Chefe de Gabinete do Prefeito ...............................................Alex de Oliveira Gonçalves
Secretário Munic. de Governo e Relações Institucionais ...................................................
................................................................................................Antônio Cézar Lacerda AlvesSecretário Munic. da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência...................
...........................................................................................Luiz Afonso de Freitas Gonçalves
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social...............................Valério Azambuja
Secretário Munic. de Finanças e Planejamento............................Pedro Pedrossian Neto
Secretário Munic. de Gestão..................................................................... Agenor Mattiello
Secretário Munic. de Infraestrutura e Serviços Públicos............................. Rudi Fiorese
Secretário Munic. de Meio Ambiente e Gestão Urbana....................Luis Eduardo Costa
Secretário Munic. de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia.................
....................................................................................................Herbert Assunção de Freitas
Secretária Munic. de Educação..................................................Elza Fernandes Ortelhado
Secretário Munic. de Saúde...........................................José Mauro Pinto de Castro Filho
Secretário Munic. de Assistência Social.................................................................................
................................................................................................... José Mario Antunes da Silva

Parágrafo único. A solicitação de parcelamento que trata o caput deste artigo
poderá ser requerida pelo sujeito passivo ou seu representante legal.
Art. 3º O benefício fiscal de remissão e anistia de que trata esta Lei Complementar
não gera direito à restituição de qualquer quantia paga antes do início de vigência deste
programa.
Art. 4º Os créditos tributários e não tributários abrangidos por este programa
poderão ser quitados até o dia 05 de dezembro de 2019 das seguintes formas:
I - à vista com a remissão de 90% (noventa por cento) da atualização monetária,
dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, quando houver;
II - parcelado ou reparcelado, observado o máximo de 6 (seis) parcelas com
remissão de 75% (setenta e cinco por cento) da atualização monetária, dos juros de
mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, quando houver;
III - parcelado ou reparcelado, observado o máximo de 12 (doze) parcelas
com remissão de 30% (trinta por cento) da atualização monetária, dos juros de mora
incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, quando houver.
Parágrafo único. A multa por descumprimento de obrigação acessória ou de
natureza não tributária, prevista no art. 1º, § 1º, desta Lei Complementar, será paga
somente à vista com remissão de 80% (oitenta por cento) sobre valor consolidado.
Art. 5º Na hipótese do interessado optar por regularizar seus débitos na
modalidade de parcelamento ou reparcelamento na adesão e homologação do PPI, o
valor mínimo da parcela não será inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa
física e de R$ 100,00 (cem reais) para pessoa jurídica, observados os procedimentos
existentes na legislação que regulamenta a matéria.
Art. 6º O Termo de Adesão ao Programa, referente à opção de parcelamento
ou reparcelamento de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 4º desta Lei Complementar,
será cancelado automaticamente, independentemente de notificação prévia do sujeito
passivo, na hipótese de inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta
Lei Complementar ou inadimplência por mais de 30 (trinta) dias, e acarretará:
I - a perda dos descontos e o imediato restabelecimento do crédito, amortizando
apenas o valor efetivamente recolhido, exceto o valor dos honorários e custas processuais
finais;
II - a imediata inscrição em dívida ativa e a consequente emissão da Certidão de
Dívida Ativa;
III - no encaminhamento da CDA ao cartório de protesto de títulos para
constituição em mora dos devedores, ou a inclusão do nome do contribuinte nos órgãos
de proteção ao crédito; e se for o caso, a propositura da ação de execução fiscal ou o
seu prosseguimento.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o débito recalculado e
consolidado poderá ser quitado sem qualquer benefício desta Lei Complementar.

Secretária Munic.de Cultura e Turismo ...................Melissa de Carvalho Sone Tamaciro
Subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos ............................Ademar Vieira Júnior
Subprefeito da Subprefeitura de Anhanduí.........................Ernesto Francisco dos Santos
Subprefeito da Subprefeitura de Rochedinho...........................Silvio Alexandre Ferreira
Subsecretária de Políticas para a Mulher ..................................Carla Charbel Stephanini
Subsecretário de Políticas para a Juventude ........Maicon Cleython Rodrigues Nogueira
Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor ..................Valdir Custodio da Silva
Diretora-Presidente do Instituto Munic. de Previdência de Campo Grande....................
............................................................................................Camilla Nascimento de Oliveira
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Habitação........Eneas José de Carvalho Netto
Diretora-Presidente da Agênci a Munic. de Meio Ambiente e Planejamento Urbano ..
.........................................................................................Berenice Maria Jacob Domingues
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Regulação dos Serviços Públicos...................
............................................................................................................ Vinícius Leite Campos
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Transporte e Trânsito ......................................
..............................................................................................................Janine de Lima Bruno
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Tecnologia da Informação e Inovação.........
.............................................................................................Paulo Fernando Garcia Cardoso
Diretor-Presidente da Fundação Munic de Esportes .................Rodrigo Barbosa Terra
Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande ........................
..............................................................................................................Cleiton Freitas Franco

PÁGINA 2 - quinta-feira, 7 de novembro de 2019
Art. 7º No caso do pagamento da parcela ser efetuado a partir de 1º de janeiro
de 2020, o crédito tributário ou não tributário será atualizado pelo IPCA-e.
Art. 8º Em se tratando de débitos suspensos, o pagamento implicará em pedido
da retirada imediata da suspensão, garantindo com o pagamento da guia DAM a Adesão
ao Programa de Pagamento Incentivado (PPI).

DIOGRANDE n. 5.737
o resultado da habilitação de entidades interessadas em firmar Parceria com a
Fundação Municipal de Esportes (Funesp) para implementação do Programa Parceiros
do Esporte nos Equipamentos de Esporte e Lazer da FUNESP - Processo Administrativo
101.665/2019-96, conforme quadro abaixo:
ENTIDADE

Art. 9º Na hipótese de débito ajuizado, a adesão ao PPI será considerada
homologada com o efetivo recolhimento aos cofres municipais do valor do débito
constante no Documento de Arrecadação Municipal - Guia DAM, desde que devidamente
liquidados os honorários advocatícios e custas processuais no valor fixado em convênio.
Parágrafo único. No caso do crédito tributário encontrar-se ajuizado, o
percentual dos honorários advocatícios será de 5% (cinco por cento) cobrado sobre o
valor efetivamente pago com os benefícios fiscais previstos nesta Lei Complementar.
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Mountain Bike

HABILITADA
ACEITA

Art. 10. A baixa do débito será automática após a extinção do crédito pelo
pagamento. Caso o crédito seja pago com cheque, somente considerar-se-á extinto após
a compensação do mesmo pelo banco sacado.
Art. 11. Fica vedada a utilização dos benefícios desta Lei Complementar, para
a extinção parcial ou total, de crédito tributário e não tributário lançados na inscrição
municipal, bem como no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) constante no banco de dados do Município, mediante
compensação, inclusive com precatórios e dação em pagamento e os decorrentes de
depósitos judiciais com ação em curso ou decorrente de acordos judiciais devidamente
homologados aguardando apenas a conversão do depósito em renda.
Parágrafo único. Fica assegurado o direito da Fazenda Municipal de cobrar
integralmente os respectivos créditos tributários ou não tributários, acrescidos dos
encargos legais e acréscimos moratórios, deduzidos apenas os valores porventura pagos,
quando verificada a ausência dos requisitos necessários à concessão dos benefícios
previstos nesta Lei Complementar.
Art. 12. O pagamento e a quitação dos débitos com a Fazenda Municipal com os
benefícios concedidos por este programa constituem confissão irretratável da dívida em
cobrança administrativa ou judicial, renúncia e desistência de quaisquer meios de defesa,
impugnação e recurso administrativo ou judicial que tenha por objeto o questionamento
do crédito tributário ou não tributário, bem como aceitação plena das condições previstas
nesta Lei Complementar.

Campo Grande - MS, 05 de novembro de 2019
ODAIR SERRANO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Seleção do Programa Parceiros do Esporte FUNESP
“PE”nº 070/FUNESP/MS, 31/10/2019

ATOS DE PESSOAL

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará no que couber a presente Lei
Complementar, e os casos omissos serão resolvidos por ato próprio do Secretário
Municipal de Finanças e Planejamento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

ASSUNTO: REVISÃO DE FALTAS.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

REQUERENTE:
Matrícula
218308/03

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Servidor

Cargo

Lotação

Wilma da Silva Rolon

Assistente
Administrativo I

SESAU

PROCESSO: 109947/2019-31
DECISÃO: Indefiro o pedido, conforme parecer emitido pela Gerência de Assistência
Jurídica em Recursos Humanos da SGTE/SESAU.
CAMPO GRANDE-MS, 6 DE NOVEMBRO DE 2019.

HABILITAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 08/2019
O Presidente da Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público Nº
08/2019, publicado no Diogrande nº 5.723, de 28 de outubro de 2019, torna público

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

