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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR Nº 289, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 053, 
de 30 de agosto de 1990, nos termos que especifica.

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

Art. 1º A Lei Complementar Estadual nº 053, de 30 de agosto de 1990, passa a vigorar com as 
seguintes alterações e acréscimos:

“Art. 7º ............................................

........................................................

§ 1º O militar estadual convocado ou designado, nos termos do caput deste artigo, ficará agregado 
ao respectivo quadro e poderá ser promovido por ato de bravura, post mortem ou, uma única vez, por 
tempo de convocação ou de designação.

§ 1º-A. São requisitos cumulativos para a promoção por tempo de convocação ou de designação, 
a serem comprovados na data da promoção:

I - para o militar estadual convocado ou designado até 31 de dezembro de 2021: 

a) estar convocado ou designado;

b) contar com, no mínimo, 30 (trinta) anos de tempo de serviço e 20 (vinte) anos de tempo de 
efetivo serviço;

c) contar, no mínimo, com 5 (cinco) anos, consecutivos ou não, de tempo de convocação ou de 
designação;

d) não estar submetido a Conselho de Justificação ou de Disciplina, ainda que o procedimento 
esteja suspenso, a qualquer título;

e) ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

f) se praça, estar, no mínimo, no comportamento BOM;

g) não ser considerado desaparecido, extraviado ou desertor;

h) não estar cumprindo sentença restritiva de liberdade, mesmo que beneficiado por livramento 
condicional;

i) não estar preso, enquanto não revogada a prisão, exceto por sanção disciplinar;

j) não estar suspenso do exercício das funções públicas por decisão judicial.

II - para o militar estadual convocado ou designado a partir de 1º de janeiro de 2022:

a) estar convocado ou designado;

b) contar com, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de tempo de serviço e 25 (vinte e cinco) anos 
de tempo de efetivo serviço;

c) contar, no mínimo, com 5 (cinco) anos, consecutivos ou não, de tempo de convocação ou de 
designação;

d) não estar submetido a Conselho de Justificação ou de Disciplina, ainda que o procedimento 
esteja suspenso, a qualquer título;

e) ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

f) se praça, estar, no mínimo, no comportamento BOM;
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g) não ser considerado desaparecido, extraviado ou desertor;

h) não estar cumprindo sentença restritiva de liberdade, mesmo que beneficiado por livramento 
condicional;

i) não estar preso, enquanto não revogada a prisão, exceto por sanção disciplinar;

j) não estar suspenso do exercício das funções públicas por decisão judicial.

§ 1º-B. Na hipótese de o militar estadual ter sido convocado ou designado mais de uma vez, 
considerar-se-á, para efeitos do enquadramento nos incisos I e II do § 1º-A deste artigo, a data da 
convocação ou designação vigente quando do ato promocional.

§ 1º-C. Preenchidos os requisitos constantes do § 1º-A deste artigo, independentemente de 
curso, o militar estadual poderá ser promovido de acordo com a disponibilidade de vagas e as respectivas 
datas promocionais, conforme critérios estabelecidos em lei e regulamento, passando a gozar dos efeitos 
financeiros decorrentes do ato promocional sob condição, a partir da sua publicação, cuja efetivação se 
dará nos termos do § 1º-D deste artigo.

§ 1º-D. O ato da promoção por tempo de convocação ou de designação do militar estadual que 
preencha os requisitos constantes no § 1º-A deste artigo é condicionado a que o beneficiário permaneça 
convocado ou designado por, pelo menos, 1 (um) ano, contado da publicação daquele, sob pena de não 
efetivação do referido ato e perda dos seus efeitos, exceto nos casos de:

I - dispensa do serviço ativo por ato do Governador, considerada a ausência de necessidade do 
serviço;

II - incidir em quaisquer das hipóteses legais de transferência “ex officio” para a reserva 
remunerada.

.......................................................

§ 9º Nas vagas previstas para a promoção por tempo de convocação ou de designação é vedada 
a promoção do militar estadual convocado ou designado ao posto ou à graduação superior àquele(a) 
existente no respectivo quadro em que foi transferido para a inatividade, exceto:

I - para os subtenentes do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e do Quadro de Praças 
Especialistas Músicos (QPE-1/Mus), os quais poderão ser promovidos nas vagas de 2º tenente do Quadro 
Auxiliar de Oficiais Policiais Militares (QAO) e do Quadro de Oficiais Especialistas Músicos (QOE-1/Mus), 
respectivamente;

II - para os subtenentes da Qualificação Bombeiro Militar Particular - Combatentes (QBMP-1.a), 
Qualificação Bombeiro Militar Particular - Condutores Operadores (QBMP-1.b) e Qualificação Bombeiro 
Militar Particular - Praças Especialistas - Músico (QBMP-2), os quais serão promovidos nas vagas de 2º 
tenente do Quadro Auxiliar de Oficial Bombeiro-Militar (QAOBM).” (NR)

“Art. 7º-A. Fica autorizada a criação de quadros com vagas destinadas à promoção por tempo de 
convocação ou de designação do militar convocado ou designado para o serviço ativo, a serem preenchidas 
pelos militares estaduais que forem promovidos de acordo com critérios estabelecidos nos §§ 1º-A e 1º-D 
do art. 7º desta Lei Complementar e respectivo regulamento.

Parágrafo único. O número de vagas e a forma de acesso aos quadros para a promoção por tempo 
de designação ou de convocação serão dispostos em lei própria e regulamento, em quantitativo paralelo 
e não excedente a 15% (quinze por cento) das vagas fixadas para os respectivos Quadros de Oficiais e de 
Praças de cada Corporação.” (NR)

“Art. 56. As promoções serão efetuadas:

I - pelos critérios de:

a) antiguidade;

b) merecimento;

II - por bravura;

III - “post-mortem”;

IV - por tempo de convocação ou de designação, uma única vez, para os militares convocados ou 
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designados para o serviço ativo.

............................................” (NR)

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão a conta de dotação 
constante da Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2022.

Campo Grande, 16 de dezembro de 2021.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

LEI COMPLEMENTAR Nº 290, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 114, 
de 19 de dezembro de 2005, que aprova a Lei Orgânica da 
Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, dispõe sobre 
sua organização institucional e as carreiras, os direitos e as 
obrigações dos seus membros, e dá outras providências.

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

Art. 1º A Lei Complementar nº 114, de 19 de dezembro de 2005, passa a vigorar com as seguintes 
alterações e acréscimos: 

“Art. 68. A investidura do cargo integrante de carreira da Polícia Civil e para o qual o candidato 
nomeado se habilitou em concurso público se dará:

I - na referência 1, da terceira classe, nível I para as carreiras de:

a) Agente de Polícia Judiciária;

b) Perito Oficial Forense;

c) Perito Papiloscopista;

d) Agente de Polícia Científica;

II - na classe e nível iniciais para a carreira de Delegado de Polícia.” (NR)

“Art. 90. .............................................:

...........................................................

III - .....................................................

a)  promoção anual mediante cumprimento de interstício mínimo, contado em dias de efetivo 
exercício na classe e/ou na referência, avaliação de desempenho satisfatória e conclusão com êxito de 
curso obrigatório de aperfeiçoamento funcional, observadas as normas dos arts. 91-A, 91-B, 91-C, 91-D, 
91-E, 91-F, 91-G, 91-H e 91-I desta Lei Complementar.

...................................................” (NR)

“Art. 91-A. A carreira Delegado de Polícia Civil da Polícia Civil é estruturada pelo cargo de provimento 
efetivo de Delegado de Polícia, composto por classes para fins de promoção funcional, desdobradas das 
seguintes formas:

I - Classe Especial;

II - Primeira Classe; 

III - Segunda Classe; 

IV - Terceira Classe; 
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V - Quarta Classe.” (NR)

“Art. 91-B. A promoção para a carreira Delegado da Polícia Civil consiste na movimentação para a 
classe imediatamente superior, dentro do respectivo cargo, pelo critério de merecimento e de cumprimento 
de interstício mínimo na classe, observados os seguintes requisitos:

I - contar com 2.190 (dois mil, cento e noventa) dias de efetivo exercício na classe em que 
o Delegado de Polícia Civil estiver posicionado, apurados até 30 de abril do ano em que se realizar a 
promoção, observadas as normas dos arts. 91-H e 91-I e do inciso II do art. 93 desta Lei Complementar;

II - concluir, com aproveitamento, o curso de aperfeiçoamento exigido;

III - contar com pelo menos 70% (setenta por cento) da média das pontuações obtidas nas 
avaliações de desempenho;

IV - não possuir em seus assentos funcionais punição disciplinar, exceto se reabilitado mediante 
procedimento específico previsto nesta Lei Complementar;

V - não possuir condenação criminal, salvo se reabilitado nos termos da lei penal.” (NR)

“Art. 91-C. As carreiras de Agente de Polícia Judiciária, Perito Oficial Forense, Perito Papiloscopista 
e Agente de Polícia Científica da Polícia Civil são estruturadas respectivamente pelos cargos de provimento 
efetivo de Agente de Polícia Judiciária, Perito Oficial Forense, Perito Papiloscopista e Agente de Polícia 
Científica compostos por classes e referências para fins de promoção funcional, desdobradas das seguintes 
formas:

I - Classe Especial - Referências 6 e 7;

II - Primeira Classe - Referências 4 e 5;

III - Segunda Classe - Referências 2 e 3;

IV - Terceira Classe - Referência 1.

Art. 91-D. A promoção para as carreiras de Agente de Polícia Judiciária, Perito Oficial Forense, 
Perito Papiloscopista e Agente de Polícia Científica da Polícia Civil consiste na movimentação entre classes 
e referências imediatamente superiores, dentro do respectivo cargo e ocorrerá alternadamente pelos 
critérios desta Lei Complementar e de regulamento expedido por ato do Chefe do Poder Executivo, devendo 
o servidor atender aos seguintes requisitos: 

I - para efeito da promoção por merecimento:

a) estar na 2ª referencia da classe, no caso em que esta tenha mais de uma referência;

b) contar com 1.825 (mil, oitocentos e vinte e cinco) dias de efetivo exercício na 2ª referência 
da classe em que o policial civil estiver posicionado, apurados até 30 de abril do ano em que se realizar a 
promoção, observadas as normas dos arts. 91-H e 91-I e do inciso II do art. 93 desta Lei Complementar;

c) concluir, com aproveitamento, o curso de aperfeiçoamento exigido;

d) contar com, pelo menos, 70% (setenta por cento) da média das pontuações obtidas nas 
avaliações de desempenho;

e) não possuir em seus assentos funcionais punição disciplinar, exceto se reabilitado mediante 
procedimento específico previsto nesta Lei Complementar;

f) não possuir condenação criminal, salvo se reabilitado nos termos da lei penal;

II - para efeito da promoção com mudança de referência na mesma classe, nas classes com mais 
de uma referência:

a) contar com 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de efetivo exercício na primeira referência da 
classe em que o policial civil estiver posicionado, apurados até 30 de abril do ano em que se realizar a 
promoção, observadas as normas dos arts 91-H e 91-I e do inciso II do art. 93 todos desta Lei Complementar;

b) contar com, pelo menos 70% (setenta por cento) da média das pontuações obtidas nas 
avaliações de desempenho;
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c) não possuir em seus assentos funcionais punição disciplinar, exceto se reabilitado mediante 
procedimento específico previsto nesta Lei Complementar;

d) não possuir condenação criminal, salvo se reabilitado nos termos da lei penal.

Parágrafo único. Para a promoção por merecimento de que trata na alínea “b” do inciso I deste 
artigo, para a Terceira Classe, o interstício de efetivo exercício será de 1.825 (mil, oitocentos e vinte e 
cinco) dias na classe.

“Art. 91-E. A promoção, para todos os cargos das carreiras da Polícia Civil, será realizada 
anualmente, iniciando-se o procedimento de abertura no mês de maio, com a divulgação, por edital: 

I - do tempo de serviço na classe, para fins de apuração dos interstícios tanto para a promoção 
por merecimento quanto para a promoção por mudança de referência na mesma classe, conforme as 
previsões por cargo;

II - do resultado da avaliação de desempenho do Policial Civil apurado pelas Comissões 
Permanentes de Avaliações;

III - da relação dos habilitados no curso de aperfeiçoamento funcional exigido nas hipóteses de 
promoção por merecimento.” (NR)

“Art. 91-F. Em face do edital a que se refere o caput do art. 91-E desta Lei Complementar, será 
cabível recurso no prazo de até 10 (dias), contados da referida publicação, o qual deverá ser julgado no 
prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao término deste prazo recursal, e, na sequência, novo edital será 
elaborado e divulgado, contendo: 

I - as correções de dados funcionais, se for o caso;

II - o tempo de serviço na classe e a pontuação obtida na avaliação de desempenho de todos os 
policiais civis aptos à promoção.” (NR)

“Art. 91-G. A relação de policiais promovidos deverá ser publicada no prazo de até 90 (noventa) 
dias, contados da data da veiculação do edital a que se refere o caput do art. 91-E desta Lei Complementar.” 
(NR)

“Art. 91-H. A promoção produzirá efeitos financeiros a partir da data da publicação do ato, 
observado o prazo máximo de que trata o art. 91-G desta Lei Complementar, sendo que o descumprimento 
deste implicará retroatividade dos efeitos financeiros para o primeiro dia subsequente ao seu término.” 
(NR)

“Art. 91-I. Os dias de efetivo exercício na classe e/ou referência em que o policial civil se encontra 
posicionado, posteriores a 30 de abril de cada ano, serão considerados excedentes e computados para a 
contagem do interstício da próxima promoção, como se cumpridos na classe subsequente.” (NR)

“Art. 93. Serão considerados como termo inicial para a apuração dos interstícios para as promoções 
a que se referem o inciso I do art. 91-B, o inciso I, alínea “a”, e o inciso II, alínea “a”, do art. 91-D, desta 
Lei Complementar:

...........................................................

III - o tempo acumulado anteriormente na respectiva classe e/ou referência, nos casos específicos 
de reversão ou de recondução.

§ 1º Na apuração dos interstícios de que trata o caput deste artigo serão excluídos(as), se 
ocorridos no referido liame temporal: 

..................................................” (NR)

“Art. 94. A avaliação de desempenho de que tratam o inciso III do caput do art. 91-B, a alínea 
“d” do inciso I e a alínea “b” do inciso II do caput do art. 91-D desta Lei Complementar, será realizada nos 
termos estabelecidos em regulamento editado pelo Poder Executivo Estadual, observadas as disposições 
desta Lei Complementar.

§ 1º O policial civil será avaliado pelo titular da unidade policial a que estiver subordinado o maior 
período de tempo, considerados os interstícios a que se referem o inciso I do caput do art. 91-B; a alínea 
“a” do inciso I e a alínea “a” do inciso II do caput do art. 91-D desta Lei Complementar, o qual, a fim de 
subsidiar sua avaliação, poderá valer-se de consulta às demais chefias imediatas a que esteve subordinado 
o servidor.
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...................................................” (NR)

“Art. 95. O curso de aperfeiçoamento a que se referem o inciso II do caput do art. 91-B e a alínea 
“c” do inciso I do art. 91-D desta Lei Complementar, cujo efeito será o de habilitar o candidato à promoção, 
deverá guardar correlação com as atribuições dos cargos das carreiras da Polícia Civil, bem como com sua 
missão institucional, dependendo de prévia aprovação pelo Conselho de Ensino da Academia de Polícia 
Civil, que fixará os critérios para a sua execução.

....................................................” (NR)

“Art. 96. A avaliação de desempenho a que se referem o inciso III do caput do art.    91-B, a 
alínea “d” do inciso I e a alínea “b” do inciso II do caput do art. 91-D desta Lei Complementar tem por 
objetivo à aferição do rendimento do policial civil no exercício de suas atribuições e está condicionada ao 
preenchimento dos seguintes requisitos, considerados indispensáveis ao exercício de suas funções:

..................................................” (NR)

“Art. 98 ...............................................

I - listas dos policiais civis que atendem aos requisitos de interstícios exigidos tanto para a 
mudança de classe quanto para a mudança de referência na mesma classe, conforme o cargo; 

...................................................” (NR)

“Art. 124. .............................................

§ 1º Os subsídios corresponderão ao escalonamento das carreiras em classes, segundo a hierarquia 
das funções que as compõem, e desdobrados em 7 (sete) níveis, indicadores da experiência profissional 
acumulada no exercício dessas funções.

§ 2º Os valores dos subsídios das carreiras da Polícia Civil são os fixados no Anexo I desta Lei 
Complementar.

...................................................” (NR)

“Art. 130. .............................................

............................................................

§ 2º A indenização pelo exercício da substituição, da função de delegado titular, a que se refere 
o inciso IV do art. 127 desta Lei Complementar, será devida no valor equivalente a 1/60 (um sessenta 
avos) por dia trabalhado, incidente sobre o subsídio inicial da 4ª classe, nível I, da carreira de Delegado 
da Polícia Civil.

§ 3º O exercício da substituição a que se refere o § 2º deste artigo será formalizado por ato do 
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública ou do Delegado-Geral da Polícia Civil, publicado em 
órgão oficial.” (NR)

“Art. 147. A aposentadoria dos integrantes das carreiras da Polícia Civil e as pensões devidas a 
seus dependentes são submetidas às regras de aposentadoria estabelecidas no art. 40 da Constituição 
Federal e na legislação previdenciária estadual.

..................................................” (NR)

“Art. 234. A carreira Delegado de Polícia é integrada pelo cargo de Delegado de Polícia que 
se desdobra em 5 (cinco) classes hierarquicamente escalonadas, de acordo com a complexidade das 
atribuições, o nível de responsabilidade funcional e a experiência policial acumulada correspondentes a:

...........................................................

IV-A - Delegado de Polícia de Quarta Classe.” (NR)

“Art. 240. O Delegado de Polícia de Quarta Classe, durante o período do estágio probatório, terá 
exercício, em unidade operacional compatível com sua classe, determinada pela escolha de vaga feita pelos 
nomeados, observada a ordem de classificação em concurso público.” (NR)

“Art. 245. A promoção do Delegado de Polícia, regulada no Capítulo II (Da promoção) do Título 
II (Direitos e Vantagens) desta Lei Complementar, implica movimentação do promovido para unidade 
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operacional ou órgão da Delegacia-Geral da Polícia Civil compatível com seu novo grau hierárquico, 
observada a necessidade do serviço.” (NR)

 “Art. 258. A promoção do Agente de Polícia Judiciária, regulada no Capítulo II (Da promoção) 
do Título II (Direitos e Vantagens) desta Lei Complementar implica a movimentação do promovido para 
unidade operacional ou órgão da Diretoria-Geral da Polícia Civil compatível com o novo grau hierárquico.” 
(NR)

“Art. 268. A promoção, regulada no Capítulo II (Da promoção) do Título II (Direitos e Vantagens) 
desta Lei Complementar, pressupõe obrigatoriamente a movimentação do Perito Criminal, Perito Médico-
Legista ou Perito Odonto-Legista para unidade compatível, ou de acordo com a atribuição específica do seu 
novo grau hierárquico, observada a necessidade do serviço.” (NR)

“Art. 273-A. A promoção do Perito Papiloscopista é regulada no Capítulo II (Da promoção) do 
Título II (Direitos e Vantagens) desta Lei Complementar.” (NR)

“Art. 281-A. A promoção do Agente de Polícia Científica é regulada no Capítulo II (Da promoção) 
do Título II (Direitos e Vantagens) desta Lei Complementar.” (NR)

Art. 2º Os integrantes dos cargos de Agente de Polícia Judiciária, Perito Oficial Forense, Perito 
Papiloscopista e Agente de Polícia Científica serão incluídos, nas Tabelas de Subsídio do Anexo desta Lei 
Complementar, na segunda referência da classe e nível em que se encontrarem em 31 de dezembro de 2021, da 
seguinte forma:

I - Tabela “A”: Agente de Polícia Judiciária nas funções de Escrivão de Polícia Judiciária e Investigador 
de Polícia Judiciária e Agente de Polícia Científica;

II - Tabela “B”: Perito Oficial Forense nas funções de Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Perito 
Odonto-Legista;

III - Tabela “C”: Perito Papiloscopista.

§ 1º A inclusão a que se refere o caput não importa em interrupção ou nova contagem do 
interstício em curso e apurado na forma do disposto no art. 91-I da Lei Complementar nº 114, de 2005. 

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos integrantes que se encontram na terceira 
classe dos cargos mencionados.

§ 3º As inclusões nas tabelas de subsídio mencionado no caput deste artigo serão coordenadas 
por comissão composta por membros indicados pela Instituição e pela Secretaria de Estado de Administração e 
Desburocratização, com a finalidade de acompanhar o processo com à unidade de gestão de pessoas.

Art. 3º Os subsídios dos cargos de Delegado de Polícia correspondem à Tabela “D” do Anexo desta 
Lei Complementar. 

Art. 4º Aos valores constantes nas tabelas do Anexo desta Lei Complementar foram aplicados o 
índice de Revisão Geral Anual, definido na lei específica para o exercício de 2022, e o reajuste setorial a título de 
correções de distorções aos cargos das carreiras da Polícia Civil.

Art. 5º Renumera para § 1º o parágrafo único do art. 130 da Lei Complementar nº 114, de 2005.

Art. 6º A Lei Complementar nº 114, de 19 de dezembro de 2005, passa a vigorar acrescida do 
Anexo I, com a redação constante do Anexo desta Lei Complementar.

Art. 7º Revogam-se:

I - da Lei Complementar nº 114, de 19 de dezembro de 2005, os seguintes dispositivos:

a) os arts. 43 e 91;

b) os incisos I, II, III, IV e V do § 2º do art. 124;

c) o § 1º do art. 147;
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II - o parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar nº 247, de 6 de abril de 2018.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2022.

Campo Grande, 16 de dezembro de 2021.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 290, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 114, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005.

TABELAS DE SUBSÍDIOS DAS CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TABELA A - Revisão Geral Anual + Reajuste Setorial (Correção de distorções)
Cargos: Agente de Polícia Judiciária nas funções de Escrivão de Polícia Judiciária e Investigador de Polícia Judiciária 
e de Agente de Polícia Científica
Vigência: 1º/1/2022

Classe Ref. Nível
I II III IV V VI VII

Especial 7 9.126,88 10.039,56 10.495,91 10.952,25 11.408,60 11.864,94 12.321,28 
6 8.373,29 9.210,61 9.629,28 10.047,94 10.466,61 10.885,27 11.303,94 

Primeira 5 7.612,09 8.373,29 8.753,90 9.134,50 9.515,11 9.895,71 10.276,32 
4 6.983,57 7.681,92 8.031,10 8.380,28 8.729,46 9.078,64 9.427,81 

Segunda 3 6.348,70 6.983,57 7.301,00 7.618,44 7.935,87 8.253,31 8.570,74 
2 5.824,50 6.406,95 6.698,17 6.989,40 7.280,62 7.571,85 7.863,07 

Terceira 1  5.295,00 5.824,50 6.089,25 6.354,00 6.618,75 6.883,50 7.148,25 
DAP-200  6.348,70 6.983,57 7.301,00 7.618,44 7.935,87 8.253,31 8.570,74 

TABELA B - Revisão Geral Anual + Reajuste Setorial (Correção de distorções)
Cargos: Perito Oficial Forense nas funções de Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Perito Odonto-Legista
Vigência: 1º/1/2022

Classe Ref. Nível
I II III IV V VI VII

Especial 7 15.392,74 16.932,01 17.701,65 18.471,28 19.240,92 20.010,56 20.780,19 
6 14.121,78 15.533,95 16.240,04 16.946,13 17.652,22 18.358,31 19.064,40 

Primeira 5 12.837,99 14.121,78 14.763,68 15.405,58 16.047,48 16.689,38 17.331,28 
4 11.777,98 12.955,77 13.544,67 14.133,57 14.722,47 15.311,37 15.900,27 

Segunda 3 10.707,26 11.777,98 12.313,34 12.848,71 13.384,07 13.919,43 14.454,80 
2   9.823,18 10.805,49 11.296,65 11.787,81 12.278,97 12.770,13 13.261,29 

Terceira 1 8.930,17   9.823,18 10.269,69 10.716,20 11.162,71 11.609,22 12.055,72 
DAP-006  10.707,26 11.777,98 12.313,34 12.848,71 13.384,07 13.919,43 14.454,80 

TABELA C - Revisão Geral Anual + Reajuste Setorial (Correção de distorções)
Cargos: Perito Papiloscopista 
Vigência: 1º/1/2022

Classe Ref. Nível
I II III IV V VI VII

Especial 7 9.126,88 10.039,56 10.495,91 10.952,25 11.408,60 11.864,94 12.321,28 
6 8.373,29 9.210,61 9.629,28 10.047,94 10.466,61 10.885,27 11.303,94 

Primeira 5 7.612,09 8.373,29 8.753,90 9.134,50 9.515,11 9.895,71 10.276,32 
4 6.983,57 7.681,92 8.031,10 8.380,28 8.729,46 9.078,64 9.427,81 

Segunda 3 6.348,70 6.983,57 7.301,00 7.618,44 7.935,87 8.253,31 8.570,74 
2 5.824,50 6.406,95 6.698,17 6.989,40 7.280,62 7.571,85 7.863,07 

Terceira 1 5.295,00 5.824,50 6.089,25 6.354,00 6.618,75 6.883,50 7.148,25 
DAP-200  6.348,70 6.983,57 7.301,00 7.618,44 7.935,87 8.253,31 8.570,74 
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TABELA D - Revisão Geral Anual + Reajuste Setorial (Correção de distorções)
Cargo: Delegado de Polícia 
Vigência: 1º/1/2022

Classe Nível
I II III IV V VI VII

Especial 29.240,41 32.164,45 33.626,47 35.088,49 36.550,51 38.012,53 39.474,55
Primeira 25.426,44 27.969,08 29.240,40 30.511,72 31.783,05 33.054,37 34.325,69
Segunda 22.109,94 24.320,93 25.426,43 26.531,92 27.637,42 28.742,92 29.848,41
Terceira 19.394,68 21.334,14 22.303,88 23.273,61 24.243,35 25.213,08 26.182,81
Quarta 18.720,73 20.592,80 21.528,83 22.464,87 23.400,91 24.336,94 25.272,98

DAP 500 22.109,94 24.320,93 25.426,43 26.531,92 27.637,42 28.742,92 29.848,41 

LEI COMPLEMENTAR Nº 291, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 053, de 
30 de agosto de 1990, à Lei Complementar nº 127, de 15 de 
maio de 2008, e dá outras providências.

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

Art. 1º A ementa da Lei Complementar nº 053, de 30 de agosto de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providências.” (NR)

Art. 2º A Lei Complementar Estadual nº 053, de 30 de agosto de 1990, passa a vigorar com as 
seguintes alterações e acréscimos: 

“Art. 7º ..............................................

..........................................................

§ 4º-A. No caso do disposto no § 3º deste artigo, o militar estadual contribuirá para o Sistema 
de Proteção Social dos Militares conforme as alíquotas abaixo indicadas, incidentes sobre a totalidade da 
remuneração de caráter permanente, e poderá retornar à inatividade com os proventos proporcionais ou 
integrais correspondentes à graduação ou ao posto:

I - 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º janeiro de 2020;

II - 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021.

.................................................” (NR)

“Art. 11. O ingresso nas carreiras militares estaduais é facultado a todos os brasileiros, com 
graduação de nível superior completo, após concurso público, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, 
observadas as condições previstas em lei e nos regulamentos da Corporação.” (NR)

“Art. 15-A. O acesso do Soldado à graduação de Cabo dar-se-á mediante aprovação em Curso 
de Formação de Cabos, condicionado à existência de vagas e ao preenchimento de interstícios mínimos, 
concorrendo o Soldado que não possua impedimentos de ordem legal.

§ 1º O ingresso no Curso de Formação de Cabos dar-se-á mediante seleção interna, pelos critérios 
de mérito intelectual e de antiguidade, respeitados os percentuais de 20% (vinte por cento) por mérito 
intelectual e 80% (oitenta por cento) por antiguidade, atendidos, ainda, aos seguintes requisitos:

I - pelo critério de antiguidade, contar com interstício de, no mínimo, 7 (sete) anos de efetivo 
serviço na graduação de Soldado, ou, pelo critério de mérito intelectual, contar com, no mínimo, 4 (anos) 
anos de efetivo serviço na graduação de Soldado;

II - possuir ensino superior;

.................................................” (NR)
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“Art. 15-B. O acesso do Cabo à graduação de 3º Sargento dar-se-á mediante aprovação em 
Curso de Formação de Sargentos, condicionado à existência de vagas e ao preenchimento de interstícios 
mínimos, concorrendo o Cabo que não possua impedimentos de ordem legal.

§ 1º O ingresso no Curso de Formação de Sargentos dar-se-á mediante seleção interna, pelos 
critérios de mérito intelectual e de antiguidade, respeitados os percentuais de 20% (vinte por cento) por 
mérito intelectual e 80% (oitenta por cento) por antiguidade, atendidos ainda aos seguintes requisitos:

I - pelo critério de antiguidade, contar com interstício de, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo 
serviço na graduação de Cabo, ou, pelo critério de mérito intelectual, contar com, no mínimo, 3 (três) anos 
de efetivo serviço na graduação de Cabo;

II - possuir ensino superior;

.................................................” (NR)

“Art. 15-E. ........................................:

..........................................................

Parágrafo único. São critérios comuns às promoções de que trata o caput deste artigo: 

I - possuir ensino superior;

II - não estar licenciado para tratar de interesse particular;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde para fins de curso;

IV - ter sido julgado apto em teste de aptidão física, específico no processo seletivo;

V - possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, de categoria B.” (NR)

“Art. 15-F. As eventuais frações decorrentes da aplicação dos percentuais mencionados no inciso 
I do § 1º do art. 15-A e no inciso I do § 1º do art. 15-B serão completadas em favor do critério de 
antiguidade.” (NR)

“Art. 16. ..........................................

.......................................................

§ 5º ...............................................:

........................................................

II - os Subtenentes que possuírem escolaridade de nível superior;

...............................................” (NR)

“Art. 19-A. Compete ao Comandante-Geral da Corporação elevar à condição de Aluno-Oficial 
(cadete), do respectivo ano de formação, os militares estaduais que se encontrem frequentando o Curso 
de Formação de Oficiais.” (NR)

“Art. 68. A licença para gestante será concedida mediante inspeção médica, com a remuneração 
integral, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

.........................................................

§ 4º A licença para gestante poderá ser prorrogada por mais 60 (sessenta) dias, mediante 
requerimento da interessada protocolado até 30 (trinta) dias antes de seu término.” (NR)

“Art. 68-A. Será concedida licença, com a remuneração integral, pelo prazo de 120 (cento e vinte) 
dias à policial militar que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança, mediante 
apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

§ 1º A licença de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogada por mais 60 (sessenta) 
dias, mediante requerimento da interessada protocolado até 30 (trinta) dias antes de seu término.

§ 2º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se criança a pessoa até doze anos 
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de idade incompletos.” (NR)

“Art. 69. Ao policial militar será concedida licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos, 
com a remuneração integral, contados da data do nascimento ou da adoção ou da obtenção da guarda 
judicial para fins de adoção de criança, mediante a apresentação do termo judicial de guarda ao adotante 
ou guardião.

..................................................” (NR)

“Art. 90-C. Completados os requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar para transferência à 
reserva remunerada, deverão ser observadas as seguintes disposições:

§ 1º A análise processual pela Administração Pública do requerimento de transferência à reserva 
remunerada do militar deverá ser feita no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 2º A contagem do prazo previsto no § 1º deste artigo iniciar-se-á com a entrada do processo de 
transferência à reserva remunerada, devidamente instruído pelo servidor, no setor de recursos humanos 
do órgão competente.

§ 3º O prazo previsto no § 1º deste artigo será suspenso quando verificada, pelo setor de recursos 
humanos do órgão competente, a necessidade de complementação documental do processo administrativo 
por parte do militar.

§ 4º Transcorrido o prazo previsto no § 1º deste artigo, sem que o militar tenha dado causa a sua 
extrapolação, o setor de recursos humanos do órgão deverá afastar o militar de suas funções, sem prejuízo 
da remuneração comunicando-o para aguardar a publicação do ato de transferência à reserva remunerada 
em casa.

§ 5º Aplica-se também a suspensão do prazo a que alude o § 1º deste artigo quando o servidor 
der causa à paralisação do processo, por razões de interesse próprio, caso em que o setor de recursos 
humanos do órgão competente deverá certificar nos autos a suspensão, com expressa menção de sua 
causa e finalidade, com assinatura do militar interessado para comprovação de sua ciência e concordância, 
sob pena de imediato retorno do andamento do processual. 

§ 6º Somente se admitirá a suspensão do andamento do processo em razão de interesse próprio 
do militar pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, findo o qual deverá o setor de recursos humanos do órgão 
competente dar prosseguimento ao feito independentemente de solicitação.

§ 7º Aplica-se o disposto no § 4º deste artigo no caso de transferência “ex officio” para a reserva 
remunerada.

§ 8º O descumprimento do disposto neste artigo poderá importar em responsabilização funcional 
do servidor ou militar que der causa à paralisação do processo.” (NR)

Art. 3º A Lei Complementar Estadual nº 127, de 15 de maio de 2008, passa a vigorar com as 
seguintes alterações e acréscimos:

“Art. 23. .............................................

I - 25% (vinte e cinco por cento) para o Comandante-Geral;

I-A - 20% (vinte por cento) para o Subcomandante-Geral, Chefe do Estado-Maior e Corregedor;

II - 18% (dezoito por cento) para Ajudante-Geral, Assistente do Comandante-Geral, Comandante 
da Academia PM/BM, o Comandante do Policiamento Metropolitano e Metropolitano de Bombeiro, 
Comandante do Policiamento de Área e de Bombeiros do Interior, Diretores de Diretoria;

III - 15% (quinze por cento) para Chefe de Seção do Estado-Maior Geral, Comandante do Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) e Diretor da Policlínica;

IV - 13% (treze por cento) para Ajudante-de-Ordens do Comandante-Geral e do Chefe do 
Estado-Maior Geral, Comandante de OPM/OBM, Comandante de OPM/OBM destacada de nível Companhia 
ou Subgrupamento e Comandante de Pelotão ou Seção destacado ou orgânico, Corregedor-adjunto, 
Subcomandante OPM/OBM e Subcomandantes Policiamento Metropolitano e Metropolitano de Bombeiro e 
de Policiamento do Interior e de Bombeiros do Interior, Subdiretores de Diretorias e Adjuntos das Chefias 
do Estado-Maior, Subcomandante do CFAP/da ABM;

V - 10% (dez por cento) para Assessor Militar, Chefe de Seção do Comando Policiamento 
Metropolitano e do interior e Comando Metropolitano do Bombeiro e do interior, Chefe de Seção da 



Diário Oficial Eletrônico  n. 10.710 17 de dezembro de 2021 Página 13

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

Corregedoria e de Cartório da Corregedoria, Comandante de Destacamento;

VI - 5% (cinco por cento) para Comandante de Equipe de Serviço.

............................................................

§ 3º O recebimento da indenização está condicionado ao efetivo exercício da função privativa da 
carreira para a qual o militar está devidamente designado;

§ 4º A indenização prevista no caput deste artigo poderá ser paga aos militares estaduais 
regularmente designados para as funções por ato do Comandante-Geral da respectiva Corporação, nas 
hipóteses em que não se tratar de competência privativa do Governador do Estado, com eficácia a partir da 
publicação no Diário Oficial do Estado, observado o quantitativo de funções previsto no Anexo IV desta Lei 
Complementar e a regulamentação específica, sob pena de responsabilidade.” (NR)

“Art. 26. Os subsídios, fixados em quatro referências, identificam a progressão funcional do militar 
estadual, considerando o tempo de serviço prestado à Corporação, conforme Tabelas I e II do Anexo I 
desta Lei Complementar, da seguinte forma:

I - na referência 1 (um), o militar estadual que conte com até 10 (dez) anos de efetivo serviço 
na corporação;

II - na referência 2 (dois), o militar estadual que conte com 10 (dez) anos e 1 (um) dia até 20 
(vinte) anos de efetivo serviço na corporação;

III - na referência 3 (três), o militar estadual que conte com 20 (vinte) anos e 1 (um) dia até 30 
(trinta) anos de efetivo serviço na corporação;

IV - na referência 4 (quatro), o militar estadual que conte com 30 (trinta) anos e 1 (um) dia ou 
mais de efetivo serviço na corporação.

.........................................................

§ 2º Para fins de inclusão dos militares, ativos e inativos, nas referências de progressão funcional, 
será respeitado o nível em que o militar estiver na data de 31 de dezembro de 2021, conforme o caso, da 
‘Tabela I: Subsídio - Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar (sem acordo)’ ou da ‘Tabela II: Subsídio - 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar (com acordo)’, previstas no Anexo da Lei Complementar Estadual 
nº 256, de 18 de dezembro de 2018, de acordo com a seguinte correlação:

I - Níveis I e II: incluir na Referência 1; 

II - Níveis III e IV: incluir na Referência 2;

III - Níveis V e VI: incluir na Referência 3;

IV - Nível VII: incluir na Referência 4.

§ 3º O tempo não computado no ato de inclusão na referência, nos termos do § 2º do caput deste 
artigo, poderá ser aproveitado na apuração do interstício para mudança de referência subsequente.

§ 4º As inclusões nas tabelas de subsídio mencionadas neste caput serão coordenadas por 
comissão composta por membros indicados pelas respectivas Corporações e pela Secretaria de Estado de 
Administração e Desburocratização, com a finalidade de acompanhar o processo junto à unidade de gestão 
de pessoas.” (NR)

“Art. 30-A. Os militares estaduais em atividade, os da reserva remunerada, os reformados e os 
pensionistas contribuirão para o Sistema de Proteção Social, nos percentuais abaixo indicados, incidentes 
sobre a totalidade da respectiva remuneração permanente, das parcelas que compõem os proventos da 
inatividade e sobre o valor integral da cota-parte percebida a título de pensão militar, conforme o caso:

I - 9,5% (nove e meio por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020, para os militares ativos;

II - 9,5% (nove e meio por cento), a contar de 17 de março de 2020, para os militares da reserva 
remunerada, os reformados e os pensionistas;

III - 10,5% (dez e meio por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.” (NR)

Art. 4º A Lei Complementar Estadual nº 127, de 15 de maio de 2008, passa a vigorar com o 
acréscimo dos Anexos I, II, III e IV, nos termos constantes dos Anexos I, II, III e IV desta Lei Complementar.
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Art. 5º Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) anos, a contar da data de publicação desta Lei 
Complementar, para as Praças com escolaridade de nível médio obterem titulação de nível superior, para efeito de 
cumprimento do requisito para a promoção previsto no inciso II do art. 15-A, no inciso II do art. 15-B, no inciso 
I do art. 15-E e no inciso II do § 5º do art. 16, todos da Lei Complementar nº 053, de 30 de agosto de 1990.

Parágrafo único. A promoção por antiguidade, cujos interstícios estiverem em curso na data da 
publicação das alterações do inciso I do § 1º do art. 15-A e do inciso I do § 1º do art. 15-B da Lei Complementar 
nº 053, de 1990, será regida pela regra anterior e, somente após a efetivação dessa promoção, as subsequentes 
serão regradas pelas novas disposições desta Lei Complementar.

Art. 6º Aos valores constantes nas tabelas do Anexo I desta Lei Complementar foram aplicados o 
índice de Revisão Geral Anual, definido na lei específica para o exercício de 2022, e o reajuste setorial a título de 
correções de distorções aos cargos da carreira Militar.

Art. 7º Revogam-se:

I - o § 4º do art. 7º e o parágrafo único do art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 053, de 30 
de agosto de 1990;

II - o art. 30, da Lei Complementar nº 127, de 15 de maio de 2008;

III - o Anexo da Lei Complementar nº 256, de 18 de dezembro de 2018; 

IV - a Lei Estadual nº 4.351, de 27 de maio de 2013;

V - o art. 3º e o Anexo III da Lei Estadual nº 5.167, de 5 de abril de 2018.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, com exceção dos 
seguintes dispositivos, na data da publicação, de aplicabilidade imediata:

I - arts. 68 e 69 da Lei Complementar nº 053, de 1990, alterados;

II - arts. 7º, § 4º, e 68-A, incluídos na Lei Complementar nº 053, de 1990;

III -art. 30-A, incluído na Lei Complementar nº 127, de 2008.

Campo Grande, 16 de dezembro de 2021.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 291, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

TABELA A: Revisão geral anual + reajuste setorial (Correção de distorções) 
CARREIRAS POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
Vigência: 1º/1/2022 (sem acordo)

Posto / Graduação
Referências

I II III IV
 Coronel  19.320,90 20.673,36 22.120,49 
 Tenente Coronel  16.655,95 17.821,86 19.069,39 
 Major  14.483,44 15.497,28 16.582,08 
 Capitão 10.836,24 11.540,59 12.348,43 13.212,82 
 1º Tenente 9.030,20 9.617,16 10.290,36 11.010,68 
 2º Tenente 7.751,25 8.255,08 8.832,93 9.451,23 
 Sub-Tenente 7.347,16 7.824,72 8.372,45 8.958,52 
 1º Sargento 6.388,84 6.804,11 7.280,39 7.790,01 
 2º Sargento 5.324,04 5.670,10 6.067,00 6.491,69 
 3º Sargento 4.629,60 4.930,52 5.275,65 5.644,94 
 Cabo 3.858,00 4.108,77 4.396,38 4.704,12 
 Soldado 3.215,00 3.423,97 3.663,64 3.920,09 
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TABELA B: Revisão geral anual + reajuste setorial (Correção de distorções) 
CARREIRAS POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
Vigência: 1º/1/2022 (com acordo)

Posto / Graduação
Nível

I II III IV
 Coronel  30.078,12 32.183,58 34.436,43 
 Tenente Coronel  25.929,42 27.744,47 29.686,58 
 Major  22.547,33 24.125,64 25.814,43 
 Capitão 16.869,49 17.966,00 19.223,62 20.569,27 
 1º Tenente 14.057,91 14.971,67 16.019,68 17.141,05 
 2º Tenente 12.066,88 12.851,22 13.750,80 14.713,35 
 Sub-Tenente 11.437,81 12.181,26 13.033,94 13.946,31 
 1º Sargento 9.945,93 10.592,41 11.333,87 12.127,24 
 2º Sargento 8.288,28 8.827,01 9.444,90 10.106,04 
 3º Sargento 7.207,20 7.675,66 8.212,95 8.787,85 
 Cabo 6.006,00 6.396,39 6.844,13 7.323,21 
 Soldado 5.005,00 5.330,32 5.703,44 6.102,68 

ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº  291, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

TABELA A: Revisão geral + reajuste setorial (Correção de distorções)
Ajuda de custo 
Vigência: 1º/1/2022

Posto / Graduação  Valor 

 Coronel 3.827,36 

 Tenente Coronel 3.316,63 

 Major 3.150,80 

 Capitão 2.467,55 

 1º Tenente 1.956,81 

 2º Tenente 1.704,75 

 Sub-Tenente 1.452,67 

 1º Sargento 1.306,73 

 2º Sargento 1.107,76 

 3º Sargento 981,72 

 Cabo 862,33 

 Soldado 729,67 

ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 291, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

TABELA A: Revisão geral + reajuste setorial (Correção de distorções)
Alunos PM e BM
Vigência: 1º/1/2022

Alunos Valor
Aspirante-a-Oficial 9.050,16 

Aluno-Oficial (Cadete) II 5.430,10 

Aluno-Oficial (Cadete) I 4.826,75 

Aluno-Sargento 4.684,68 

Aluno-Cabo 3.603,60 

Aluno-Soldado 2.252,25 
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ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 291, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Tabela de Quantitativo de Função de Confiança Privativas das Carreiras da PMMS/BMMS

FUNÇÃO DE CONFIANÇA Incisos/
%

Quantitativo

PM BM
Comandante-Geral I -25 1 1

Subcomandante Geral
I-A 20

1 1

Chefe do Estado-Maior 1 1
Corregedor 1 1
Ajudante-Geral

II - 18

1 1
Assistente do Comandante-Geral 2 11

Comandante da Academia PM/BM 1 1
Comandante do Policiamento Metropolitano e Metropolitano de 
Bombeiro, Comandante do Policiamento de Área e de Bombeiros do 
Interior

1 2

Diretor de Diretoria 10 7

Chefe de Seção do Estado-Maior Geral
III - 15

5 6

Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - 
CFAP 

1 0

Diretor da Policlínica 2 0
Ajudante-de-Ordens do Comandante-Geral e do Chefe do Estado-Maior 
Geral

IV - 13

1 0

Comandante de  OPM / OBM 33 6

Comandante de OPM/OBM destacada de nível Companhia ou 
Subgrupamento e Comandante de Pelotão ou Seção destacado ou 
orgânico

62 25

Corregedor-Adjunto 1 0
Subcomandante OPM/OBM, Subcomandantes Policiamento 
Metropolitano e Metropolitano de Bombeiro e de Policiamento do 
Interior e de Bombeiros do Interior 

16 9

Subdiretores de Diretorias e  Adjuntos das Chefias do Estado-Maior 8 1
Subcomandante do CFAP/da ABM 1 1
Assessor Militar

V - 10

3 0
Chefe de Seção do Comando Policiamento Metropolitano e do interior e 
Comando Metropolitano do Bombeiro e do interior

5 1

Chefe de Seção da Corregedoria e de Cartório da Corregedoria 4 0

Comandante de Destacamento 44 0
Comandante de Equipe Serviço  VI - 5 1200 75

TOTAL 1.405 150

LEI COMPLEMENTAR Nº 292, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre formas excepcionais de pagamento da contribuição 
a que se referem os arts. 27-A a 27-C da Lei Complementar nº 
93, de 5 de novembro de 2001, que institui o Programa Estadual 
de Fomento à Industrialização, ao Trabalho, ao Emprego e à 
Renda (MS-EMPREENDEDOR), e dá outras providências.

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

Art. 1º Os créditos relativos à contribuição a que se referem os arts. 27-A a 27-C da Lei Complementar 
nº 93, de 5 de novembro de 2001, vencidos até a data de publicação desta Lei Complementar, podem ser 
liquidados, observadas as demais disposições desta Lei, mediante uma das seguintes formas excepcionais de 
pagamento:

I - à vista, em parcela única, com redução de 80% (oitenta por cento) da multa moratória e dos 
juros de mora correspondentes;

II - em 2 (duas) ou em até 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 70% 
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