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P O D E R  E X E C U T I V OPARTE I

LEIS

LEI COMPLEMENTAR n. 427, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

Revoga o Capítulo I, da Lei Complementar n. 335, de 05 de novembro 
de 2018, e dispõe sobre a extinção de crédito junto a fazenda pública 
municipal, inscrito em dívida ativa e/ou ajuizado, mediante dação em 
pagamento e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu MARCOS MARCELLO TRAD, 
Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado do Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

Art. 1º A presente Lei Complementar regulamenta a extinção de crédito junto à 
fazenda pública, inscrito em dívida ativa ou não, ajuizadas ou não, mediante a hipótese 
de dação em pagamento prevista no inciso XI, art. 44, da Lei n. 1466, de 26 de dezembro 
de 1976, que instituiu o Código Tributário de Campo Grande. 

Art. 2º Admite-se a extinção integral de crédito de qualquer natureza, por dação 
em pagamento de bem imóvel, em qualquer fase do processo administrativo e, na fase 
judicial, antes da designação de praça do bem penhorado, existindo o interesse da 
Administração Pública, a manifesta impossibilidade do devedor adimplir a obrigação por 
outros meios, e desde que atendidas as seguintes condições:

I - a totalidade do crédito ou créditos que se pretende liquidar, incluindo a 
atualização, juros, multa e encargos legais, sem descontos de qualquer natureza;

II - o bem ofertado em pagamento deve ser imóvel, de reconhecida liquidez, 
estar livre e desembaraçado de qualquer ônus ou dívida, exceto aquelas apontadas junto 
ao Município de Campo Grande;

III - não será aceita dação em pagamento de bem imóvel único de devedor 
utilizado para fins de residência própria e nem imóvel de difícil alienação, inservível, ou 
que não atenda aos critérios de necessidade, utilidade e conveniência a serem aferidos 
pela Administração Pública;

IV - na hipótese de créditos tributários já ajuizados, a extinção do processo 
executivo fiscal somente será requerida após o cumprimento do disposto no art. 3º desta 
Lei, e desde que abranja todo o valor ajuizado;

V - a dação em pagamento, administrativa ou judicial, importa em confissão 
irretratável da dívida e da responsabilidade tributária, com renúncia expressa a qualquer 
revisão ou recurso;

VI - aplica-se a dação em pagamento as disposições contidas nos artigos 356 a 
359 do Código Civil, Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 1º A dação em pagamento só se efetivará após a aceitação expressa da Fazenda 
Pública Municipal, resguardado o interesse público, a conveniência administrativa e os 
critérios estabelecidos nesta Lei Complementar.

§ 2º Fica assegurado ao sujeito passivo a possibilidade de complementação em 
dinheiro, de eventual diferença entre os valores da totalidade da dívida e o valor do bem 
ou dos bens ofertados em pagamento, podendo aquele valor ser parcelado conforme 
disposição legal, limitado à vinte por cento do valor total da doação.

§ 3º Na hipótese do valor do bem imóvel ser avaliado por valor superior ao do 

crédito da Fazenda Pública Municipal, acrescido dos encargos previstos no art. 5º e seus 
incisos, sua aceitação ficará condicionada à renúncia expressa, em escritura pública, por 
parte do devedor proprietário do imóvel, do ressarcimento de qualquer diferença.

§ 4º Quando o crédito for objeto de execução fiscal, a proposta da dação em 
pagamento poderá ser formalizada em qualquer fase processual, desde que antes da 
designação de praça do bem penhorado.

§ 5º O pedido de aceitação de dação em pagamento não gera direito a sua 
realização, não suspende a exigibilidade do crédito fiscal, ou interrompe a fluência dos 
acréscimos previstos na legislação aplicável.

§ 6º As avaliações previstas no inciso II, do caput deste artigo, serão elaboradas, 
conforme valor compatível com o de mercado, por profissionais habilitados apresentando 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA) ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT-CAU), conforme disposição legal. 

Art. 3º A dação em pagamento em bem imóvel somente produzirá pleno efeito 
após o seu registro no cartório de Registro de Imóveis.

Art. 4º Em se tratando de créditos ajuizados, a extinção do feito será requerida 
pela Procuradoria-Geral do Município ou pelo sujeito passivo após o ingresso do bem ao 
patrimônio do município.

Art. 5º As despesas e tributos relativos à transferência do Imóvel dado em 
pagamento serão suportados pelo devedor, assim como, se houver, as despesas 
decorrentes da avaliação do imóvel e as importâncias correspondentes a:

I - eventuais custas e despesas judiciais, inclusive honorários de peritos se 
houver;

II - honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), devido nos 
processos referentes aos créditos ajuizados, objeto de pedido de dação em pagamento.

Parágrafo único. As despesas com transferência o imóvel, judiciais e honorários 
advocatícios, caso se enquadrem nas disposições do § 3º do art. 2º, serão custeadas 
pela Fazenda Pública Municipal.

Ar. 6º O devedor responsável pela evicção nos termos que dispõe o Código Civil.

Parágrafo único. Se o Município for evicto da coisa recebida em pagamento, 
restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, a título oneroso, os bens 
imóveis recebidos em dação em pagamento, observado o disposto na Lei de Licitações, 
mediante autorização legislativa da Câmara Municipal.

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a forma de avaliação e aceite do imóvel 
ofertado em pagamento, bem como outras disposições necessárias.

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogado o Capítulo I, da Lei Complementar n. 335, de 05 de novembro de 2018.

CAMPO GRANDE-MS, 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal
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LEI COMPLEMENTAR n. 428, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre a compensação de créditos inscritos ou não em dívida ativa, 
com débitos da Fazenda Pública Municipal e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu MARCOS MARCELLO TRAD, 
Prefeito de Campo Grande, Capital do Estado do Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder ao encontro de 
contas entre o Município e contribuintes para extinção de créditos tributários e fiscais, nos 
termos do art. 156, inciso II, e, do art. 170, da Lei Complementar Federal n. 5.172, de 
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN) e art. 44, da Lei Complementar 
Municipal n. 1.466, de 26 de outubro de 1973, Código Tributário Municipal (CTM). 

Parágrafo único. Será admitida a compensação de créditos líquidos e certos 
do contribuinte com seus débitos tributários ou não, vencidos ou vincendos, ainda que 
não sejam da mesma espécie, respeitando o disposto no art. 170 do Código Tributário 
Nacional (CTN) e Código Tributário Municipal (CTM), nas condições e sob garantias 
estipuladas na presente Lei.

Art. 2º Existindo débitos, nas condições especificadas nesta Lei, o crédito será 
utilizado para quitação desses débitos mediante a compensação.

§ 1º Caso o crédito do contribuinte seja inferior ao valor do débito, o saldo 
remanescente será cobrado pela Fazenda Pública e inscrito em dívida ativa, observados 
os procedimentos normais à sua recuperação.

§ 2º Caso o débito a ser compensado seja inferior ao crédito do contribuinte, 
o respectivo saldo deverá ser restituído ao sujeito passivo, em conformidade com os 
trâmites aplicáveis.

§ 3º A autoridade administrativa competente determinará a compensação dos 
créditos e dos débitos observando, a ordem crescente dos prazos de prescrição e, a 
seguir, a ordem decrescente dos montantes. 

Art. 3º A compensação poderá alcançar os débitos, próprios ou de terceiros, 
administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, parcelados ou não, 
inscritos ou não em Dívida Ativa. 

Art. 4º A compensação deverá ser requerida pelo contribuinte, ou seu 
representante legal, por meio de processo administrativo específico ou por aquele que 
ensejar a cobrança do crédito previsto nesta Lei Complementar. 

§ 1º O pedido de compensação deverá constar os seguintes requisitos:

a) órgão a autoridade a que se dirige o pedido;

b) identificação do contribuinte;

c) formulação do pedido, de forma simples, com exposição dos fatos, indicação e 
comprovação da natureza, origem e valor do crédito de que seja titular;

d) instrumento de Procuração específica, no caso de requerimento apresentado 
por meio de representante legal;

e) em se tratando de pessoa jurídica, deverá o interessado juntar cópia do 
contrato social atualizado;

f) data e assinatura do requerente ou do representante.

§ 2º A declaração de compensação apresentada pelo contribuinte constitui 
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos 
indevidamente compensado.

§ 3º O pedido de compensação resultará na automática desistência das 
reclamações administrativas, cujo objeto seja a discussão do crédito tributário.

Art. 5º Nas hipóteses em que houver a anulação do ato compensatório, devendo 
esta ser devidamente fundamentada, os débitos cobrados com os acréscimos legais 
retornarão à situação de origem.

Parágrafo único. O pedido de compensação constitui confissão de dívida e 
instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos, por ventura, não compensado.

Art. 6º O procedimento administrativo de compensação ocorrerá na Câmara de 
Conciliação Fiscal.

Art. 7º A compensação com débito de valor até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
será realizada diretamente na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.

 
§ 1º O limite previsto no caput deste artigo será reajustado no início de cada 

exercício financeiro, pelo Índice de Preços ao Consumidor Especial IPCA-E, divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

§ 2º A compensação prevista neste artigo não poderá ocorrer com débitos 
ajuizados pela Fazenda Pública Municipal, conforme art. 170-A do Código Tributário 
Nacional.

§ 3º Em relação aos tributos não inscritos em dívida ativa, ou inscritos em dívida 
ativa, mas não ajuizados, limitados ao valor previsto no caput deste artigo, caberá ao 
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento autorizar a compensação.

Art. 8º Autorizada a compensação pelo órgão competente, aquela será formalizada 
mediante termo de compensação, no qual constará expressamente a identificação das 
partes e dos créditos a serem compensados, os quais deverão ser indicados quanto 
sua natureza, origem ou proveniência, título ou fundamento, data de vencimento, valor 
unitário e global.

Art. 9º O Contribuinte deverá manter em seu poder, enquanto não extinto o 
crédito tributário, a documentação comprobatória da compensação efetuada. 

Art. 10. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente 
Lei no que couber.

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Lei Complementar n. 332, de 11 de setembro de 2018.

CAMPO GRANDE-MS, 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR n. 429, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

Inclui dispositivos a Lei Municipal n. 2.909, de 28 de julho de 1992, que 
institui o Código de Polícia Administrativa do Município de Campo Grande 
e da outras providencias.

Faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu, MARCOS MARCELLO TRAD, 
Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica acrescido o inciso IX ao art. 31 da Lei n. 2.909, de 28 de julho de 
1992 com a seguinte redação:

“ (...)
IX - abrigos para animais do Programa Animal Comunitário. ” (NR)

Art. 2º  Fica acrescido o inciso XI ao art. 32 da Lei n. 2.909, de 28 de julho de 
1992 com a seguinte redação:

 
“(...)
X - abrigos para animais do Programa Animal Comunitário. ” (NR)

Art. 3º A Lei n. 2.909, de 28 de julho de 1992, passa a vigorar acrescida do Art. 
37-H, com a seguinte redação:

“Art. 37-H. As especificações dos abrigos de pequeno e de grande porte para 
atender ao Programa Animal Comunitário atenderão as especificações previstas 
nesta lei, bem como o tamanho e quantidade de animais, conforme critério a ser 
definido pela autoridade competente em regulamentação específica. ” (NR)

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

CAMPO GRANDE-MS, 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR n. 430, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

Concede isenção da Taxa de Licença para Ocupação do Solo nas Vias 
e Logradouros Públicos de permissionários do serviço de transporte 
individual de passageiros, táxi convencional, no município de Campo 
Grande-MS.

Faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu, MARCOS MARCELLO TRAD, 
Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono 
a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º  Ficam isentos do pagamento da Taxa de Licença para Ocupação do Solo 
nas Vias e Logradouros Públicos prevista no art. 226 da Lei n. 1.466, de 26 de outubro 
de 1973, os permissionários do serviço de transporte individual de passageiros, táxi 
convencional, cujas vagas estão autorizadas pela Agência Municipal de Transporte e 
Trânsito (AGETRAN) e demarcadas em propriedades particulares.

Art. 2º A isenção será renovada anualmente, ou sempre que ocorrer alteração 
de permissionário do serviço de transporte individual de passageiros, táxi convencional.

Art. 3º A isenção prevista no art. 1º não gera direito à restituição de qualquer 
quantia paga antes do início da vigência desta Lei Complementar.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará no que couber a presente Lei 
Complementar.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal
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