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LEI Nº. 3328, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 Douradense, entidade mantenedora e administradora do Hospital Evangélico e dá outras 
providências”

“Autoriza o Município a receber por antecipação de área institucional, os imóveis 
encontráveis no leito da via perimetral denominado Anel Viário.” O Prefeito Municipal de Dourados, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele 

sanciona a seguinte Lei:

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do Sul, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a renegociar a dívida da Associação 

Beneficente Douradense, entidade mantenedora e administradora do Hospital 
Evangélico, com este Município de Dourados no valor de R$ 1. 949.657,25 (hum milhão, 

Art. 1º Fica o Município de Dourados autorizado a receber dos proprietários de novecentos e quarenta e nove mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e vinte e cinco 
imóveis encontráveis no leito da via perimetral denominado “Anel Viário”, parte de centavos) em 36 (trinta e seis) parcelas mensais.
áreas dos respectivos imóveis a titulo de doação por antecipação de área institucional, 
não compreendendo nesta, ruas e áreas de proteção ambiental permanente.

Parágrafo único: O valor principal será atualizado monetariamente com juros e 
multas de acordo com o valor cobrado pela instituição financeira Caixa Econômica 

Art. 2º. O aproveitamento das áreas de terras a ser absorvidas pelas doações Federal equivalente ao financiamento efetuado pela Associação Beneficente 
onerosas versadas na presente lei dar-se-á para abertura da via perimetral, denominado Douradense.
“Anel Viário”, conforme mapas, traçados e projetos. 

Art.2º O pagamento dívida pela Associação Beneficente Douradense, deverá ser 
Arte. 3º.O Município se compromete a compensar as áreas doadas a titulo de deduzido pelo Município mensalmente do valor do repasse do Ministério da Saúde 

antecipação de área institucional, em futuro parcelamento ou loteamento que os relativo ao Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 
doadores venham promover nos imóveis que deram origem as doações, observado o MAC.
que dispõe a Lei Complementar nº. 072/2003 (Plano Diretor), a Lei Municipal nº. 
1041/1979 (Lei de Loteamentos e Terrenos Urbanos) e a Lei Complementar nº. 
126/2008 (Lei de Loteamentos Fechados). Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a inscrever no Balanço Anual 

de 2009, como ativo financeiro o valor correspondente a dívida referida no art. 1º desta 
lei.

Art. 4º Os proprietários das áreas atingidas pelo Anel Viário deverão manifestar 
intenção de adesão a presente lei até o dia 26 de fevereiro de 2010.

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

Art.4º. As despesa de escrituração das áreas a serem doadas correrão a cargo do 
Município, correndo por conta dos doadores os tributos incidentes sobre as mesmas até Dourados, MS- 28 de dezembro de 2009.
a data da assinatura das escrituras publicas de doação.

Ari Valdecir Artuzi
Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Prefeito Municipal

Dourados-MS, 28 de dezembro de 2009. Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do Município 
Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Alziro Arnal Moreno

Secretário Municipal de Governo
Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do Município

LEI Nº 3326, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009
Alziro Arnal Moreno

Secretário Municipal de Governo

“Autoriza o Executivo Municipal a dar imóvel que especifica, em dação em 
pagamento, para pagamento de indenização de desapropriação, e dá outras providências”

LEI Nº 3327, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009

O Prefeito Municipal de Dourados faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: “Autoriza o Poder Executivo a renegociar dívida da Associação Beneficente 

LEIS
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Art. 1º.Fica o Executivo Municipal autorizado a oferecer, em dação em 06,00 metros com a R. Viela e 12,00 metros com o lote 19 da quadra 26 (mat. 37.374); 
pagamento, o imóvel de sua propriedade, adiante descrito, conforme especifica:

Art. 2º As áreas doadas pelo art. 1º da presente lei deverão ser utilizadas para 
“Um terreno designado por lote 03 (três) desmembrado do lote A, remembrado construção da Casa do Estudante da Universidade Federal da Grande Dourados.

pelo lote 01 desmembrado da quadra 11 e remanescente da quadra 11, situado no 
loteamento denominado Jardim Colibri, perímetro urbano desta cidade, formato 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as irregular, faz frente para a rua das mangueiras e esquina com a rua das amoreiras, lado 
disposições em contrário.par medindo 816,00 m2 (oitocentos e dezesseis metros quadrados), dentro dos 

seguintes e confrontações: ao norte - 60,00 metros em três linhas, sendo: 1º linha 26,00 
metros com a rua das mangueiras, 2º linha 4,00 metros com o lote 01A desmembrado e 

Dourados, 28 de dezembro de 2009. na 3º linha 30,00 metros com o lote 02 (mat. 77.608); ao sul – 60,00 metros em duas 
linhas, sendo: na 1º linha 30,00 metros com parte lote 04 desmembrado e na 2º linha 
30,00 metros com parte do lote 04 desmembrado; ao leste – 72,00 metros em quatro 

Ari Valdecir Artuzilinhas, sendo: na 1º linha 24,00 metros com o lote 01A desmembrado, na 2º linha 20,00 
metros com o lote 02 (mat. 77608) e na 3º linha 24,00 metros com a rua das Prefeito Municipal
castanheiras e na 4º linha com parte do lote 04 desmembrado; ao oeste - 72,00 metros 
com a rua das amoreiras. Matrícula Atual: nº 79289.

Fernando José Baraúna RecaldeParágrafo único. A dação em pagamento autorizada pela presente Lei objetiva a 
Procurador Geral do Município quitação parcial, da desapropriação perpetrada pelo Município por força do Decreto nº 

4.163, de 06 de março de 2007, publicado no Diário Oficial do Município de 
Dourados, de 26 de março de 2007, que declarou de interesse social para fins de 

Alziro Arnal Morenodesapropriação o imóvel de propriedade de José Moura Marim, objeto da matrícula nº 
55.404 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Dourados-MS (CRGI local), com Secretário Municipal de Governo
área de 10.420,00 m² (dez mil quatrocentos e vinte metros quadrados), determinado 
por parte da chácara 03 (três), situada no loteamento denominado “Jardim Água Boa”, 
medindo a área de 53.664,00 m2 (cinqüenta e três mil seiscentos e sessenta e quatro 
metros quadrados), conforme registro nº 03, exalado às margens da matrícula nº55404, 
do cartório de registro de imóveis desta comarca. 

LEI Nº 3330, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009

Art. 2º. A transferência do imóvel descrito no caput do art. 1º da 
presente lei poderá ser efetuada em nome do expropriado José Moura Marim, ou de 
quem estes indicarem. “Autoriza o Executivo Municipal a Desenvolver Ações para Implementar o 

Programa de Habitação Minha Casa – Minha Vida, resolução nº 141, de 10 de junho de 
2009 do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social do Ministério das Parágrafo único: No caso da escritura ser efetuada em nome dos Expropriados, Cidades” ficam os mesmos isentos do pagamento do Imposto Sobre Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI) na operação para transferência da propriedade para seus nomes.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Art. 1º O Executivo Municipal fica autorizado, a desenvolver todas as 
ações necessárias para a construção de unidades habitacionais, implementadas por Dourados, 28 de dezembro de 2009. intermédio do Programa Minha Casa - Minha Vida, mediante convênio firmado com 
instituições Financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil, como agentes 
repassadores do referido programa e/ou do Sistema Financeiro de Habitantes - SFH, na Ari Valdecir Artuzi
forma definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Prefeito Municipal

Art. 2º Fica Poder Executivo Municipa1 autorizado a portar contrapartida que 
Fernando José Baraúna Recalde poderá ser sob a forma de recursos financeiros, bens ou serviços economicamente 

mensuráveis, visando a complementação dos recursos necessários á construção de Procurador Geral do Município 
unidades habitacionais.

Alziro Arnal Moreno
§ 1º Os recursos financeiros aportados serão de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

Secretário Municipal de Governo reais), de acordo com a seguinte rubrica, constante da Proposta de Orçamento para o 
ano de 2010:

Unidade Orçamentária: 08.02 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social;

16.482.117 – Programa de Habitação PopularLEI Nº 3329, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009
1.05 – Implantação de Programa de Habitação Popular

449051 – Obras e instalações“Autoriza o Executivo Municipal a doar área pública para Universidade Federal 
da Grande Dourados com o objetivo de Construção da Casa do Estudante” 

§ 2º - As áreas a serem utilizadas no Programa Minha Casa – Minha Vida deverão 
conter a infra estrutura necessária estabelecida na legislação municipal.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do Sul, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 3º Os projetos de Habitação Popular dentro do Programa Minha 

Casa - Minha Vida serão desenvolvidas mediante planejamento global podendo Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, com permissivo no § 1º do envolver as Secretarias Municipais de Obras, Planejamento, Finanças e Assistência Art. 107 da Lei Orgânica, autorizado a doar a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE Social, cujas unidades habitacionais não poderão ter área útil construída inferior a 38 FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – UFGD, pessoa jurídica de direito público m2 (trinta e oito metros quadrados)na modalidade de instituição pública federal de ensino superior, criada pela Lei n.º 
11.153, de 29/07/2005, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.775.847/0001-97, com sede na 
rua João Rosa Góes, nº 1.761, Vila Progresso em Dourados, MS, as áreas abaixo Art. 4°- Os investimentos integralizados pelo Poder Público Municipal 
discriminadas, parte do imóvel objeto da matrícula nº 35434, do cartório de Registro a titulo de complementação não serão ressarcidos, pelos beneficiários contemplados.
de Imóveis desta cidade: 

Parágrafo Único - As unidades habitacionais que serão construídas no âmbito 
I- ÁREA “A”- Parte da área encravada entre as quadras 12 e 25 e situada na deste Programa, terão os benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 143 de 08 

Rua João Ayres da Silva, a 110,00 m da Rua Eisei Fuginaka do loteamento denominado de maio de 2009.
Altos do Indaiá, lado par, de formato regular com área de 1350,00 m² (hum mil 
trezentos e cinqüenta metros quadrados), com os seguintes Limites e Confrontações:

Art. 5º Só poderão ser beneficiados pelo Programa Minha Casa Minha 
Vida, pessoas e famílias que atendam ao estabelecido no referido programa e atendam 

Ao Norte: 45,00 m com Lote 01 da quadra 12 (mat. 36.997); os requisitos estabelecidos pela Política Municipal vigente.
Ao Sul: 45,00 m com Lote 01 da quadra 25 (mat. 40.160);

Ao Leste: 30,00 m, sendo 12,00 metros com Lote 19 da quadra 12 (mat. 37332), Art. 6 ºAs despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de 
06,00 metros com Viela e 12,00 metros com o lote 19 da quadra 25 (mat. 37.498); dotações consignadas no orçamento vigente suplementadas, se necessário.

Ao Oeste: 30,00 metros com Rua João Ayres da Silva.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
II- ÁREA “B”- Parte da área encravada entre as quadras 13 e 26 e situada na 

Rua João Ayres da Silva,  a 110,00 m da Rua Eisei Fuginaka do loteamento 
Dourados (MS), 28 de dezembro de 2009.denominado Altos do Indaiá , lado impar, de formato regular com área de 1350,00 m² 

(hum mil trezentos e cinqüenta metros quadrados), com os seguintes Limites e 
Confrontações:

Ari Valdecir Artuzi

Prefeito
Ao Norte: 45,00 m com Lote 01 da quadra 13 (mat. 37.505);

Ao Sul: 45,00 m com Lote 01 da quadra 26 (mat. 37.333);
Fernando José Baraúna Recalde

Ao Leste: 30,00 metros com a R. João Ayres da Silva.
Procurador Geral do Município 

Ao Oeste: 30,00 m, sendo 12,00 metros com Lote 19 da quadra 13 (mat. 45.517), 
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Alziro Arnal Moreno

Secretário Municipal de Governo Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a 
Lei nº 3.302, de 25 de setembro de 2009.

 

Dourados, 28 de dezembro de 2009.

LEI Nº 3331, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009.
Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal“Altera o perímetro urbano da cidade de Dourados”.

Fernando José Baraúna RecaldeO Prefeito Municipal de Dourados, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele 
sanciona a seguinte Lei: Procurador Geral do Município 

Art. 1º - O Perímetro Urbano da cidade de Dourados fica formado e Alziro Arnal Moreno
demarcado na forma do constante nos Anexos I e II desta presente lei. Secretário Municipal de Governo
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ANEXO 02
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LEI COMPLEMENTAR Nº 152, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009

§ 2° - Nas hipóteses dos incisos III e IV deste artigo, deverá ser juntada ao 
requerimento cópia do pedido de desistência do processo administrativo ou da ação “Institui o Programa Bom Pagador no Município de Dourados, e dá outras judicial com comprovante do pagamento das custas finais.providencias”.

§ 3~- São requisitos indispensáveis à formalização do pedido de adesão:O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

I – requerimento assinado pelo devedor ou seu representante legal, com 
poderes especiais, nos termos da Lei, juntando-se o respectivo instrumento;Art. 1° - Fica instituído o Programa Bom Pagador com o objetivo de 

valorizar o contribuinte que, por 4 (quatro) anos consecutivos, quitar o Imposto Predial 
e Territorial Urbano - IPTU,  dentro do prazo previsto no carnê de lançamento e não II - documento que permita identificar o responsável pela representação da possuir nenhum débito inscrito em dívida ativa. empresa, no caso de débito relativo a pessoa jurídica;

Art. 2° - O Programa Bom Pagador visa premiar com bônus, o III - cópia de documento de identidade e do CPF, no caso de débito relativo a contribuinte inscrito no Cadastro Imobiliário que pagar, à vista ou parcelado, o seu pessoa física; e IPTU até o final de cada ano, a partir da publicação desta lei, concedendo ao 
contribuinte adimplente:

IV - comprovante de residência.

I - 2,5% (dois e meio por cento) ao ano, até o limite de 10% (dez por cento), ao 
contribuinte que quitar a vista o seu IPTU até o final de cada ano; Art. 7º Os benefícios concedidos por esta Lei Complementar não conferem 

qualquer’ direito à restituição ou compensação de importâncias já paga ou 
Compensada nem tampouco alcançam o crédito da Fazenda Municipal constituído no II 1,25% (um virgula vinte e cinco por cento) ao ano, até o limite de 5% (cinco exercício em curso, nem o proveniente dc retenção na fonte.por cento) ao contribuinte que quitar parcelado o seu IPTU até o final de cada ano;

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei § 1º - O percentual limite será utilizado para o pagamento em cota única do IPTU Complementar.do ano imediatamente seguinte àquele em que completar 4 (quatro) anos consecutivos 
de quitação dos tributos lançados no Cadastro Imobiliário.

Art. 9º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

§ 2º - Se o contribuinte interpolar pagamento à vista ou parcelado, será 
considerado para efeito de utilização do bônus o percentual limite previsto no inciso II. Dourados, 28 de dezembro de 2009.

§ 3° - O não-pagamento dos tributos, mencionados neste artigo, de um Ari Valdecir Artuzi
determinado ano, antes de completar os 4 (quatro) anos consecutivos, acarretará a 

Prefeito Municipalperda do bônus acumulado, podendo ser reiniciada a contagem do bônus a partir da 
nova adimplência do contribuinte.

Fernando José Baraúna Recalde
§ 4° - Concedido os bônus, inicia-se nova contagem a partir do ano em que foi Procurador-Geral do Município

concedido o desconto do lançamento do IPTU, inclusive, desde que cumpridas as 
exigências previstas no “caput” deste artigo;

Alziro Arnal Moreno

Secretário Municipal de Governo§ 5° - Em nenhuma hipótese o bônus será transferido para outra inscrição 
imobiliária ou convertido em espécie para pagamento ao contribuinte, posto que o 
mesmo somente será concedido através de desconto no lançamento do IPTU.

Art. 3° - Suprimido LEI COMPLEMENTAR Nº 153. DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009.

Art. 4º O Programa Bom Pagador tem, ainda, por objetivo oportunizar ao 
contribuinte inadimplente a possibilidade de regularizar sua situação perante o Fisco 

“Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 137, de 29 de dezembro de 2008 e Municipal. Mediante forma excepcional de pagamento de créditos tributários 
dá outras providencias.”decorrentes de imposto predial e territorial urbano - IPTU, taxas, contribuição de 

melhoria e demais tributos, lançados em inscrição imobiliária e vencidos até a data da 
publicação desta Lei Complementar, bem como parcelamento imobiliário de débitos 

O Prefeito de Dourados, Ari Valdecir Artuzi, no uso das atribuições legais, faz de pessoas físicas ou jurídicas firmado até a data da publicação desta Lei 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:Complementar, devidamente constituídos, inscritos ou não em dívida ativa.

Art. 1º -  O art. 1º, 3º e 4º da Lei Complementar nº. 137 de 29 de dezembro de 2008, Parágrafo Único - A consolidação dos créditos tributários e não-tributários 
que dispõe sobre alteração da lei Complementar nº. 128, de 26 de junho de 2008, passa alcançados pelo Programa Bom Pagador abrangerá todos os débitos existentes na 
a viger com a seguinte redação:inscrição imobiliária do contribuinte, bem como os acréscimos legais relativos a juros 

moratórios, multa por infração e demais encargos, determinados nos termos da 
legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores em qualquer 

“Art. 1º - Fica autorizada a Fundação Municipal de Saúde e Administração fase de cobrança, inclusive parcelamento firmado até a data da publicação desta Lei 
Hospitalar de Dourados, considerando a supremacia do interesse público, a contratar Complementar Concedido sob outras modalidades sendo atualizados até a data da 
servidores pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses para o funcionamento do adesão por esta forma excepcional de pagamento
Hospital Universitário.

...
Art. 5º - O crédito consolidado na forma do parágrafo Único do artigo anterior 

Art. 3º - Fica alterado para 31 de dezembro de 2010 o prazo estabelecido pelo art. poderá ser pago, até 31 de dezembro de 2010, nas seguintes condições:
5º da Lei Complementar nº. 128, de 26 de junho de 2008, que Normatiza a contratação 
por tempo determinado na Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar 
de Dourados, estabelece a política temporária de recursos humanos e dá outras I - à vista em Única parcela com exclusão de 70% (setenta por cento) dos juros 
providências.e multas de mora.

Art. 4º -  O Anexo Único da Lei Complementar nº. 128 de 26 de junho de 2008 II - parcelamento em até 36 meses, com exclusão de 30% (trinta por cento) dos 
passa a viger de acordo com o disposto no Anexo Único da presente lei.”juros e multas de mora,

...Parágrafo Único O prazo tratado no caput deste artigo, poderá ser prorrogado por 
Decreto do Poder executivo, justificada a oportunidade e a conveniência do ato.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.Art. 6° - A adesão à forma excepcional de pagamento criada pelo Programa Bom 

Pagador sujeita a pessoa física ou jurídica a:

Dourados/MS, 28 dezembro de 2009.
I- confissão irrevogável e irretratável do débito quitado;

Ari Valdecir Artuzi
II - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei Prefeito

Complementar

Fernando José Baraúna Recalde 
III - desistência do processo administrativo de impugnação do crédito 

Procurador Geral do Município tributário, ainda que se encontre em grau de recurso; e

Alziro Arnal MorenoIV - desistência de ação judicial contra o Município que tenha por objeto o 
questionamento do crédito tributário, hipótese em que será de sua responsabilidade o Secretário Municipal de Governo
pagamento das custas respectivas e dos honorários do seu advogado.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 154, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 LEI COMPLEMENTAR Nº 155 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009

“Altera disposições da Lei Complementar nº 107, de 28 de dezembro de 2006” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul,  “Altera as disposições da Lei Complementar nº 071, de 29 de dezembro de 2003, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: que Institui o Código Tributário Municipal de Dourados”

Art. 1º- O art. 73 da Lei Complementar nº 107, de 28 de dezembro de 
2006, passa a viger com a seguinte redação: O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do Sul, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 73. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de 
remuneração, importância superior ao limite constitucionalmente estabelecido e Art. 1º A Lei Complementar nº 071, de 29 de dezembro de 2003, passa inferior ao salário mínimo vigente. a vigorar com as seguintes alterações:

§ 1º - Excluem-se dos limites fixados neste artigo as parcelas de caráter Art. 8º ...   indenizatório.
...

§ 11. O reconhecimento da imunidade tributária e os seus efeitos serão efetuados § 2º São verbas de caráter indenizatórias, as retribuições pecuniárias na forma prevista na legislação tributária.eventualmente pagas ao servidor para reparar despesas realizadas no interesse do 
...serviço público municipal ou para compensar sua disponibilidade para o serviço 

público em circunstâncias excepcionais e em momentos que extrapolem a sua carga Art. 42. ...
horária normal de serviço, no interesse da administração

...

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação 
Art. 2º- O art. 82 da Lei Complementar nº 107, de 28 de dezembro de judicial: 

2006, passa a viger com a seguinte redação: 
I - em processo de falência;

II - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial. 
Art. 82. Constituem indenizações ao servidor:

§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo quando o adquirente for:
I - diárias;

I - sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada 
II - transporte. pelo devedor falido ou em recuperação judicial; 
III – adicional de insalubridade, de periculosidade percebido durante o período em II - parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou 

que o beneficiário estiver sujeito às condições ou aos riscos que deram causa à sua afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou
concessão;

III - identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial 
com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.

IV- gratificação por trabalho em período noturno, assim considerado aquele ...
prestado esporádica e eventualmente em horário compreendido entre as 22 horas de 

Art. 55. O lançamento será comunicado aos contribuintes, individual ou um dia e 5 horas do dia seguinte;
globalmente, na forma do art. 370.

...
V - gratificação por plantão de serviço e sobreavio, assim considerado aquelas 

Art. 68. ...convocações para atender situações excepcionais e temporárias em dias não úteis, 
obedecidos os limites de duração previstos em lei. § 1º O sujeito passivo especificará no pedido de parcelamento o valor a ser 

oferecido a título de parcela inicial, que não poderá ser inferior ao valor mínimo de 
cada parcela nem a percentual mínimo estabelecidos na legislação tributária.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
§ 2º ...

Dourados (MS), 28 de dezembro de 2009.
Art. 70. .... 

Parágrafo único. O número máximo de parcelas não excederá a 36 (trinta e seis), 
Ari Valdecir Artuzi incluída a parcela inicial. 

Prefeito

Art. 72. O pagamento da parcela inicial prevista no art. 68, § 1º, deverá ser 
efetivado no ato  da concessão do parcelamento.Fernando José Baraúna Recalde

§ 1º A segunda parcela vencerá 30 (trinta) dias após a ciência da concessão do Procurador Geral do Município 
parcelamento e as demais na mesma data nos meses subseqüentes.

§ 2º ...Alziro Arnal Moreno

Secretário Municipal de Governo
Art. 73. O parcelamento será automaticamente revogado e os benefícios a ele 



relacionados cancelados, independentemente de notificação, na ocorrência de Parágrafo único. ...  
quaisquer das situações abaixo previstas:

I - inadimplência de 3 (três) parcelas sucessivas ou não; Art. 132. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos 
II - não pagamento de qualquer parcela, após 90 (noventa) dias consecutivos a geradores ocorridos no curso do processo de falência.

contar de seu vencimento;

III - incorrer o sujeito passivo, ou seu representante legal, em dolo ou omissão. Art. 139. Para fins deste Código, considera-se reincidência a repetição de falta 
§ 1° A revogação prevista no caput autoriza, independentemente de notificação, a idêntica cometida pela mesma pessoa física ou jurídica dentro de 2 (dois) anos da data 

imediata inscrição do saldo remanescente do parcelamento em Dívida Ativa ou, se for em que passar em julgado, administrativamente, a decisão condenatória referente à 
o caso, o prosseguimento da Execução Fiscal, sem prejuízo das penalidades cabíveis. infração anterior;

§ 2° O saldo remanescente do parcelamento dar-se-á mediante antecipação de 
todas as parcelas não pagas para a data de vencimento da primeira parcela inadimplida, Art.142. ...acrescido, se for o caso, do valor dispensado a titulo de qualquer benefício concedido. 

§ 1º Quando constatado qualquer infração tributária prevista na legislação § 3° A administração pública poderá conceder parcelamento do saldo tributária, o lançamento da multa pecuniária se dará por:remanescente de parcelamento desde que observado as condições estabelecidas nesta 
I - auto de infração, destinado à aplicação das penalidades referentes ao seção e na legislação tributária, especialmente o previsto no § 1° do art. 68. 

descumprimento de obrigações tributárias;

II - auto de lançamento e imposição de multa, destinado ao lançamento de tributos Art. 87. … e aplicação de penalidades decorrentes do descumprimento de obrigação tributária 
... principal;

§ 5º A multa moratória incidirá concomitantemente com a multa pecuniária pelo § 2º Ressalvado os casos de reincidência, até a data de vencimento do auto, da 
não recolhimento de tributo aplicada mediante lavratura de auto de infração. multa será reduzido:

I - 40% (quarenta por cento) de seu valor, se recolhida;

Art. 94. ... II - 20% (vinte por cento) de seu valor, caso seja concedido parcelamento em até 
12 (doze) vezes.Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis conforme previsto 

no § 1º do art. 87, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar, § 3º ...
sendo que no mês da decisão e no mês da restituição será aplicado o percentual de 1% § 4º Na aplicação do § 2°, serão observadas as disposições dos arts. 88 e 89. (um por cento).

§ 5º Na aplicação do inciso II do § 2°, serão observadas as disposições do art. 73.  

Art. 95. ...
Art. 155. A Administração Tributária Municipal poderá:(Suprimido inciso I - Emenda)
I - ...II - ...
II - celebrar convênios com as Administrações Tributárias da União, dos Estados, 

de outros Municípios, e com outros órgãos da administração direta e indireta dos 
Art. 98. ... mesmos entes, visando a utilizar os dados e os elementos cadastrais disponíveis.

Parágrafo único. Tratando-se de restituição de ISSQN indevidamente recolhido 
por contribuinte optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos Art. 161. Suprimido - Emendae Contribuições - Simples Nacional, poderá ser efetuada na forma de crédito a ser 
compensada com débitos tributários do mesmo sujeito passivo na seguinte ordem de 
preferência:  Art. 164. A autorização para parcelamento do solo, bem como a concessão de 

habite-se, para edificação nova, e de aceite-se, para imóveis reconstruídos ou I - quaisquer débitos constantes no cadastro de atividade econômica. (Suprimida a 
reformados, somente serão efetivados pelo órgão competente mediante a prévia expressão com exceção do ISSQN- Emenda) 
quitação dos tributos municipais incidentes sobre os imóveis originários e sobre a II - quaisquer débitos constantes no cadastro imobiliário, com exceção do ITBI. prestação de serviços a eles vinculados, assim como a atualização dos dados cadastrais 

 correspondentes.

Parágrafo único. ...

Art. 103. Mediante despacho fundamentado, resguardando os interesses da 
Administração Pública Municipal, o Secretário Municipal de Fazenda ou servidor da Art. 166. ...carreira da Administração Tributária a quem aquele delegar, decidirá sobre a 

I ...concessão ou não da compensação. 
...

IX ...Art. 108-A. A Fazenda Pública Municipal poderá dispensar créditos tributários ou 
fiscais de diminuta importância, cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos § 1º O tomador de serviço de construção civil, na condição de responsável 
de cobrança judicial, nos termos da legislação tributária. tributário pela retenção na fonte, substituto ou solidário, fica obrigado a efetuar a 

inscrição no CAE antes do início da obra. 

Art. 110.  ...
§ 2º suprimido (Emenda)§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir de ofício os créditos tributários 

prescritos. 

§ 2º Compete ao órgão tributário proceder ao cancelamento de ofício dos créditos Art. 167. A inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas deverá ser efetuada 
tributários prescritos, através de processo administrativo de extinção por lotes de mediante preenchimento e entrada de formulário próprio na repartição competente da 
contribuintes, mediante: Prefeitura, na forma que a legislação tributária determinar, antes do início da atividade.

I - pronunciamento quanto à situação do crédito tributário prescrito, emitido pelo Parágrafo único.  As pessoas físicas ou jurídicas, de que trata o art. 166, para 
responsável do setor de dívida ativa;  obterem sua inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas, deverão estar 

previamente licenciadas, nos termos do art. 413.II - informação da situação da exigibilidade do crédito tributário que seja objeto de 
processo judicial emitida pela Procuradoria Geral do Município;

III - publicação dos débitos prescritos no Diário Oficial do Município. Art. 168. Para os efeitos do Cadastro de Atividades Econômicas, consideram-se 
infratores: 

I - os que não se inscreverem no prazo e forma da legislação tributária; Art. 123. ...
II - aqueles que se encontrarem em atividade, com a inscrição excluída de ofício;§ 1° A isenção pode ser restrita a determinada região do território do Município, 

em função de condições a ela peculiares. III - aqueles cujos formulários de inscrição apresentem falsidade, má-fé ou dolo 
quanto a qualquer elemento da declaração obrigatória;§ 2° A legislação tributária disciplinará os procedimentos que forem necessários 

para a comprovação das condições e requisitos exigidos neste Código e pela lei que IV - aqueles que deixarem de recolher as taxas que estejam vinculadas ao 
conceder o benefício da isenção. exercício de suas atividades, estabelecidas no art. 275.

§ 1º  Nos casos mencionados neste artigo, a inscrição será promovida de oficio, 
através dos dados contidos nos elementos ao alcance do Fisco, sem prejuízo das Art. 129. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou 
penalidades cabíveis.seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública Municipal, por 

crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. § 2º ...
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido § 3º A pessoa considerada infratora, nos termos do caput, que não preencher os 

reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida requisitos legais, e aquela a que se refere o § 1º do art. 232, quando não inscrita no 
inscrita. Registro Público de Empresas Mercantis nem no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas, será promovida sua inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas a título 
precário, unicamente para efeitos tributários. Art. 130. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza 

§ 4º A inscrição e os efeitos tributários, nos casos a que se refere o parágrafo ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do 
anterior, não geram direitos para a pessoa física ou jurídica irregular, e não impedem o trabalho ou do acidente de trabalho.
Município de exigir a adaptação da atividade às prescrições legais ou de interditar o Parágrafo único. Na falência:  estabelecimento, independentemente de outras medidas cabíveis.

I - o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias 
passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia 

Art. 169. Ficam as pessoas físicas ou jurídicas, citadas no art. 166, obrigadas a real, no limite do valor do bem gravado;
comunicar à repartição competente, no prazo de 15 (quinze) dias:II - a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.

I - ...

II - ...Art. 131. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de 
§ 1º ... credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou 

arrolamento. § 2º As alterações que requeiram nova análise de órgão competente para emissão 
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de licença, serão efetuadas mediante deferimento do referido órgão. escritura pública e inscrição de contratos ou promessas de compra e venda, relativa a 
bem imóvel, é obrigatória a apresentação de certidão negativa de tributos sobre a § 3º A anotação no cadastro será feita após a verificação da veracidade das propriedade, fornecida pela Administração Tributária, observado o disposto nos arts. informações, sem prejuízo de qualquer crédito tributário. 437 a 450.

§ 4º O Fisco poderá realizar a alteração de ofício, através dos dados contidos nos Art. 205. ...elementos ao seu alcance, quando as informações não forem atualizadas na forma da 
legislação tributária ou apresentem falsidade, má-fé ou dolo quanto a qualquer I - ...
elemento, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  Parágrafo único.  Na aplicação de multa estabelecida no inciso I observar-se-á o 

§ 5º Ocorrendo alteração de ofício de endereço ou atividade, nos termos do disposto no § 5° do art. 87.    
parágrafo anterior, a inscrição ficará a título precário até a constatação, em processo 
administrativo, de que a pessoa física ou jurídica preenche os requisitos legais 

Art. 207. ...necessários para o exercício da atividade, observado o disposto no art. 414.  
(Suprimido - Emenda) § 6º A anotação de paralisação temporária da inscrição vigerá por até 5 (cinco) 

anos, observado o inciso VII do art. 170.   

§ 7º O sujeito passivo com inscrição encerrada ou paralisada temporariamente Art. 211. ...
deverá solicitar a reativação de sua inscrição antes do reinício de suas atividades.  

§ 1° Lei específica estabelecerá os requisitos e condições para concessão do 
benefício.

Art. 170. A inscrição cadastral poderá ser excluída de ofício, caso o sujeito § 2° Na aplicação do disposto no caput e no § 1º, a Administração Tributária 
passivo: observará o disposto no § 2º do art. 123.  

I - seja inscrito por tempo certo e esse prazo tenha se exaurido;

II - tenha simulado a existência legal do estabelecimento; Art. 215. A base de cálculo para efeitos de lançamento do imposto é o valor dos 
bens ou direitos transmitidos ou cedidos. III - declare informação ou dado cadastral com impostura;

§ 1º O valor será determinado pela Administração Tributária e será obtido:IV - apresente documento falso, dolosamente ou não;
I - através de avaliação realizada por servidor municipal devidamente habilitado V - quando no exato endereço já houver outro sujeito passivo com inscrição ativa, 

no órgão de classe competente, com base nos elementos constantes no Cadastro ressalvados os casos enumerados no art. 173;
Imobiliário, Planta Genérica de Valores, ou planilhas elaboradas por comissão VI - não regularize a inscrição suspensa, no prazo estabelecido pela designada para esta finalidade;Administração Tributária, que não será superior a 180 (cento e oitenta) dias;

II - através da Pauta de Valores Venais das áreas localizadas na zona rural VII - não reative a inscrição com paralisação temporária, no período estabelecido estabelecida pela legislação tributária, observado o disposto no § 2° deste artigo.no § 6o do art. 169;
§ 2º ...VIII - não seja encontrada no domicílio tributário e tenha cadastro fiscal na União 

ou no Estado com situação inativa, baixada ou encerrada.
Art. 226. ... § 1o Na situação do inciso V deste artigo, a inscrição a ser excluída será aquela que 

não corresponder com a realidade. I - ...
§ 2o A inscrição excluída de ofício não poderá ser reativada a pedido do II - ...

contribuinte.  
III – Suprimido- Emenda

§ 3o A exclusão de ofício da inscrição será comunicada ao sujeito passivo na 
forma da legislação tributária.  

Art. 228. ...

I - ...Art. 171. A inscrição cadastral poderá ser suspensa de ofício caso a pessoa física 
ou jurídica inscrita: Parágrafo único.  Na aplicação de multa estabelecida no inciso I observar-se-á o 

disposto no § 5° do art. 87.   I - deixe de cumprir as obrigações acessórias por mais de 12 (doze) meses 
consecutivos;

II - ... Art. 229. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador 
a prestação de serviços constantes na Lista de Serviços do Anexo I, ainda que esses não III - deixe de atender a convocação do fisco para recadastramento ou atualização 
se constituam como atividade preponderante do prestador.dos dados cadastrais, a qualquer tempo. 

IV- Suprimido-Emenda
Art. 231. Considera-se sociedade de profissionais, para fins de tributação na § 1º A exclusão e a suspensão da inscrição, e a anotação da paralisação temporária 

forma prevista no § 8º do art. 250, a sociedade simples constituída de profissionais e do encerramento de atividade não extinguem débitos existentes, nem os que venham 
habilitados para o exercício de profissão regulamentada.a ser apurados posteriormente ao registro do ato, efetuado de ofício ou por declaração 

do contribuinte. Parágrafo único. Não se considera sociedade de profissionais, para fins do 
disposto neste artigo, aquela:  § 2o A suspensão da inscrição será comunicada ao sujeito passivo na forma da 

legislação tributária.  I - que preste serviço enquadrado em qualquer outro dos itens da lista de serviços, 
constantes do Anexo I desta lei, que não o inerente aos profissionais que compõem § 3o A suspensão da inscrição não prejudica a incidência de taxa de fiscalização 
sociedade;devida anualmente ou de ISSQN lançado mediante estimativa da base de cálculo.

II - em que exista sócio não habilitado para o exercício da profissão § 4º A regularização da inscrição suspensa de ofício dar-se-á mediante sua 
correspondente aos serviços prestados relacionados com o objeto social da sociedade;reativação, a pedido do contribuinte ou a critério do Fisco, e somente será efetuada 

mediante pagamento das multas aplicáveis decorrentes de omissões relacionadas às III - que, na forma das leis comerciais específicas, seja constituída como 
situações previstas nos incisos I a IV do caput deste artigo, ressalvadas demais sociedade anônima ou sociedade comercial de qualquer tipo, ou que a estas se 
exigências estabelecidas na legislação tributária. equipare;

IV - que exerça atividade diversa da habilitação profissional dos sócios;
Art. 173. ... V - que tenha pessoa jurídica como sócio;
I - ... VI - que seja sócia de outra sociedade;
Parágrafo único. Considera-se mesmo local, dois ou mais imóveis contíguos e VII - que tenha sócio que dela participe tão-somente para aportar capital ou 

com comunicação interna, ou com vários pavimentos no mesmo imóvel. administrar;

VIII - organizada na forma de cooperativa.
Art. 174. ...

II - ... Art. 232. Para fins de tributação na forma prevista no § 2º do art. 250, entende-se 
por profissional autônomo a pessoa natural que fornecer o próprio trabalho, sem a) iniciar a atividade sem efetuar a inscrição ou a reativação da inscrição no 
vínculo empregatício, e que:Cadastro de Atividades Econômicas - multa de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze 

reais); I - não tenha a seu serviço empregado ou terceiro para auxiliá-la diretamente no 
desempenho de suas atividades-fim ou que possua a mesma habilitação que a sua;h) exercer atividade com a inscrição excluída, encerrada ou paralisada 

temporariamente - multa de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) por mês ou fração II - possua até 2 (dois) empregados que desempenhem atividades-meio, não 
de mês em exercício. executando a atividade-fim de prestação de serviço;

§ 1° As multas mencionadas neste artigo serão reduzidas em 50% quando forem § 1o Não será considerada profissional autônomo a pessoa física que exerça 
aplicadas a profissional autônomo. atividade econômica organizada para a prestação de serviços cuja execução não 

dependa exclusivamente e diretamente de seu trabalho pessoal.  § 2°  ...
§ 2o A pessoa a que se refere o parágrafo anterior, para efeitos do ISSQN, será 

equiparada a empresário, assim definido nos termos do art. 966 da Lei no 10.406, de 10 
Art. 182. ... de janeiro de 2002, observado o disposto no § 3º do art. 168.  
I - ... § 3º O uso de equipamentos, instrumentos e maquinário necessários para a 

realização da atividade-fim da prestação de serviços não descaracteriza o serviço § 3º Observado o disposto no § 2º do art. 123, fica ressalvado o direito da Fazenda 
pessoal do profissional autônomo quando for de seu uso e manuseio exclusivos.  Pública Municipal de exigir a qualquer tempo:

I - ...
Art. 235. O contribuinte que exercer mais de uma das atividades relacionadas na II - ...

Lista de Serviços do Anexo I, ficará sujeito à incidência do imposto sobre todas elas.§ 4º ...

Art. 201. ... 

Parágrafo único. Na aplicação do disposto no caput será observado o inciso II, as 
Art. 243-A. ...alíneas a, b, e, do inciso III, e o caput do art. 226.  
...

§ 3° Na aplicação do disposto no caput e nos §§ 1º e 2°, a Administração Tributária Art. 203. Observado o disposto no art. 159 deste Código, para a lavratura de 
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observará o disposto no § 2º do art. 123.  ISSQN fixo, para os fatos geradores seguintes ao da data do encerramento ou da 
paralisação.

§ 6º A comunicação intempestiva do encerramento ou da paralisação temporária Art. 243-B. Fica isento de 50% (cinqüenta por cento) do valor fixo mensal do não prejudicará o contribuinte quanto ao estabelecido no parágrafo anterior, desde que imposto sobre serviço de qualquer natureza - ISSQN, o profissional autônomo que haja prova inequívoca e irrefutável, no processo, do momento do encerramento ou da exerça profissão regulamentada de nível médio ou de nível superior, registrado no paralisação. respectivo conselho, que promover a inscrição junto ao Cadastro de Atividades 
Econômicas, até no primeiro exercício financeiro após a colação de grau, recebendo o § 7º O profissional autônomo que efetuar o pagamento do ISSQN fixo de todo o 
benefício fiscal para o exercício da inscrição e no subseqüente. exercício antecipadamente, de forma integral no mês de fevereiro, fará jus a desconto 

de 12% (doze por cento).

§ 8º As sociedades de profissionais, de que trata o art. 231, poderão recolher o Art. 244. Contribuinte é o prestador do serviço. ISSQN mensalmente, por valor fixo de R$ 100,00 (cem reais) multiplicado pelo 
número total de profissionais habilitados, sócio, empregado ou não, que prestaram 
serviços em nome da sociedade no mês de competência.  Art. 245. São responsáveis tributários pela retenção e pelo recolhimento do 

ISSQN devido: § 9º Para o enquadramento como sociedade de profissionais com vistas à 
tributação por ISSQN fixo mensal, até o último dia útil do mês de novembro do I - sobre todos os serviços por eles tomados, todas as pessoas jurídicas 
exercício anterior àquele que se pretenda a referida forma de tributação deverá ser estabelecidas no município, ainda que imune ou isentas; 
apresentado requerimento, acompanhado de:

II - sobre todos os serviços tomados para a realização do evento, os organizadores, 
I - cópia do contrato social e última alteração;promotores, produtores e representantes de espetáculos, entrevistas, shows, ballet, 

danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais, festas e II - cópia do CPF e do registro no órgão de classe de cada sócio e de cada 
congêneres. profissional habilitado que esteja prestando serviço em nome da sociedade;

§ 1o As pessoas que atendam os parâmetros estabelecidos na legislação tributária III - demais documentos exigidos na legislação tributária.
poderão ser dispensadas da retenção na fonte. § 10. Excepcionalmente, para o exercício fiscal de 2010, o requerimento de que 

§ 2o Nos casos previstos no inciso II do caput deste artigo, a retenção não trata o parágrafo anterior, poderá ser efetuado até o dia 26 de fevereiro de 2010, e, se 
abrangerá os contribuintes inscritos no Cadastro de Atividades Econômicas deste deferido, a tributação fixa iniciar-se-á na competência do mês de abril de 2010.
município que tenham emitido a respectiva nota fiscal de serviços, observado ainda o § 11. Tratando-se de sociedade de profissionais em início de atividade, o disposto no § 4º do art. 247. requerimento poderá ser protocolado juntamente ao pedido de inscrição no cadastro de 

§ 3o Os responsáveis tributários pela retenção e pelo recolhimento do ISSQN são atividades econômicas do município, acompanhado de cópias do contrato social, do 
obrigados a declarar ao fisco todos os serviços tomados, na forma da legislação CPF e do registro no órgão de classe de cada sócio.
tributária, e a manter as respectivas vias dos documentos e recibos fiscais, até que § 12. As sociedades de profissionais que não efetuarem o requerimento no prazo prescrevam os respectivos créditos tributários. estabelecido, ou que tiverem o requerimento indeferido, serão tributadas pela base de 

cálculo correspondente à receita bruta relativa às prestações de serviço realizadas pela 
sociedade.Art. 247. ...

§ 13. As sociedades de profissionais tributadas pelo ISSQN fixo são obrigadas a § 1º A retenção deverá efetivar-se no ato da ocorrência da prestação de serviço, 
declarar mensalmente a relação de todos os profissionais habilitados que em seu nome fazendo-se o recolhimento aos cofres da Fazenda Pública Municipal.
prestaram serviços, com ou sem vínculo empregatício, na forma da legislação 

§ 2º ... tributária.
... § 14. Deferido o enquadramento de sociedade de profissionais para tributação 

fixa, o mesmo produzirá efeitos enquanto perdurarem as condições estabelecidas no § 6º ...
art. 231, ficando o contribuinte obrigado a comunicar ao fisco, caso incorra em 
qualquer das situações previstas no parágrafo único do referido artigo, até o quinto dia 
do mês subsequente ao da ocorrência da situação.Art. 248. O regime de responsabilidade tributária pela retenção na fonte somente 

substitui totalmente a responsabilidade tributária do prestador de serviço quando § 15. O desenquadramento da sociedade de profissionais será efetuado através de 
houver, por parte do tomador de serviço, a retenção integral do ISSQN em requerimento da mesma ou de ofício.
conformidade com a legislação tributária. 

Parágrafo único. Quando o tomador de serviço não cumprir, total ou parcialmente, 
Art. 251-A. Nos casos de serviços prestados por empresas de propaganda e a sua responsabilidade tributária, o Fisco poderá exigir a parcela inadimplida do 

publicidade, as despesas com produção externa e veículos de divulgação, devidamente prestador de serviço, em caráter supletivo da referida obrigação.  
comprovadas em nome da agência e aos cuidados do cliente, serão excluídas da base 
de cálculo do ISSQN.  

Art. 249. ... § 1° Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a base de cálculo corresponderá 
ao:I...

I - preço dos serviços próprios de concepção, redação, produção, planejamento de II ...
campanha ou sistema de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais III - o proprietário e o titular do domínio útil do imóvel, local ou estabelecimento, matérias publicitárias e sua divulgação por qualquer meio;pelo imposto incidente sobre os serviços contido nos subitens 3.02; 12.01 a 12.11; 

II - valor das comissões ou dos honorários relativos à veiculação em geral, 12.13 a 12.17; 17.12 da Lista de Serviços, Anexo I, desta Lei Complementar, prestados 
realizada em nome da agência;por terceiros em locais de sua propriedade.

III - valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre o preço dos serviços § 1º ...
relacionados no inciso I deste artigo, quando executados por terceiros, realizados em § 2º ... nome da agência;

IV - valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre a aquisição de bens ou 
Art. 250. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, a base de cálculo do ISSQN é o contratação de serviços, realizada em nome da agência;

preço do serviço. V - preço dos serviços próprios de pesquisa de mercado, promoção de vendas, 
§ 1º O preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente, incluídos os relações públicas e outros ligados às suas atividades;

materiais e as mercadorias a serem ou que tenham sido utilizados na prestação dos VI - valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre reembolso de despesas serviços, sem nenhuma dedução, inclusive de subempreitadas, abrangendo tudo o que decorrentes de pesquisas de mercado, promoção de vendas, relações públicas, for cobrado em virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou viagens, estadas, representação e outros dispêndios realizados em nome da agência.direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, de ressarcimento, de 
§ 2° Os valores relativos aos serviços de terceiros realizados por empresas reajustamento ou de outro dispêndio de qualquer natureza, independentemente do seu 

inscritas ou não no Município poderão ser deduzidos da base de cálculo, desde que efetivo pagamento.
comprovados a retenção e o recolhimento do ISSQN no Município de  Dourados.§ 2º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal de 

profissional autônomo, regularmente inscrito no cadastro do Município, o ISSQN será 
devido mensalmente por valor fixo, em função da natureza do serviço ou de outros Art. 251-B. Na prestação de serviços de registradores, escrivães, tabeliães, 
fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de notários ou similares, a base de cálculo compreende todos os valores recebidos de 
remuneração do próprio trabalho, conforme Tabela 4, do Anexo II; encargos ou similares dos serviços por eles prestados pelos registradores, escrivães, 

tabeliães, notários ou similares, aos usuários dos serviços, deduzindo-se os valores § 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos prestadores de serviços 
destinados, por força de Lei, ao estado de Mato Grosso do Sul ou outras entidades que:
publicas.  I - não comprovem estar devidamente inscritos no Cadastro de Atividades 

§ 1º Incluem-se na base de cálculo os valores devidos pelos usuários de serviços Econômicas do município;
adicionados, tais como reprografia, encadernação, digitalização, entre outros, quando II - prestem serviços alheios aos relacionados em sua inscrição municipal; prestados conjuntamente com os serviços previstos no caput deste artigo.

III - prestem serviços alheios ao exercício da profissão para a qual sejam § 2º Incorporam-se à base de calculo do imposto, os valores recebidos pela habilitados; compensação de atos gratuitos ou de complementação de receita mínima de serventia.
IV - tenham a seu serviço, empregado ou terceiro que execute diretamente as 

atividades-fim de prestação de serviços; ou
Art. 251-C. Na prestação de serviços a que se referem os subitens 4.22 e 4.23 da V - tenham mais de 2 (dois) empregados; Lista de Serviços do Anexo I, considera-se como preço do serviço o montante da 

VI - ofereçam serviços mediante uso, por terceiros, de equipamentos, receita bruta.  
instrumentos e maquinário diretamente vinculados à realização da atividade-fim da § 1° Quando os serviços forem prestados por sociedades cooperativas poderá ser prestação de serviços. deduzido da receita bruta:

§ 4º Para efeito de tributação pelo ISSQN fixo, considera-se ocorrido o fato I - os valores repassados aos cooperados das sociedades, decorrentes dos serviços imponível da prestação de serviço, por profissional autônomo, no dia 1º de cada mês, por eles prestados, resultantes dos contratos celebrados pelas cooperativas singulares, enquanto sua inscrição permanecer ativa ou suspensa de ofício, considerando-se federações, centrais e confederações;ainda:
II - os valores repassados às pessoas físicas e jurídicas pelos serviços prestados I - o mês do pedido de inscrição cadastral, tratando-se de início de atividades; que estejam diretamente vinculados a sua atividade fim.

II - o mês do início de atividades, quando constatado pelo fisco, em processo § 2° São requisitos para a dedução a que se refere o parágrafo anterior:administrativo, que, antes da petição de inscrição no cadastro fiscal, o profissional 
I - estar a sociedade cooperativa regularmente constituída na forma da legislação autônomo já iniciara suas atividades.

específica; e§ 5º O profissional autônomo que informar, tempestiva e regularmente, o 
II - estar a sociedade cooperada adimplente com as suas obrigações tributárias encerramento ou a paralisação temporária de suas atividades, não terá a incidência do 
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municipais. a) deixar, o contribuinte ou responsável solidário, de pagar ou pagar a menor o 
imposto - multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido;§ 3° No caso do inciso II do § 1º, deve a cooperativa efetuar a retenção na fonte e o 

recolhimento do valor do Imposto sobre Serviço devido ao Município de Dourados II - ...
pelo prestador de serviços. e) escriturar em forma ilegível, com rasuras ou de forma incompleta o livro fiscal - 

§ 4º A base de cálculo, após as deduções previstas nos incisos I e II do § 1º, não multa de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) por registro ilegível, rasurado ou incompleto; 
poderá ser inferior a 15% (quinze por cento) do total das receitas auferidas pela l) escriturar livro fiscal com simulação ou falsidade - multa de R$ 500,00 cooperativa, mesmo que as referidas deduções ultrapassem este limite. (quinhentos reais) por livro adulterado; 

III - ...
Art. 255. ... h) emitir documento fiscal não previsto para a operação, conforme disposto na 
Parágrafo único.  As pessoas físicas que ofereçam serviços em seu nome, cuja legislação tributária - multa de 10% (dez por cento) do valor da operação declarado no 

realização da atividade não dependa diretamente e exclusivamente de seu próprio documento, sendo o valor mínimo de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), por documento 
trabalho, serão tributadas mediante aplicação das alíquotas sobre sua base de cálculo fiscal,;
estimada do ISSQN.  i) deixar de emitir documento fiscal por ocasião da prestação de serviço tributada - 

multa de 100% (cem por cento) do imposto devido, sendo o valor mínimo de R$ 
100,00 (cem reais), por documento fiscal omitido;Art. 258. ...

j) deixar de emitir documento fiscal por ocasião da prestação de serviço isenta, ... imune ou não tributada - multa de R$ 38,00 (trinta e oito reais) , por documento fiscal 
§ 4º O não recolhimento do valor do imposto retido, no prazo da legislação omitido;

tributária, implica em crime contra a ordem tributária, conforme estabelecido no l) emitir documentos fiscais com simulação, falsidade, ou divergências de dados inciso II do art. 2° da Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. entre as vias - multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto apurado nas 
operações, sendo o valor mínimo de R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais);

Art. 263. ... m) emitir documento fiscal preenchido de forma ilegível, com rasuras ou de forma 
incompleta - multa de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) por documento fiscal; ...

n) emitir documento fiscal sem apor a própria inscrição municipal - multa de 50% III - a emitir recibo de serviço, se profissional autônomo.
(cinqüenta por cento) do valor do imposto devido, sendo o valor mínimo de R$ 68,00 

IV - a emitir documento fiscal avulso, se pessoa jurídica inscrita conforme art. (sessenta e oito reais), por documento fiscal;
167, mas que não possua em seu objeto social a prestação de serviços. 

o) emitir documento fiscal em número de vias inferior ao exigido na legislação 
§ 1º ... tributária - multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto apurado, sendo o 

valor mínimo de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), por documento fiscal;...
p) dar, à via do documento fiscal, destinação diversa da indicada na mesma - multa III - instituir livros ou documentos fiscais para registro de fatos vinculados a 

de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto apurado, sendo o valor mínimo de prestação de serviços para determinadas atividades.  
R$ 68,00 (sessenta e oito reais), por documento fiscal;

...
r) emitir documento fiscal após a data de validade do mesmo - multa de 50% 

§ 2º ... (cinqüenta por cento) do valor do imposto apurado, sendo o valor mínimo de R$ 
340,00 (trezentos e quarenta reais), por documento fiscal;§ 3º À pessoa jurídica inscrita de oficio a titulo precário não será autorizada a 

impressão de notas fiscais, podendo, a critério da Administração Tributária, emitir s) emitir documento fiscal declarado como inutilizado ou extraviado - multa de 
nota fiscal avulsa até que seja concedida sua inscrição definitiva nos termos do § 2o do 100% (cem por cento) do valor do imposto apurado na operação, sendo o valor mínimo 
art. 168.  de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), por documento emitido;

§ 4º O documento fiscal avulso será disponibilizado pelo Fisco para uso eventual t) utilizar documento fiscal em desacordo com a legislação tributária - multa de 
pelo contribuinte, conforme previsto na legislação tributária.  50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto apurado, sendo o valor mínimo de R$ 

68,00 (sessenta e oito reais), por documento fiscal; § 5º Os documentos fiscais serão de emissão obrigatória toda vez que ocorrer o 
fato gerador do imposto, podendo ser proporcional para os serviços continuados à u) extraviar documento fiscal ou qualquer uma de suas vias - multa de R$ 68,00 
razão do tempo previsto e o que foi efetivamente executado, excetuados os casos (sessenta e oito reais) por documento fiscal. 
previstos na legislação tributária.  

IV - ...

b) declarar informações com simulação ou falsidade - multa de R$ 2.078,00 (dois 
Art. 267. Os livros fiscais e comerciais devem ser conservados na forma prevista mil e setenta e oito reais) por declaração; 

no parágrafo único do art. 365.
c) deixar de declarar ao órgão fiscal competente, no prazo da legislação tributária , 

Parágrafo único. ... a inutilização, extravio, furto ou roubo de livro fiscal - multa de R$ 415,00 
(quatrocentos e quinze reais), por livro; 

d) deixar de declarar ao órgão fiscal competente, no prazo da legislação tributária , Art. 268. O extravio ou a inutilização de livros ou documentos fiscais devem ser 
a inutilização, extravio, furto ou roubo de documento fiscal - multa de R$ 415,00 comunicados, por escrito, ao órgão fiscal competente:
(quatrocentos e quinze reais),por documento fiscal; I - até o dia 10 do mês subsequente ao da ocorrência do extravio ou da inutilização 

e) fazer publicação falsa de inutilização, extravio, furto ou roubo de livro ou do livro fiscal;
documento fiscal - multa de R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais) por II - pelo prestador dos serviços, até o dia 10 do mês subseqüente à data que ocorrer publicação;primeiro:

f) efetuar declarações fiscais exigidas na forma da legislação tributária com a) do extravio ou da inutilização do documento fiscal; ou preenchimento incompleto de informações - multa de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) 
b) da data limite para emissão do documento fiscal. por dado omitido. 
III - pelo tomador de serviço pessoa jurídica, até o dia 10 do mês subseqüente à V - ...

data do extravio de sua via do documento fiscal. § 1° As multas corresponderão a 50% (cinqüenta por cento) do previsto neste 
§ 1º A autenticação de novos livros fiscais fica condicionada ao cumprimento das artigo, quando aplicadas a profissional autônomo, exceto em caso de reincidência.

exigências estabelecidas neste artigo. ...
§ 2º A publicação do extravio deverá ser feita em jornal de grande circulação § 3° Na aplicação das multas estabelecidas no inciso I observar-se-á o disposto no contendo nome, endereço, número da inscrição no CAE e número da inscrição no CPF § 5° do art. 87. ou CNPJ, do sujeito passivo, data ou período provável do extravio, número e exercício 

do livro fiscal e, nos casos de extravio de documentos fiscais:  
Art. 274. Sempre que julgar necessário à correta administração do tributo, o órgão I - número do documento fiscal e da via ou vias extraviadas; 

fazendário competente poderá notificar o contribuinte para prestar quaisquer II - valor e discriminação da prestação de serviço, registrados no documento informações, com base nas quais poderá ser lançado o tributo respectivo.fiscal;

III - nome, CPF ou CNPJ, endereço e, se houver, número da inscrição no CAE do 
Art. 337. ...tomador do serviço; e
...IV - data da emissão.
V - os requerimentos e certidões relacionados à pessoa idosa, assim considerada § 3º Os documentos fiscais extraviados e os inutilizados deverão estar 

pelo Estatuto do Idoso.devidamente escriturados no livro de registro de prestação de serviços.  
Parágrafo único. Os requerentes previstos nos incisos do caput, deverão § 4º No caso de extravio de documento fiscal a comunicação ao Fisco deverá estar 

apresentar os documento que comprovem estar enquadrados nas situações neles acompanhada da apresentação da publicação do anúncio.  
dispostas.§ 5º Antes da comunicação do extravio de documento fiscal, o mesmo deverá estar 

registrado na declaração de serviços prestados pelo contribuinte.  
Art. 348. ...§ 6º No caso de inutilização de livro ou documento fiscal, a declaração deverá 

conter o esclarecimento do motivo, a indicação do livro ou documento que o I - ...
substituiu, e estar acompanhada da devolução do livro ou de todas as vias do 

II - deixar de efetuar pagamento da taxa no todo ou em parte - multa de 50 % documento inutilizado.  
(cinquenta por cento) do valor da taxa devida;

§ 7º O livro extraviado ou inutilizado deverá ser re-escriturado no prazo previsto 
...no caput deste artigo.  
§ 1o As infrações às disposições das taxas de fiscalização constantes neste Código 

serão punidas com multa por infração, sem prejuízo das previstas para a licença.
Art. 269. Os sujeitos passivos do ISSQN, bem como terceiros vinculados ao fato 

§ 2o Na aplicação da multa estabelecida no inciso II observar-se-á o disposto no § gerador, serão obrigados a prestar as declarações exigidas pelo Fisco, para fins de 
5° do art. 87.  cadastramento, fiscalização, lançamento e arrecadação do imposto. 

Parágrafo único. ...
Art. 362. Todas as funções referentes a cadastramento, lançamento, cobrança, 

arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, aplicação de sanções por infração à 
Art. 270. ... legislação tributária, bem como as medidas de prevenção e repressão às fraudes, 

competem aos órgãos fazendários, repartições a elas hierárquicas ou funcionalmente I - ...
subordinadas, segundo as atribuições constantes neste Código, na legislação que 
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dispuser sobre a Administração Tributária do Município e nos respectivos VI - a tabela de preços estabelecida por órgão, associação, sindicato ou entidade 
normativos.. representativa da categoria profissional ou econômica do contribuinte. 

Parágrafo único. ... VII - a potencialidade econômica de categoria ou grupo de atividade, indicada 
pela média das receitas com prestações de serviços declaradas em períodos anteriores 
pelos contribuintes daquela categoria ou grupo de atividade.

Art. 368. ... Parágrafo único. A autoridade fiscal poderá fundamentar a estimativa da base de 
... cálculo em declaração do sujeito passivo ou em sistema especial de controle e 

fiscalização.§ 4° A Administração Tributária Municipal, atividade essencial ao funcionamento 
do Município, terá recurso prioritário para a realização de suas atividades e atuará de 
forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações Art. 390. O regime de estimativa vigorará até o fim do exercício fiscal, fiscais, na forma da lei ou convênio, com as Administrações Tributárias da União, dos renovando-se no início de cada exercício, com valores atualizados na forma do art. Estados, do Distrito Federal e dos demais Municípios, conforme disposto no inciso 512, ressalvado o regime efetuado com fundamento no art. 388, I.XXII do art. 37 da Constituição Federal de 1988.

§ 1º O enquadramento em regime de estimativa desobriga o contribuinte da 
emissão de documentos fiscais e demais obrigações acessórias a ela pertinentes, 

Art. 370. As notificações ou intimações serão efetuadas, a critério da observado o disposto no § 3º deste artigo.
Administração Tributária: § 2º O contribuinte enquadrado em regime de estimativa poderá:

I - pessoalmente, ao destinatário, representante, mandatário ou preposto, contra I - emitir documento fiscal avulso, na forma da legislação tributária, se estiver assinatura-recibo, datado no original, ou a menção da circunstância de que o mesmo inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas a título precário ou para registro de não pode ou se recusa a assinar; ou atividade temporária;
II - por via postal registrada, com aviso de recebimento a ser datado, firmado e II - emitir notas fiscais de serviço, com a expressão “EM REGIME DE devolvido pelo destinatário ou pessoa de seu domicílio; ou ESTIMATIVA. NÃO RETER ISSQN.”, se pessoa jurídica prestadora de serviços 
III - por publicação de edital no Diário Oficial do Município, na sua íntegra ou de regularmente inscrita no Cadastro de Atividades Econômicas.

forma resumida. § 3º O contribuinte enquadrado em regime de estimativa que emitir notas fiscais 
de serviço, na forma do inciso II do parágrafo anterior sujeita-se a todas obrigações 
acessórias relativas às notas fiscais impressas e à obrigação principal relativa à base de § 1º – Quando ineficazes os meios previstos neste artigo, a notificação ou 
cálculo apurada nos respectivos documentos fiscais quando superar a base de cálculo intimação far-se-ão por publicação no Diário Oficial do Município.
estimada.

§ 2º -  A assinatura da autoridade fiscal será dispensada nas notificações emitidas 
Art. 392. O valor do imposto por estimativa será devido mensalmente.em lote por processo eletrônico, quando constem em relatório homologado pelo Fisco. 
Parágrafo único. Tratando-se de prestação de serviço temporária ou eventual, o 

recolhimento do valor estimado do ISSQN deverá ocorrer até o último dia útil anterior 
Art. 372-A. A Administração Tributária arquivará os documentos oriundos das ao dia do início do exercício da atividade, sob pena de interdição do local, 

relações estabelecidas com os sujeitos passivos, e aqueles vinculados a quaisquer independentemente de qualquer formalidade e de outras penalidades.
procedimentos fiscais, nas seguintes formas:

I - informação escrita;
Art. 413. ...

II - certidão, fotocópia, reprodução em microfilme, reprodução em registro 
...informático ou reprodução em registro digital. 
§ 1º A licença ambiental será exigida em conformidade com a Lei específica que Parágrafo único. As cópias obtidas a partir dos suportes arquivísticos utilizados na 

tratar da matéria.  Administração Tributária, competentemente validadas, têm a força probatória do 
original.

§ 2º As licenças deverão ser requeridas aos respectivos órgãos competentes para 
concedê-las, antes do início das atividades, observado o disposto nos artigos 5º, 6º e 7º Art. 388. A critério da Administração Tributária Municipal, será enquadrado no 
da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.regime de estimativa da base de cálculo do ISSQN, individualmente ou por categoria 

ou grupo de atividade econômica, de forma geral ou parcialmente, o contribuinte que 
se enquadre em qualquer dos incisos abaixo: §3º – Suprimido (Emenda)    

I - cuja atividade seja exercida em caráter temporário;

II - de rudimentar organização; Art. 418. As licenças poderão ser cassadas a qualquer tempo pelo órgão e 
III - cuja espécie, modalidade ou volume de negócios aconselhem tratamento autoridade competentes pela sua concessão, sempre que ficar constatada a alteração 

fiscal específico; nas condições para sua liberação ou houver violação às disposições legais vigentes.
IV - que não tenha condições de cumprir obrigações acessórias, Parágrafo único. ...
V - que deixe, sistematicamente, de cumprir obrigações tributárias, acessórias ou 

principais; Art. 444. ...
VI - que exerça atividade que, pela sua natureza, dificulte a determinação da Parágrafo único. As certidões poderão ser expedidas por processo mecânico ou receita e da apuração do ISSQN; eletrônico.
VII - cuja escrita fiscal levante fundada suspeita de que os valores registrados não 

correspondam aos das prestações;
Art. 466. O sujeito passivo será notificado da lavratura do auto na forma do art. VIII - pessoa física de que trata os incisos I a VI do § 3º do art. 250; 370.

IX - inscrito de ofício, na forma prevista nos §§ 1º e 3º do art. 168.

§ 1º No caso do inciso I deste artigo, considera-se de caráter temporário a Art. 515-A. Para os efeitos desta Lei e legislação tributária, considera-se atividade cujo exercício esteja vinculado a fatores ou acontecimentos ocasionais ou microempreendedor individual o empresário individual assim definido nos termos do excepcionais. § 1º do art. 18-A da Lei Complementar Federal no 123, de 14 de dezembro de 2006, 
§ 2º Observado o disposto no parágrafo único do art. 392, o sujeito passivo cuja incluído pela Lei Complementar Federal no 128, de 19 de dezembro de 2008.

prestação de serviço temporária ou eventual seja tributada com base na renda da 
bilheteria deverá, com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização 
do evento: Art. 515-B. Ficam alteradas as expressões contidas neste código, consignadas nos 

dispositivos mencionados nos incisos que seguem, na forma neles indicada:I – informar:
I - a expressão o regulamento, para a legislação tributária, contida: a) local, data, horário do evento e quantidade de apresentações;
a) no caput dos arts. 36, 196, 199, 200, 225, 277, 360 e 502;b) capacidade máxima do público no local;
b) nos §§ 2° do art. 90  e  1° dos arts. 265 e 437; e c) quantidade e valores de ingresso, por setor;
c) no inciso VIII do art. 270.d) expectativa de público pagante por setor;
II - a expressão em regulamento, para na legislação tributária, contida: e) cópia do contrato com o artista ou a pessoa que o represente, quando for o caso;
a) no caput dos arts. 86, 98 e 114;f) relação dos prestadores de serviços contratados para a realização do evento, 

bem como dos valores dos serviços. b) nos §§ 2° do art. 91, 2° e 3° do art. 156, 1° e 3° do art. 256;

II - ter a base de cálculo do ISSQN estimada, no mínimo, em 50% (cinquenta por c) no parágrafo único do art. 97; e
cento) da capacidade de lotação diária multiplicada pelo preço do ingresso, por tipo de d) nas alíneas c e g do inciso II  e   a e b do inciso VIII do art. 270.bilhete, e pela quantidade de apresentações;

III - a expressão do regulamento, para da legislação tributária, contida: § 3º Entende-se por setor as divisões de público com variação de preço do 
a) no caput dos arts. 160 e 439;ingresso.
b) nos §§ 1° dos arts. 91, 146, 158, 182, 249-A, e 263, 4° do art. 158, e 2° do art. § 4º O ISSQN apurado por estimativa da base de cálculo será lançado de ofício, 

282; emediante notificação ao contribuinte, na forma do art. 370, constando a vigência do 
regime e o vencimento do imposto. c) nas alíneas e do inciso III do art. 116, b e c do inciso II do art. 174 e a do inciso IV 

do art. 270.

IV - a expressão no regulamento, para da legislação tributária, contida:Art. 389. A autoridade fiscal poderá subsidiar a apuração da base de cálculo 
estimada do ISSQN por quaisquer dos seguintes elementos: a) no caput dos arts. 414 e 503;

I- o tempo de duração e a natureza específica da atividade; b) nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 257;
II - o preço corrente dos serviços; c) no inciso IV do art. 405; e 
III - o local onde ocorre a atividade; d) na alínea a do inciso I do art. 174.
IV - as receitas do contribuinte, com prestação de serviços, em períodos V - a expressão regulamentar ou regulamentares, para da legislação tributária, 

anteriores; contida:
V - as despesas operacionais do contribuinte em períodos anteriores com margem a) no caput dos arts. 220 e 222; 

de lucro presumida, de 35% (trinta e cinco por cento);
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b) nos §§ 2° do art. 256 e 3° do art. 158; e 516, os §§ 2° e 3° do art. 389 e o § 2° do art. 444, ambos da Lei Complementar nº 071, 
de 29 de dezembro de 2003. c) no parágrafo único do art. 89.

VI - a expressão pelo regulamento, contida no inciso I do art. 257, para pela 
legislação tributária; Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.VII - a expressão do seu regulamento, contida no caput do art. 22, para da sua 
legislação tributária.

Dourados, 28 de dezembro de 2009.

Art. 516. A Administração Tributária editará legislação tributária complementar a 
este Código, adotando-se: Ari Valdecir Artuzi

I - os documentos, os procedimentos, os prazos, as formas e os demais conceitos Prefeitoprevistos na legislação existente enquanto não editada nova legislação, desde que não 
contrarie este Código;

Fernando José Baraúna Recalde II - a legislação tributária federal de normas gerais ou subsidiárias, relativas aos 
tributos da competência deste Município. Procurador Geral do Município

ANEXO I Alziro Arnal Moreno
LISTA DE SERVIÇOS Secretário Municipal de Governo
(…)

7. 22 – Serviços de Pulverização Agrícola LEI COMPLEMENTAR Nº 156 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009

TABELA 3

 “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 138 de 02 de janeiro de 2009 e dá 
outras providencias”.

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele Sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 5º da Lei complementar nº 138, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 5 ..................

TABELA 4 I- Conselho Municipal de Alimentação Escolar;

II- Conselho Municipal de Educação de Dourados;
VALORES FIXOS MENSAIS DO ISSQN III- Conselho Municipal de Assistência Social;
 IV- Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher;
1.    PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS V- Conselho Municipal Antidrogas;
ATIVIDADE VALOR FIXO MENSAL VI- Conselho Municipal de Saúde;
Administrador R$ 61,62 VII- Conselho Municipal de Desenvolvimento. Rural;
Advogado R$ 73,03 VIII- Conselho Municipal de Trânsito e Sistema Viário Urbano; 
Arquiteto R$ 73,03 IX- Conselho Municipal de Cultura;
Contador R$ 60,71 X- Conselho Municipal de Esporte e Lazer;
Corretor R$ 49,07 XI- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Dentista R$ 61,62 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

profissionais da Educação;Economista R$ 61,62
XII- Conselho Fiscalizado do Fundo Municipal de Urbanização;Engenheiro agrônomo R$ 85,01
XIII- Conselho Municipal do Plano Diretor;Engenheiro civil R$ 74,17
XIV-  Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano; Engenheiro eletricista R$ 74,17
XV- Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente;Farmacêutico R$ 74,17
XVI- Conselho Gestor da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública;Farmacêutico bioquímico R$ 74,17
XVII- Conselho Municipal de Turismo de Dourados; Fisioterapeuta R$ 61,62
XVIII- Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;Fonoaudiólogo R$ 61,62
XIX- Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento dos Direitos dos Afros Instrutor R$ 37,66 brasileiros; 

Médico R$ 98,13 XX- Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 
Nutricionista R$ 61,62 XXI- Conselho Municipal de Juventude;
Professor (inclui aulas particulares) R$ 30,81 XXII- Conselho Municipal de Desenvolvimento;
Protético dentário R$ 49,07 XXIII- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Psicanalista R$ 61,62 XXIV- Conselho Municipal de preservação do Patrimônio; Histórico 
Psicólogo R$ 61,62 Cultural e Ambiental de Dourados;
Representante R$ 60,71 XXV- Conselho Municipal de Segurança Pública;
Técnico agrícola R$ 48,61 XXVI- Gabinete de Gestão Integrada Municipal.
Técnico em agrimensura R$ 37,66

Técnico em contabilidade R$ 60,71 ...
Técnico em pecuária R$ 45,64 Art. 2º O inciso III do artigo 9º da Lei Complementar nº 138 passa a vigorar com a 

seguinte redação:Terapeuta R$ 61,62
I -Topógrafo R$ 74,17
II -Veterinário R$ 57,05
III - a aplicação de medidas para o cumprimento de prazos de pronunciamento e Zootecnista R$ 57,05

oferecimento de informações solicitadas ao Prefeito e órgãos da Administração 
Demais atividades com habilitação exigida em nível superior, não citadas Municipal em resposta aos órgãos do Poder Legislativo.  

anteriormente R$ 60,94

Demais atividades cuja habilitação exigida seja de até o nível médio, não citados 
Art. 3º O inciso VI do Art. 16 da Lei complementar nº 138, passa a vigorar com a anteriormente R$ 25,00

seguinte redação: 
 

Art. 16.........
Art. 2º Ficam revogados os parágrafos únicos dos artigos 103, 466 e 

I - .......
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II - ..... município, em articulações com as demais Secretarias.

III - ...... VIII - a emissão de autos para inscrição na dívida ativa e a promoção da sua 
cobrança, mediante encaminhamento à Procuradoria-Geral do Município, e o IV - ........ acompanhamento, controle e registro do seu pagamento;

V - ....... IX - a promoção de estudos e a fixação de critérios para a concessão de incentivos 
VI – a execução das ações de defesa civil na área territorial do Município, fiscais e financeiros, tendo em vista o desenvolvimento econômico e social do 

em articulação com a Coordenação de Defesa Civil e órgãos estaduais e federais Município, em articulação com as Secretarias Municipais de Planejamento e a de 
competentes. Indústria, Comércio e Turismo;

X - a proposição de normas e procedimentos para controle, registro e 
acompanhamento dos gastos públicos e a análise da viabilidade de instituição e Art. 4º O Art. 19 da Lei complementar nº 138, passa a vigorar com a seguinte 
manutenção de fundos especiais e a fixação de normas administrativas para seu redação:
funcionamento e controle de sua gestão;

XI - a elaboração, a manutenção e a atualização do Plano de Contas Único para os 
Art. 19............... órgãos da administração direta e aprovação dos planos de contas das entidades da 

administração indireta;

XII - o processamento do pagamento das despesas, da movimentação das contas I - o Planejamento do ordenamento urbano, o planejamento estratégico municipal, 
bancárias da Prefeitura e o repasse de recursos ao Poder Legislativo e formalização e mediante orientação normativa, metodológica e executiva do processo de 
controle das transferências constitucionais e voluntárias;programação governamental dos demais órgãos e entidades da Administração 

Municipal e com a sociedade, observando as diretrizes políticas e estabelecidas no XIII - o estabelecimento da programação financeira de desembolso, a 
Programa de Governo; uniformização e a padronização de sistemas, procedimentos e formulários aplicados 

utilizados na execução financeira e a promoção de medidas asseguradoras do II - a elaboração o acompanhamento, o controle a implementação do Plano 
equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas municipais;Diretor do Município, em articulação com as Secretarias Municipal de Obras e a 

Procuradoria Geral do Município, e o cumprimento do Estatuto das Cidades e a XIV - a proposição dos quadros de detalhamento e execução da despesa 
formulação e elaboração dos demais instrumentos que lhe são complementares; orçamentária dos órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta, em 

articulação com as Secretarias Municipais de Planejamento e de Administração; eIII - o estudo e a sistematização de dados e informações sobre economia urbana e 
regional, subsidiando a elaboração de pareceres, programas e projetos para o XV - o cadastramento, o acompanhamento e o controle da execução de convênios 
desenvolvimento urbano e municipal; em que são convenentes órgãos ou entidades do Poder Executivo, bem como a 

avaliação da fixação de contrapartidas que utilizam recursos humanos, financeiros ou IV - a proposição da normatização, através de legislação básica do zoneamento e 
materiais de órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal.ocupação do solo, do parcelamento do solo, do plano viário, do mobiliário urbano, do 

meio ambiente, do código de obras e demais atividades correlatas à ocupação do XVI – a fiscalização da regularidade fiscal e documental, pertinentes a legislação 
espaço físico e territorial do Município; tributária municipal, incluindo alvarás e documentos afins relativos ao cadastro 

econômico, procedendo as autuações interdições e multas quando couberemV - o desenvolvimento de atividades e processos relacionados à estatística, 
geografia, cartografia, aerofotogrametria e geoprocessamento de interesse do 
Município;

Art. 6º - O art. 25 da Lei Complementar nº 138 de 02 de janeiro de 2009, 
VI – o estudo e a elaboração de projetos para instituição e implantação de passa a vigorar com as seguintes alterações:

monumentos, obras especiais e as de urbanismo;

VII - o acompanhamento e a coordenação do cumprimento do plano de 
Art. 25 - À Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio urbanização do Município, especialmente no que se refere à abertura ou construção de 

órgão diretamente subordinado ao Prefeito Municipal compete: vias e logradouros públicos, elaborando os respectivos projetos, em articulação com a 
Secretaria Municipal de Obras Públicas;

VIII – a gerência e execução de ações para captação de recursos para programas e I. a formulação, a elaboração e implementação de projetos estratégicos de 
projetos de interesse do Município; desenvolvimento local, bem como a coordenação e a implementação de ações de 

estímulo e apoio ao desenvolvimento dos setores produtivos, da indústria, do IX - a promoção de ações visando à implementação e o acompanhamento das 
comércio, dos serviços e do turismo;normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do II. a estruturação de sistemas locais de produção integrada, tendo por fins a 
equilíbrio ambiental, determinados no Estatuto das Cidades. diversificação produtiva, o fortalecimento do sistema agro-industrial e o 

desenvolvimento de produtos de alto valor agregado e do acesso ao mercado;X - a gestão do sistema cartográfico municipal, o controle do patrimônio 
imobiliário do Município e do parcelamento do solo; III. o acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos nas esferas 

estadual e federal e relacionados ao desenvolvimento agropecuário, XI – gestão fundiária na execução de ações para regularização de áreas com as 
análises técnicas e cartorárias pertinentes englobando o registro e averbação; IV. o estímulo à localização, manutenção e desenvolvimento de 

empreendimentos agropecuários;XII – o planejamento e o controle de programas de habitação de interesse social e 
de melhorias habitacionais; V. a formulação e implementação de projetos para incentivar 

empreendimentos produtivos que envolvam a comunidade científica e acadêmica XIII – elaborar projetos, acompanhar, controlar a gestão das áreas públicas 
local, para estabelecimento de parcerias no sentido de aplicação de ciência e municipais, visando o desenvolvimento de programas de interesse social;
tecnologia para otimizar, modernizar e racionalizar processos de produção;

XIV – elaborar projetos de loteamentos sociais urbanizados e preparar para 
VI. a articulação com órgãos e entidades do Estado e do Governo Federal para comercialização;

formulação de diretrizes e execução de programas e projetos de apoio ao 
XV – cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente ao uso do solo, assentamento desenvolvimento da produção familiar, do abastecimento alimentar e do 

de favelas e áreas de comodato; desenvolvimento técnico-econômico dos agricultores familiares em geral e da 
organização das comunidades rurais;XVI – fazer o levantamento das áreas públicas ocupadas irregularmente;

VII. a organização social e econômica dos agricultores familiares com vistas ao XVII fazer o levantamento e a regularização de áreas pertencentes ao Município 
desenvolvimento local sustentável e a melhoria da qualidade de vida por meio do inclusive de imóveis públicos, e o controle das áreas cedidas e doados juntamente com 
implemento a produção, a agregação de valor aos produtos e a geração de renda;a Secretaria de Indústria, comercio e turismo;

VIII. o planejamento para promoção de melhorias de infra-estrutura rural para XVIII - o estabelecimento de diretrizes para o planejamento e controle do 
facilitar a permanência do homem no campo e o desenvolvimento da agroindústria processo de implantação de empreendimentos e atividade do Município;
familiar organizada em redes solidárias de produção;

IX. a orientação ao pequeno agricultor no desenvolvimento da sua produção a 
Art. 5º O Art. 20 da Lei complementar nº 138, passa a vigorar com a seguinte assistência técnica rural e sanitária para o desenvolvimento da agricultura familiar;

redação:
X. o incentivo e o apoio às atividades da agricultura familiar, identificando 

propriedades economicamente viáveis, visando agregar valor à pequena produção e 
preservando as características culturais e ambientais, para retirar o pequeno produtor Art. 20..................................
da clandestinidade e proporcionar a manutenção do trabalho e o incremento da renda 
familiar;

I - a formulação, a coordenação, a administração e a execução da política de XI. o apoio na execução dos serviços de interesse coletivo, em melhorias na administração financeira e orçamentária do Município; infra-estrutura das propriedades rurais, de forma subsidiada, priorizando os 
II - a coordenação das atividades relativas a execuções orçamentárias, financeiras agricultores de baixa renda;

e contábeis dos órgãos da administração direta municipal e o estabelecimento e XII. a disponibilidade de serviços ao meio rural, de modo a obter melhorias de acompanhamento da programação financeira de desembolso, de conformidade com infra-estrutura e meio ambiente, no âmbito das comunidades indígenas;determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal e normas legais pertinentes;
XIII. o incentivo e a orientação ao associativismo e ao cooperativismo, mediante III - a coordenação da formulação e definição dos programas e projetos apoio à criação de organismos e a promoção de cursos, palestras e eventos afins;governamentais e a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei 
XIV. a proposição de políticas para o desenvolvimento agrário Municipal e a Orçamentária Anual e do Orçamento Plurianual do Município, observadas as normas 
regularização fundiária, de forma a possibilitar o aprimoramento das medidas e da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, em conjunto com as 
processo de assentamento rural, buscando alternativas de sua viabilidade econômica, Secretarias Municipais de Governo, Planejamento e Administração;
o acompanhamento e a avaliação dos seus resultados em conjunto com a Secretaria IV - a organização e coordenação das ações e medidas para formulação de Municipal de Planejamento;proposições para elaboração do orçamento e definição das prioridades e aplicações de 
XV. a definição das políticas públicas e a coordenação da implementação dos recursos orçamentários em conjunto com as Secretarias Municipais de Planejamento e 
serviços de assistência técnica ligados ao desenvolvimento e ao aprimoramento das Obras;
atividades da agricultura familiar realizadas por pequenos produtores rurais, V - a orientação aos órgãos e entidades municipais sobre a proposição de seus assentados e comunidades indígenas;orçamentos e consolidação das propostas, controle, acompanhamento e execução do 
XVI. a promoção de programas voltados para a fixação do homem no campo, orçamento anual;
levantamentos sobre a situação dos trabalhadores rurais e o desenvolvimento de VI - o acompanhamento da execução orçamentária municipal, mediante a programas de geração de emprego e renda no meio rural;manutenção de registros da utilização dos recursos orçamentários alocados ao 
XVII. a promoção de medidas visando o ordenamento territorial, mediante atendimento das despesas de custeio e de investimento dos órgãos da administração 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e ocupação e valorização do solo direta da Prefeitura Municipal em conjunto com a Controladoria.
urbano, em articulação com as Secretarias Municipais de Planejamento e de Obras;VII – o levantamento dos  gastos com pessoal, material, serviços  e encargos 

XVIII.o planejamento para promoção de melhorias de infra-estrutura rural para diversos, instalações, material permanente e equipamentos para proposição da 
facilitar a permanência do homem no campo e o desenvolvimento da agroindústria programação das despesas de custeio e de capital e sua inclusão no orçamento anual do 
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familiar organizada em redes solidárias de produção em conjunto com a Secretaria interdições, quando couberem. 
Municipal de Planejamento;

XIX. o investimento na melhoria dos ambientes, institucional e organizacional, Art. 8º O Art. 27 da Lei complementar nº 138 passa a vigorar com a seguinte locais com vistas a estimular interesses de empreendedores e promover a atração de redação:investimentos para o Município;

XX. a estruturação de sistemas locais de produção integrada, tendo por fins a 
Art. 27.....................diversificação produtiva, o fortalecimento do sistema industrial e o desenvolvimento 

de produtos de alto valor agregado e do acesso ao mercado;

XXI. a promoção de estudos e pesquisas sociais, econômicos e institucionais, a I - o planejamento a elaboração e execução de projetos de administração, 
transformação potencialidades do Município em oportunidades para instalação de manutenção e obras de conservação e preservação dos espaços públicos  como praças, 
empreendimentos voltados para o desenvolvimento econômico, social e sustentável jardins, parques, áreas verdes, cemitérios, calçadas, logradouros e outros bens 
do Município; pertencentes ao Município, em conjunto com a Secretária Municipal de Planejamento.

XXII. o incentivo e a orientação para a instalação, localização, ampliação e II - a coordenação e a execução, direta ou indireta, dos serviços à iluminação e 
diversificação de indústrias que utilizem tecnologias e mão-de-obra e insumos locais e limpeza pública, coleta e destinação final do lixo, de capina, varrição e limpeza das 
o desenvolvimento de programas e projetos de fomento a outras atividades produtivas vias e logradouros públicos, mercados e feiras livres;
e comerciais compatíveis o Município;

III - a execução das atividades de identificação e codificação de logradouros 
XXIII.a orientação, de caráter indutor, à iniciativa privada para captação de públicos e sinalização urbana, de ciclovias e de corredores para transporte coletivo;

empreendimentos de interesse econômico para o Município, em especial, a 
IV - a elaboração de projetos relacionados à criação e extinção de serviços de implementação de projetos voltados para a expansão dos segmentos industrial;

transporte coletivo, a analise da inter-relação dos sistemas de transportes e a definição 
XXIV.o acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos nas esferas de prioridades e proposição de modificações na circulação viária e na estrutura física;

estadual e federal e relacionados ao desenvolvimento da indústria, do comércio e do 
V - o controle, a supervisão e a execução das atividades relativas a transportes turismo, para identificação de oportunidades de expansão ou instalação de novos 

concedidos, mediante estudos definição e alteração de itinerários, vistorias em empreendimentos no Município;
veículos e fixação de preços, tarifas e horários, de conformidade com a legislação 

XXV. a promoção de medidas para atração de interessados em instalar atividades pertinente, e a articulação com as entidades estaduais e federais de controle e 
empresariais no Município, em articulação com os setores locais, estaduais e fiscalização dos serviços de transporte;
nacionais;

VI - a preservação da eficiência econômica e técnica dos serviços públicos 
XXVI. a formulação de políticas, em conjunto com os órgãos municipais concedidos, visando propiciar condições de regularidade, continuidade, 

municipais afins, visando a compatibilização de novos investimentos com a segurança, atualidade, universalidade e a estabilidade nas relações entre a poder 
manutenção e preservação das condições ambientais e urbanísticas do Município; concedente, as entidades reguladas e os usuários;

XXVII. o incentivo e apoio à pequena e média empresa nas suas áreas VII - a promoção de ações visando assegurar a prestação de serviços públicos 
de atuação e o estímulo à localização, manutenção e desenvolvimento de concedidos aos usuários de forma adequada e em condições de eficiência, atualidade, 
empreendimentos industriais, comerciais e de serviços no Município; generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas;

XXVIII. o fomento e incentivo à instalação de novos negócios e VIII - o exercício da função de órgão executivo do trânsito municipal, mediante a 
investimentos que busquem valorizar e explorar o potencial de turismo de negócios e execução das atividades de emissão de documentos referentes às permissões e 
do turismo rural, no Município; registros de empresas, proprietários, motoristas e veículos relativos ao transporte de 

passageiros, transportes diversos e sistema complementar e a efetivação dos atos XXIX. o incentivo e orientação ao desenvolvimento do associativismo 
necessários à delegação da exploração desses serviços; epara a formação de associações e cooperativas e outras modalidades de organizações 

voltadas para o desenvolvimento local integrado e formação de uma cultura de IX - a coordenação das atividades externas e internas de transportes, rodoviários, 
cooperação, trabalho e renda; e aeroviários, ferroviários, bem como a fiscalização e a vistoria das linhas do transporte 

coletivo urbano, no que diz respeito ao cumprimento de itinerários, horários, lotação, XXX. a proposição e a implementação, em articulação com as Secretaria 
comodidade, segurança e outras condições exigidas para a prestação dos serviços;Municipal de Assistência Social, das políticas de qualificação e requalificação 

profissional e colocação de mão-de-obra habilitada às demandas apresentadas nas X  - a fiscalização das posturas municipais, pertinentes à legislação municipal 
atividades econômica no Município; de localização e as relativas ao desenvolvimento de atividades, procedendo às 

autuações e interdições, incluindo  a fiscalização de alvarás e demais documentos,  em XXXI. o investimento na melhoria dos ambientes, institucional e 
conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento quando couber.organizacional, locais com vistas a estimular interesses de empreendedores e 

promover a atração de investimentos para o Município;

XXXII. a proposição de políticas para o desenvolvimento, indicando Art. 9º Fica acrescido o parágrafo único no Artigo 7º, da Lei Complementar nº 
alternativas de sua viabilidade econômicas observadas as normas de preservação e 138, com a seguinte redação:
conservação ambiental;

I - ......
XXXIII. fazer o controle das áreas doadas para as empregas e averiguar 

a)....as atividades da empresa beneficiária, e o cumprimento de prazos indicados na 
legislação, para prática de atos II - ......

a)....
Art. 7º O Art. 26 da Lei complementar nº 138, passa a vigorar com a b)......

seguinte redação:
Parágrafo único – as atribuições dos órgãos citados nos incisos I e II estão 

definidas em Lei própria. 
Art. 26...............

Art. 10 Fica acrescido o inciso XVII ao artigo 11 da Lei Complementar 
nº 138 com a seguinte redação: I - a execução das obras viárias e de saneamento básico e de edificações, por 

administração direta ou contratada, mediante elaboração de projetos, construção, 
reforma, recuperação ou conservação de rodovias, vias urbanas e edificações bem com 

XVII – a promoção e execução de atividades de defesa do consumidor no a verificação da viabilidade técnica e definindo os respectivos orçamentos e indicando 
âmbito do Município conforme legislação pertinente.os recursos financeiros necessários.

II - a supervisão, a execução e a fiscalização das atividades de construção, 
instalação, montagem, manutenção ou conservação de pontes, galerias pluviais, Art. 11Fica acrescido o inciso VII ao artigo 14 da Lei Complementar nº 138 com a 
bueiros, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica nas vias urbanas e rurais do seguinte redação: 
Município; I -.......

III - a fiscalização, o acompanhamento e a execução de obras públicas e serviços II - ........de engenharia contratados por órgãos e entidades da Prefeitura Municipal e a 
III - ......execução, direta ou indireta, de obras de prevenção, controle ou recuperação de 

erosões; IV - ........
IV - a operação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos da área de V -........

obras e de manutenção e conservação de rodovias e vias urbanas;
VI  -........

V - a manutenção da planta cadastral do Município, para efeito de disciplinamento 
VII – desenvolver os serviços de veiculações de atos oficiais do Poder da expansão urbana, e do licenciamento de obras e edificações particulares, em apoio 

Executivo e Legislativo, além de matérias de relevante interesse da comunidade às atividades de tributação e fiscalização de bens imóveis localizados no Município;
através do Diário Oficial do Município, bem como a manutenção e alimentação de 

VI - a emissão de laudos de vistoria de conclusão de obras e serviços de dados e informações do site oficial na internet;
engenharia realizados por terceiros contratados pela Prefeitura Municipal ou por suas 
entidades de administração indireta;

VIII – coordenar e articular atendimento ao cidadão, receber e encaminhar as VII - a recomposição ou a reposição de pavimentação asfáltica de vias públicas 
demandas, reclamações e sugestões da população em geral, e monitorar o andamento danificadas em decorrência de obras realizadas por terceiros, para instrução de 
destas.processos de ressarcimento ao Tesouro Municipal;

VIII - a execução de projetos para instituição e implantação de monumentos, 
obras especiais e de urbanismo; Art. 12 Fica acrescido o inciso XIV ao artigo 18 da Lei Complementar 

nº 138 com a seguinte redação:IX - a execução do plano de paisagismo e arborização dos logradouros públicos 
municipais, em atuação conjunta com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;

X - a implantação de projetos habitacionais, bem como o fomento e a XIV – a aplicação de medidas para o cumprimento de prazos de 
intermediação de financiamentos para aquisição, ampliação e reforma de moradias; pronunciamento e oferecimento de informações solicitadas ao Prefeito e órgãos da 

Administração Municipal em resposta ao Tribunal de Contas. XI - a fiscalização e a regularização de áreas de loteamento e unidades 
residenciais destinadas ao uso em programas de habitação para a população de baixa 
renda;

Art. 13 Fica acrescido o artigo 59-A na Lei Complementar nº 138 com 
XII - a promoção de estudos visando a identificação de soluções para os a seguinte redação:

problemas habitacionais e execução do reassentamento dessas populações para 
interesse social ou desocupação de área de risco; e

Art. 59-A Fica criado durante a vigência da presente lei, a Função XIII - a fiscalização das edificações públicas e particulares pertinentes à 
Gratificada Especial (FGE) que será destinada aos servidores efetivos que prestam legislação de Obras e de a Lei de uso e ocupação do solo, procedendo às autuações e 
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assessoramento direto ao Prefeito, Secretários e equivalentes, nas atividades de Alziro Arnal Moreno
notório conhecimento técnico e com capacidade especifica devidamente comprovada. Secretário Municipal de Governo

§1º - A função gratificada especial será de 50% (cinqüenta por cento) do DGA 5 
sobre o vencimento base do servidor efetivo, em caráter transitório, sendo no máximo 
de quatro por Secretaria ou equivalente, inclusive Gabinete do Prefeito, do Vice 
Prefeito, Autarquias e Fundações.

§2º - O servidor efetivo que tiver a função gratificada especial não poderá ser 
designado para exercer qualquer outra função de confiança (DAÍ) ou comissionada 
(DGA), e ainda fica impedido de acumular qualquer outra gratificação ou adicional, 
exceto os de caráter permanente.

Art. 14 Fica criado no âmbito da Prefeitura Municipal de Dourados o 
Cargo de Coordenador, os quantitativos de cargos são os constantes no Anexo Único 
desta Lei.

Art. 15 Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir Crédito Especial 
até o montante das dotações orçamentárias das unidades que fazem parte das 
alterações propostas nesta Lei e promover, no orçamento do exercício 2009, os 
necessários ajustes à presente alteração, com remanejamento de recursos 
orçamentários necessários à sua implementação, até o limite dos saldos de dotações 
existentes.

Parágrafo único - As alterações orçamentárias ocorrerão nos termos dos artigos 42 
e 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e seus parágrafos.

Art. 16 Os servidores ocupantes de cargos extintos ou transformados 
por esta lei, serão redistribuídos por ato do Poder Executivo, sem a necessidade de 
exoneração.

Art. 17- O Anexo V da Lei Complementar Nº. 117, de 31 de dezembro 
de 2007, e o anexo II da Lei Complementar 138 de 02 de janeiro de 2009 passa a 
vigorar com as alterações constantes no Anexo único da presente lei.

Art. 18 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Dourados, 16 de novembro de 2009

Ari Valdecir Artuzi

Prefeito 

Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do Município

ANEXO ÚNICO
(Anexo II da LC 138/2009)

SÍMBOLOS E DENOMINAÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 617 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009 Conferência da Cidade de Dourados-MS”

“Substitui membros do Conselho Municipal do Plano Diretor” O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
conferem  o inciso  II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o disposto no art. 22 do Regimento da 4º Conferência 

Nacional das Cidades, aprovado pela Resolução Normativa nº 10, de 30 de junho de 
2009, do Conselho Nacional das Cidades; 

D E C R E T A:

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados, em substituição, os membros, abaixo 

relacionados, para comporem o Conselho Municipal do Plano Diretor, conforme 
segue: Art. 1° Fica constituída a Comissão Preparatória para a 4ª Conferência das 

Cidades de Mato Grosso do Sul, conforme segue: 

I – representante da Secretaria Municipal de Planejamento:
I - Secretaria Municipal de PlanejamentoTitular: José Roberto Cattanio em substituição a servidora Ana Luiza de Ávila 

Lacerda Titular: Dirson Missio;

Suplente: Dirson Missio em substituição ao senhor Roberto Razuk Filho Suplente: José Roberto Cattanio;

II - representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU): Titular: Elizandra Marinho de Albuquerque Galdino

Suplente: Rosmary Covatti em substituição Elisângela Dantas da Luz Titular: Eduardo Loss Censi

Art.2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. II - Secretaria Municipal de Governo:

Titular: Thiago Vinicius Ribeiro;

Dourados, 05 de novembro de 2009. Suplente: Mario Cezar Galeano

Ari Valdecir Artuzi III - Secretaria Municipal de Assistência Social:

Prefeito Municipal Titular: Anízio de Souza Santos;

Suplente: Gleiber dos Santos Nascimento.

Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do Município IV - União Douradense de Associação de Moradores

Titular: Adilson Barros Mourão;

Suplente: Rogério Lourenço

DECRETO N° 618, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009

Titular: Altemir Mateus dos Santos

“Constitui e nomeia membros para compor a Comissão Preparatória e para a 3ª Suplente: Demétrio Siqueira Cavalcante
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V - Câmara dos Dirigentes e Lojistas: O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município,Titular: Jorge Luiz de Souza

Suplente: Jairo Melo Gonçalves
D E C R E T A:

VI - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais:
Art. 1º Ficam nomeados, em substituição, os membros, abaixo Titular: Sonia Aparecida Morel; relacionados, para comporem o Conselho Municipal de Trânsito e Sistema Viário 

Suplente: Sonia Maria Ferreira. Urbano, conforme segue:

VII - Universidade Federal da Grande Dourados: I – Representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
Titular: Mario Cezar Tompes da Silva Titular: Dionísio Binelo Batista em substituição ao membro Fabio Martins de 

LimaSuplente: Adauto de Oliveira Souza

Suplente: José Roberto Cattanio em substituição ao membro Cibelle Silveira VIII - Caixa Econômica Federal:
Doffinger

Titular: José Zani Carrascosa

Suplente: João Roberto dos Santos Figueiredo
Art.23º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º A Coordenação Geral da Comissão Preparatória da 4º Conferência 
Dourados, 05 de novembro de 2009.Municipal das Cidades de Dourados, será exercida por Dirson Missio.

Ari Valdecir ArtuziArt. 3º A Comissão Preparatória da 4º Conferencia Municipal das Cidades de 
Mato Grosso do Sul, deverá elaborar seu Regimento Interno até o dia 30 de dezembro Prefeito Municipal
de 2009.

Fernando José Baraúna Recalde
Art. 4º Cabe a Comissão Preparatória da 4º Conferência Municipal das cidades de Procurador Geral do Município Mato Grosso do Sul:

I - coordenar, supervisionar e promover a realização da 4º Conferência 
Municipal das Cidades, atendendo aos aspectos técnicos, políticos e administrativos; Cláudio Marcelo Machado Hall

Secretário Municipal de Serviços Urbanos

II - propor os critérios e modalidades de participação e representação dos 
interessados, bem como o local de realização da 4º Conferência Municipal das 
Cidades;

DECRETO Nº 745, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.

III - mobilizar os parceiros e filiados, de suas entidades e órgãos membros, no 
“Designa servidor como Administrador de Manutenção dos Veículos”.âmbito de sua atuação nos Municípios ou regiões;

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe IV - acompanhar e deliberar sobre as atividades, devendo ser apresentados 
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,relatórios ao conselho Municipal das cidades.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica designado o senhor Denis Calheiros Mendonça, para atuar Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
como Administrador de Manutenção dos Veículos da Secretaria Municipal de 
Educação.

Dourados (MS), 05 de novembro de 2009.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal Dourados (MS), 17 de dezembro de 2009.

Fernando José Baraúna Recalde Ari Valdecir Artuzi
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

Fernando José Baraúna Recalde
DECRETO Nº 619 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009 Procurador Geral do Município 

“Substitui membros do Conselho Municipal de Trânsito e Sistema Viário Marlene Florencio de Miranda VasconcelosUrbano”
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÕES
Resolução nº.Lm/12/2910-B/09/SEMAD Resolução nº.Lm/12/2911-B/09/SEMAD

Tatiane Cristina da Silva Moreno, Secretária Municipal de Administração, no uso Tatiane Cristina da Silva Moreno, Secretária Municipal de Administração, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei das  atribuições  que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados... Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E: R E S O L V E:

Conceder aos Servidores Públicos Municipais, CONFORME EXTRATO DE Conceder aos Servidores Públicos Municipais, CONFORME EXTRATO DE 
ATOS ADMINISTRATIVOS, Licença Médica para Tratamento de Saúde (até 15 ATOS ADMINISTRATIVOS, Licença Médica para Tratamento de Saúde (com 
dias), nos termos do artigo 134 c/c o artigo 136 e §§, da Lei Complementar nº 107/06 benefício pago pelo INSS), de conformidade com as leis Complementares nº 107/06 e 
(Estatuto do Servidor Público Municipal), de 27 de Dezembro de 2006, referente aos 031/99 c/c § 1º do artigo 2º do Decreto nº 704/02, referente ao mês de dezembro de 
meses de setembro, novembro e dezembro de 2009. 2009.

  

Registre-se. Registre-se. 

Publique-se. Publique-se.

Cumpra-se. Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações 
necessárias. necessárias.

Secretaria Municipal de Administração, aos 29 dias do mês de dezembro do ano Secretaria Municipal de Administração, aos 29 dias do mês de dezembro do ano 
dois mil e nove (2009). dois mil e nove (2009).

Tatiane Cristina da Silva Moreno Tatiane Cristina da Silva Moreno

Secretária Municipal de Administração Secretária Municipal de Administração.
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RESOLUÇÕES

EDITAIS

SERIDOOR PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME, inscrita no FERREIRA & CASANOVA LTDA-ME torna público que requereu do Instituto de 
CNPJ. 09.200.245/0001-37, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental - AA, 
Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Instalação - LI, para atividade de para atividade de Pizzaria, localizada na Rua Toshinobu Katayma – 1.276, Vila Planalto, no 
Prestação de Serviços de Impressão de Material para uso publicitário, localizada na Av. Município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
Weimar G. Torres, 2857 -  Centro,  no Município de Dourados (MS). Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

PRESTES E PRESTES LTDA ME, Torna publico que requereu do Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados – MS, a  Licença Simplificada  -  LS, para a 

SERIDOOR PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME, inscrita no atividade de   Comercio Varejista de Peças para Motocicletas, Manutenção e Reparação de 
CNPJ. 09.200.245/0001-37, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Motocicletas, localizada na Rua  Araguaia  nº 305, Jd. Água Boa, Dourados – MS. Não foi 
Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Operação - LO, para atividade de determinado estudo de impacto ambiental.
Prestação de Serviços de Impressão de Material para uso publicitário, localizada na Av. 
Weimar G. Torres, 2857 -  Centro,  no Município de Dourados (MS). Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO AVISO DE RERRATIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 146/2009 RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do PREGÃO PRESENCIAL N° 138/2009
Pregoeiro designado através do Decreto n° 449, de 31 de agosto de 2009, torna público para O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do conhecimento de todos os interessados, o resultado final do citado processo licitatório, que Pregoeiro designado através do Decreto n° 449, de 31 de agosto de 2009, torna público para tem por objeto a aquisição de material de copa e cozinha para atender os Programas Sociais, conhecimento de todos os interessados, a rerratificação do resultado do citado processo, que com recursos do Fundo Municipal de Investimentos Sociais, no qual se sagraram tem por objeto a aquisição de material de processamento de dados (cartuchos, fita para vencedoras as proponentes: CALHEIROS & CAPELOSSI LTDA., nos itens 01, 02, 06, 08, impressora e kit fotocondutor). ONDE SE LÊ: KFLEX COMERCIAL LTDA.-ME, nos 13, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 47, 50, 55, 59 e 67; R.T. SAKAI & CIA. itens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37; MILAN LTDA.-ME, nos itens 03, 05, 10, 12, 19, 22, 26, 33, 37, 41, 43, 44, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 60, & MILAN LTDA., nos itens 05, 10, 19, 22, 25, 27 e 28. LEIA-SE: KFLEX COMERCIAL 61, 62, 64, 66, 68, 70 e 71; KFLEX COMERCIAL LTDA.-ME, nos itens 04, 07, 09, 11, 14, LTDA.-ME, nos itens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 17, 21, 24, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 52, 57, 63, 65, 69 e 72. Processo n° 36; MILAN & MILAN LTDA., nos itens 05, 10, 19, 22, 25, 27, 28 e 37. Ratificam-se todas 553/2009/DCL/PMD. as demais decisões publicadas. Processo n° 466/2009/DCL/PMD.
Dourados-MS., 11 de dezembro de 2009. Dourados-MS., 22 de dezembro de 2009.
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