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Poder Executivo
Leis
LEI N° 2.827, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005
“Art. 87. O crédito não integralmente pago no vencimento, seja qual for o motivo
determinante da falta, fica sujeito à incidência de juros de mora e multa moratória.
(...)”

“Aprova o Plano Plurianual para o período de 2006-2009”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

“Art. 93. O pedido de restituição será instruído com os documentos que
comprovem a ilegalidade ou a irregularidade do pagamento.
(...)”

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Plurianual para o período de 2006/2009, conforme
discriminado nos quadros anexos integrantes desta Lei, elaborado em consonância
com as disposições contidas na Lei Orgânica do Município, contendo as diretrizes e
prioridades das despesas de capital e outras delas decorrentes.

“Art. 102. O processo de compensação deverá ser encaminhado à ProcuradoriaGeral do Município para análise e parecer sobre:
(...)”

Art. 2º - O Plano Plurianual será atualizado ou modificado automaticamente
através das respectivas leis orçamentárias anuais no período de sua vigência ou
mediante leis específicas, dispensada a republicação do Plano Plurianual.

“Art. 103. (...)
Parágrafo único. O Secretário Municipal de Fazenda deverá proferir sua decisão
observando os princípios emanados da responsabilidade fiscal.”

Art. 3º - As metas e os valores anuais aprovados neste Plano Plurianual serão
reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes
Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes editadas,
durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em
decorrência do fluxo de ingresso da receita e visando atender a busca do equilíbrio
financeiro, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Art. 157. Para os efeitos do Cadastro Imobiliário, consideram-se infratores os
que não inscreverem os imóveis no prazo e forma regulamentares e aqueles cujos
formulários de inscrição apresentem falsidade, má-fé ou dolo quanto a qualquer
elemento da declaração obrigatória.
(...)”

Art. 4º - Ocorrendo na estrutura administrativa, mediantes lei específica ou a
abertura de créditos adicionais, fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as
metas fixadas por órgão e por projeto/atividade na lei de orçamento em curso.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2006, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados-MS, 28 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal

“Art. 168. Para os efeitos do Cadastro de Atividades Econômicas, consideram-se
infratores os que não se inscreverem no prazo e forma regulamentares e aqueles cujos
formulários de inscrição apresentem falsidade, má-fé ou dolo quanto a qualquer
elemento da declaração obrigatória.
(...)
§ 3º A pessoa considerada infratora, nos termos do caput, que não preencher os
requisitos legais, necessários para o exercício da atividade, será promovida sua
inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas a título precário, unicamente para
efeitos tributários.
(...)”
“Art. 169. (...)
I - (...)
II - a paralisação temporária ou o encerramento de suas atividades.
(...)”

Republica-se por incorreção
LEI COMPLEMENTAR Nº 90,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005.
“Altera as disposições da Lei Complementar nº 071, de 29 de dezembro de 2003,
que Institui o Código Tributário Municipal de Dourados.”
O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou, a seguinte Lei Complementar:
Artigo 1º - Os arts. 87, 93, 102, 103, 157, 168, 169, 171, 174, 231, 249-B, 258,
394, 395, 463, 489 e 499 da Lei Complementar nº 071, de 29 de dezembro de 2003,
passam a viger com as seguintes alterações:

“Art. 171. (...)
(...)
Parágrafo único. A anotação de exclusão, paralisação temporária ou
encerramento de atividade não extingue débitos existentes, nem os que venham a ser
apurados posteriormente ao registro do ato, efetuado de ofício ou por declaração do
contribuinte.”
“Art. 174. (...)
II - (...)
(...)
f) descumprir a notificação de interdição - multa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta
reais) por dia de descumprimento;
g) descumprir as demais obrigações referentes ao Cadastro de Atividades
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Leis
Econômicas - multa de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).
(...)”
“Art. 231. Considera-se sociedade simples, para fins de tributação, aquela cujos
componentes são pessoas físicas habilitadas para o exercício de atividade profissional,
mesmo que explorem, individualmente, mais de uma atividade de prestação de
serviço, ainda que constante de um mesmo item dentre os mencionados na Lista de
Serviços do Anexo I.”
“Art. 249-B. Se o prestador de serviço for pessoa jurídica, o imposto incidente
sobre a construção civil de edificações, será calculado com base no preço do serviço.”
“Art. 258. (...)
§ 1º Para fins deste artigo, a retenção deverá ocorrer:
I - no ato da emissão do documento destinado a comprovar a prestação de serviço
ou no ato do pagamento, o que ocorrer primeiro, quando o tomador for pessoa física ou
jurídica de direito privado;
II - no ato do pagamento da prestação de serviço, quando o tomador for órgão da
administração direta ou indireta da União, Estado, Distrito Federal ou Município.
(...)”
“Art. 394. O órgão tributário poderá suspender ou encerrar o regime de estimativa
mesmo antes do final do exercício, seja de modo geral ou individual, seja quanto a
qualquer categoria de estabelecimentos, grupos ou setores de atividades, quando não
mais prevalecerem as condições que originaram o enquadramento.”

“Art. 455. (...)
Parágrafo único. Quando a autoridade fiscal autuante estiver afastada legalmente,
a chefia imediata designará outra autoridade fiscal para proceder a sustentação do
auto.”
“Art. 456. (...)
Parágrafo único. Quando a autoridade fiscal estiver afastada legalmente, a chefia
imediata designará outra autoridade fiscal para proceder a sustentação da contradita.”
“Art. 484 (...)
Parágrafo único. Fica dispensada da exigência deste artigo os recursos cujos
valores sejam inferiores a R$ 1.000,00 (um mil reais).”
Artigo 3º - O sub-item 7.01 do Anexo I ( Lista de Serviços) da Lei Complementar
nº 071/2003 passa a viger com a seguinte redação:
“7.01. Engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.“
Artigo 4º - Fica acrescido o sub-item 7.21 ao item 7 do anexo I (Lista de Serviços)
da Lei Complementar nº 071/2003, com a seguinte redação:
“ 7.21. Agronomia e agrimensura.”
Artigo 5º - O sub-item 2.05 da Tabela 3 (Alíquota Do Imposto Sobre Serviço De
Qualquer Natureza-ISSQN), do Anexo II, da Lei Complementar nº 071/2003, passa a
viger com a seguinte redação:

“Art. 395. O contribuinte que não concordar com a base de cálculo estimada,
poderá apresentar reclamação no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de ciência
da notificação de lançamento, devendo a reclamação ser processada na forma do
Título II do Livro III.”
“Art. 463. A impugnação terá efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário,
exceto no caso previsto no art. 396.”
“Art. 489. Recebido o recurso, o Conselho de Recursos Fiscais proferirá decisão,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, considerando a procedência ou a improcedência
do mesmo, definindo expressamente os seus efeitos.”

Artigo 6º - Fica acrescido o item 2.06 à Tabela 3 (Alíquota Do Imposto Sobre
Serviço De Qualquer Natureza-ISSQN), do Anexo II, da Lei Complementar nº
071/2003, com a seguinte redação:
(...)

“Art. 499. Os membros titulares do Conselho de Recursos Fiscais e seus suplentes
serão nomeados pelo Prefeito Municipal, com mandato de 1 (um) ano, podendo ser
reconduzidos ao cargo.
(...)”
Artigo 2º - Ficam acrescentados os seguintes dispositivos na Lei Complementar
nº 71, de 29 de dezembro de 2003:
“Art. 182. (...)
(...)
§ 4º. A isenção prevista no inciso III aplica-se somente às entidades de caráter
comunitário sem fins lucrativo, observado no que couber as disposições dos §§ 3º, 4º e
5º do art. 8º desta lei.”
“Art. 243-A. (...)
§ 1º A isenção abrange as ampliações em edificação já existente, desde que a área
total (edificação existente mais ampliação) não ultrapasse o limite estabelecido no
caput.
§ 2º A isenção mencionada no caput, somente será concedida se o contribuinte
declarar, por escrito, que a edificação destina-se ao uso como residência própria e que
comprove não possuir outro imóvel no município, em seu nome, ou no do cônjuge.”
“Art. 258. (...)
(...)
§ 3º A base de cálculo do ISSQN a ser retido, nas hipóteses do § 1º, será o valor
total do serviço prestado, deduzido dos valores permitidos por este Código, ainda que
o prestador tenha parcelado o pagamento do serviço.”
“Art. 275. (...) (...)
§ 1º O estabelecimento ou atividade econômica que solicitar, tempestiva e
regularmente, a paralisação temporária de suas atividades, não terá a incidência das
taxas previstas nos incisos I, II, III, V e VI deste artigo, para os fatos geradores
seguintes ao da data de paralisação.
§ 2º O pedido intempestivo de paralisação temporária não prejudicará o
contribuinte quanto ao estabelecido no parágrafo anterior, desde que haja prova
inequívoca, no processo, do momento de início dessa paralisação.”
“Art. 389. (...)
(...)
V. a tabela de preços estabelecida por órgão, associação, sindicato ou entidade
representativa da categoria profissional ou econômica do contribuinte.
(...)
§ 3º. Os critérios estabelecidos nos incisos deste artigo poderão ser cumulativos
ou não, desde que ofereça dados consistentes para definição do valor estimado.”
“Art. 390. (...)
Parágrafo único. Enquanto durar o regime de estimativa de base de cálculo de
ISSQN, o contribuinte emitirá suas notas fiscais de prestação de serviços com a
expressão “EM REGIME DE ESTIMATIVA. NÃO RETER ISSQN”, de acordo com
o § 4º do art. 247.”

Artigo 7º - Ficam renumerados os incisos dos artigos 63, 460 e 486, da Lei
Complementar nº 71, de 29 de dezembro de 2003, conforme segue:
“Art. 63. (...)
I - a moratória;
II - o parcelamento;
III - o depósito do valor integral;
IV - as reclamações e os recursos, nos termos deste Código;
V - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
VI - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial”.
“Art. 460. (...)
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - o número da notificação do lançamento, objeto da impugnação;
III - a qualificação do interessado, o número do contribuinte no cadastro
respectivo e o endereço para a notificação;
IV - os dados do imóvel, ou descrição das atividades exercidas e o período a que se
refere o tributo impugnado;
V - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
VI - as diligências que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, desde que
justificadas as suas razões;
VII - o pedido, com as suas especificações.
(...)”
“Art. 486. (...) I - o nome e a qualificação do sujeito passivo;
II - a matéria objeto do recurso;
III - os fundamentos de fato e de direito;
IV - o pedido de nova decisão.
(...)”
Artigo 8º - A tabela 1 do Anexo II e a tabela 4 e 5 do Anexo III, da Lei
Complementar nº 71, de 29 de dezembro de 2003, passam a viger conforme os anexos
desta lei.
Artigo 9º - Ficam revogados o art. 108, a alínea “e” do inciso I do art. 273, os Arts.
289 a 294, o parágrafo único do artigo 497 e a Tabela 2 do Anexo III, da Lei
Complementar nº 71, de 29 de dezembro de 2003.
Artigo 10. - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Dourados-MS, 26 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
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Decretos
DECRETO N° 3718, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005
“Prorroga a suspensão da Licença Prêmio por Assiduidade e dá outras
providências”.

II – com pedido de exoneração;
III - servidoras que estiverem em término de licença maternidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 2º - Fica vedada a concessão de Licença Prêmio por Assiduidade por
período superior a 03 (três) meses no mesmo ano ou sucessivas que importe em
ultrapassar este prazo.

CONSIDERANDO, o disposto nos artigo 130 e 133 da Lei Complementar nº
007, de 22 de outubro de 1991;

Parágrafo único: A disposição contida neste artigo não se aplica aos servidores
que estiverem em processo de aposentadoria.

CONSIDERANDO a necessidade da continuação de medidas que criem
condições para a redução de despesas com pessoal;

Art. 3º - Não poderá haver, numa mesma unidade administrativa, mais de 3%
(três por cento) dos seus servidores afastados para gozo de Licença Prêmio por
Assiduidade.

CONSIDERANDO que a concessão de Licença Prêmio por Assiduidade está
suspensa até 31 de dezembro de 2005;

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

D E C R E T A:
Dourados/ MS, 21 de dezembro de 2005.
Art. 1º - Fica prorrogada até 30 de junho de 2006, a suspensão da Licença
Prêmio Por Assiduidade, com exceção dos servidores com direito à licença que
estiverem em uma das seguintes condições:
I – em processo de aposentadoria;

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública
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Decretos
DECRETO N°3723, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005
“Estabelece os valores de mão-de-obra e o respectivo ISSQN por m2 para a construção civil, segundo o tipo e a categoria da edificação, para vigorarem no
exercício de 2006 ”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que são conferidas no inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o disposto no § 3º do artigo 132 e nos artigos 174 e 175, da Lei Complementar n° 055, de 19 de dezembro de 2002, que "Dispõe sobre a Política
Municipal de Meio Ambiente do Município de Dourados, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, instituindo o Sistema Municipal de Meio Ambiente”;
DECRETA:
Artigo 1º - O ISSQN incidente sobre os serviços de construção civil em edificações, cujo prestador de serviço seja pessoa física, serão cobrados antecipadamente do
responsável substituto.
Artigo 2º - O cálculo do ISSQN a que se refere o artigo anterior será efetuado por estimativa a partir de valores de mão-de-obra por m2 segundo o tipo e a categoria
da edificação, constantes da tabela abaixo.
Artigo 3º - Os valores do ISSQN por m 2 o exercício de 2006 , atualizados nos termos do art. 174, da Lei Complementar nº 055, de 19 de dezembro de 2002,
obedecerá o seguinte:

Artigo 4º - Os valores constantes deste decreto destinam-se exclusivamente para cálculo de ISSQN em obras de construção civil em edificações cujo prestador seja
pessoa física, sendo vedada a sua utilização para cálculo do ISSQN sobre serviços prestados por pessoa jurídica, cujo imposto deve ser cobrado com base no preço do
serviço constante das notas fiscais de prestações de serviços emitidas.
Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Dourados-MS, 28 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
LUIZ SEIJI TADA
Secretário Municipal de Fazenda

