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PORTARIAS 

 
PORTARIA MUNICIPAL N° 148/2019 
“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR MUNICIPAL        
OCUPANTE DE CARGO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS” 
 
O Prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de                
suas atribuições legais que lhes são previstas no art. 114 da Lei Orgânica do              
Município, e em consonância com o Plano de Cargos e Carreira dos servidores             
municipais de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul;  

Considerando a solicitação feita por requerimento do servidor, protocolado no          
Departamento de Recursos Humanos na data de 12/07/2019; Considerando o          
disposto nos artigos 32 e 33 da Lei Municipal Complementar nº 220 de 12 de               
junho de 2002 em consonância com outros dispositivos legais; 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - EXONERAR a pedido, a partir de 12/07/2019, o Servidor Municipal, DIONI              
ALCANTARA BATISTA, portador da carteira de Identidade nº 2200053 Sejusp/MS          
e inscrito no CPF. Nº 017.931.751-28, Matrícula nº 1012-1, ocupante do cargo            
efetivo de AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, com carga horária de 40 horas            
semanal, nomeado através da Portaria nº 037/2008, de 31/03/2008. 
Art. 2º - Tornar VACANTE a partir de 12/07/2019, a vaga do cargo de provimento               
efetivo “AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA” em função da exoneração do          
servidor acima qualificado. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo-se              
os efeitos legais a partir de 12/07/2019. 
 
Art. 4º - Revogam–se as disposições em contrário. 
 

Dois Irmãos do Buriti-MS, em 12 de Julho de 2019. 
 

EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

Dois Irmãos do Buriti-MS 
 

LEIS 

 
 
LEI MUNICIPAL Nº. 663/2019 DE 17 DE JULHO DE 2019. 
 
CRIA O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS –         
REFIS/2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Groso do Sul, no               
uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 41 e 61, da Lei Orgânica                
do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e             
promulga a seguinte Lei Complementar. 
Art. 1º. Fica instituído no Município de Dois Irmãos do Buriti, o Programa de              
Recuperação de Créditos Fiscais – REFIS/2019, destinado a promover a          
regularização de créditos do Município, decorrentes de débitos de contribuintes,          
pessoas físicas e jurídicas, relativos a tributos municipais, constituídos ou não,           
inscritos ou não em dívidas ativa, ajuizado ou a ajuizar, com exigibilidade            
suspensa ou não, inclusive decorrente de falta de recolhimento de valores retidos. 
 
§ 1°. A adesão ao REFIS/2019, implica a inclusão da totalidade dos débitos do              
contribuinte sobre o mesmo imóvel no caso de IPTU ou ITR e na totalidade no               
caso de outros tributos. 

 
Av. Reginaldo Lemes da Silva , S/N - Bairro Centro-  CEP. 79.215-000 

http://www.doisirmaosdoburiti.ms.gov.br – Email: diariooficialdib@gmail.com 

http://www.gloriadedourados.ms.gov.br/


 

ANO I  DIODIB – N.0092/2019                                   DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS QUINTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2019                                 PÁGINA 2 de 3 

§ 2º. Não haverá aplicação de multa sobre os débitos não lançados, declarados             
espontaneamente por ocasião da adesão. 
Art. 2º. Os débitos apurados serão atualizados monetariamente e incorporados os           
acréscimos previstos na legislação vigente, até a data de opção, podendo ser            
integralmente quitados até 31/12/2019, por meio de parcelas mensais e          
sucessivas. 
§ 1º. Nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 80,00 (oitenta reais) para pessoa              
física e R$ 120,00 (cento e vinte reais) para pessoas jurídica, atualizadas pela             
UFDIB. 
§ 2º. O pagamento da 1ª parcela será exigido na data da efetivação do              
parcelamento. 
Art. 3°. A apuração e consolidação dos débitos cujos fatos geradores ocorreram            
até 31 de dezembro do (s) ano (s) anterior (es) ao exercício corrente, obedecerão              
aos seguintes critérios: 
I – Para pagamento em parcela única será excluídos os acréscimo e terão             
redução de 85% (oitenta e cinco por cento) nos juros de mora; 
II – Para pagamento em ate 03 (três) parcelas serão excluídos os acréscimo e              
terão redução de 65% (sessenta e cinco por cento) dos juros de mora e multa; 
III – Para pagamento em ate 06 (seis) parcelas serão excluídos os acréscimo e              
terão redução de 50 % (cinquenta por cento) de juros de mora e multa; 
Parágrafo Único - Para dívidas ajuizadas serão exigidos honorários na ordem de            
10% sobre o valor atualizado com as reduções previstas nesta lei. 
 
Art. 4º. Na apuração e consolidação dos débitos, cujos fatos geradores ocorreram            
depois de 31/12/2018 não serão permitidas exclusões ou reduções, de nenhum           
acréscimo previsto na legislação vigente, independentemente da forma recolhida         
para liquidação. 
§ 1º. A partir da data da consolidação da adesão, o saldo devedor do contribuinte               
optante será atualizado nos termos da Lei n. 92/1994, Código Tributário Municipal. 
§ 2º. Sobre a parcela paga em atraso incidirá juros de 1% a.m(um por cento) e                
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela; 
Art. 5º. A adesão ao REFIS/2019, sujeita o contribuinte à aceitação plena e             
irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei, e constitui confissão           
irrevogável e irretratável da dívida aos débitos tributários nele incluídos. 
 
Art. 6º. A adesão ao REFIS/2019, sujeita, ainda, o contribuinte; 
I – ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado; 
II – ao pagamento regular dos tributos municipais com vencimento posterior à data             
da opção; 
 
Art. 7º. O contribuinte será excluído do REFIS/2019, diante da ocorrência de uma             
das seguintes hipóteses: 
I – o descumprimento de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;  
II - a constituição de crédito tributário lançado de ofício, correspondente a tributo             
abrangido pelo REFIS e não incluído na consolidação do valor negociado nos            
termos desta Lei, salvo se espontaneamente quitado em 30 (trinta) dias da            
constituição definitiva ou, quando impugnado o lançamento, da intimação da          
decisão administrativa ou judicial que o tornou definitivo; 
III – a prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações ou              
diminuir indevidamente o valor a ser pago; 
IV – a inadimplência, por 02 (dois) meses consecutivos, relativamente a qualquer            
tributo abrangido pelo REFIS/2019; 
§ 1°. A exclusão do contribuinte do REFIS/2019, acarretará a imediata           
exigibilidade da totalidade de débito tributário confessado e não pago,          
aplicando-se sobre o montante devido os acréscimos legais, previstos na          
legislação municipal à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. 
Art. 8°. O pedido de adesão ao REFIS/2019, referente a débitos cujos fatos             
geradores ocorreram até 31 de dezembro do(s) ano(s) anterior(es) ao Ano           
Corrente, poderá ser feito de 10 de julho de 2019 à 10 de outubro de 2019 , não                  
podendo, no entanto, o vencimento do parcelamento ultrapassar o mês de           
dezembro do ano de 2019. 
 
Art. 9°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as              
disposições em contrário. 
 
Dois Irmãos do Buriti - MS, 17 de julho de 2019. 
 
Edilsom Zandona de Souza 
Prefeito Municipal 
 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

 
RESOLUÇÕES 

PROJETO RESOLUÇÃO Nº 002, DE 18 DE JUNHO DE 2019. 
  
 “ Dispõe sobre as alterações no Regimento Interno da Câmara de Dois 
Irmãos do Buriti e dá outras providências”. 
  
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga a 
seguinte Resolução: 
  
Art. 1° - Altera o caput do artigo 127, e acrescenta no texto os §§1º, 2º, 3º, 4º  e 
seus incisos, passando a vigorar com a seguinte redação: 

  
“Art. 127 – Incumbe à Comissão de Orçamento e Finanças - COF, a apreciação 
preliminar do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, emitindo parecer 
sobre as contas do Poder Executivo e Legislativo, seus Órgãos de Administração 
Direta e Indireta, suas Fundações, Autarquias, Fundo de Previdência e Entidades 
Conveniadas e Subvencionadas. 
§ 1º - No prazo de até 90 dias após o recebimento pela casa do parecer emitido 
pelo Tribunal de Contas do Estado, o presidente procederá à leitura em Plenário, 
do parecer prévio, em sessão ordinária. 
§ 2º - Após a leitura do parecer técnico, as contas anuais apresentadas e 
submetidas ao crivo desta Casa ficará, pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e 
  
 apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 
§ 3º - Decorrido o prazo que trata o parágrafo anterior, o presidente da casa 
encaminhará o processo à COF para que: 
I - O presidente da COF informe aos membros da Comissão que o processo 
permanecerá na Sala de reuniões, em carga ao Relator, para apreciação pelos 
Vereadores pelo prazo de 30 (trinta) dias, no horário de funcionamento da Casa 
Legislativa; 
  
II – Sem prejuízo do prazo constante no inciso I, de igual forma, encaminhará 
notificação aos interessados - Prefeito, Presidente da Câmara ou dirigente de 
qualquer dos órgãos, entidades, fundações e autarquias mencionados no “caput” 
deste artigo -, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
notificação, ofereçam as alegações que entender convenientes, ou apresentem 
defesa em caso de parecer prévio contrário à aprovação das contas, podendo o 
notificado juntar documentos pertinentes que possam auxiliar sua tese de defesa 
ou manifestação,  podendo, ainda, se requerido por qualquer dos interessados, o 
prazo ser prorrogando pelo presidente da COF por  igual período, de forma 
motivada, tendo em vista garantir o direito da ampla defesa e contraditório; 
  
III - O não oferecimento de defesa, bem como quaisquer manifestações no prazo 
do inciso II, poderá ser aplicado os efeitos da revelia no que couber, sendo que o 
julgamento das contas dar-se-á motivado pelos documentos e pareceres que a 
instrui; 
  
IV – Decorridos os prazos constantes nos incisos I e II, no prazo 90 (noventa) 
dias, a contar da certidão do decurso de prazo, caberá à COF 
  
emitir parecer, observado o disposto neste capítulo, sendo que todas as reuniões 
deliberativas da Comissão para tratar dessa matéria só poderão ser instaladas 
com a totalidade de seus membros, titulares ou suplentes; 
  
V - Em caso de apresentação de defesa, esta poderá ser feita por advogado 
inscrito na OAB desde que exiba procuração do constituinte com poderes 
específicos para atuar junto à comissão;  
 
VI - A reunião para apreciação da defesa ou manifestação da parte interessada, 
bem como para apreciar o parecer do relator sobre a manifestação ou defesa, e 
para apresentação e apreciação do parecer da comissão ocorrerá em 07 (sete) 
dias, após o recebimento da defesa ou manifestação da parte interessada; 
  
VII - Apresentado o voto do relator, será o mesmo submetido à apreciação dos 
pares na Comissão, e encaminhado ao Plenário, devendo estar acompanhado de 
um projeto de Decreto Legislativo com a orientação que foi acolhida na Comissão; 
  
VIII - O relator, em razão de que o Tribunal de Contas do Estado é órgão técnico 
de auxílio ao Poder Legislativo, poderá, caso acompanhe o entendimento vindo 
do Tribunal, adotar o mesmo relatório e voto do Relator que apreciou o processo 
como causa de decidir, emitindo apenas suas considerações pessoais sobre o 
conteúdo e sobre a defesa ou manifestação eventualmente apresentadas; 
  
IX - Caso o Relator divirja do entendimento do Tribunal de Contas do Estado, 
deverá emitir parecer técnico compatível, e fundamentado, onde fique 
demonstrado o desacerto do parecer condutor e o acerto de seu parecer; 
  
  
X - Se o Relator divergir do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado e o 
COF, por maioria de seus pares acatarem o parecer do Tribunal, este prevalecerá, 
devendo neste caso, a fundamentação da decisão contrária ao parecer do Relator 
ser o relatório e o voto do Relator junto ao do Tribunal; 
  
XI - As contas poderão ser aprovadas na totalidade; aprovadas com ressalva (erro 
formal desde que não cause prejuízo ao erário); ou reprovadas na sua totalidade; 
  
XII - Vencido o relator no âmbito da comissão, o presidente da Comissão é quem 
defenderá a posição da comissão junto ao Plenário; 
  
XIII - Independentemente se o parecer da Comissão for favorável ou contrário ao 
parecer advindo do Tribunal de Contas do Estado, o Decreto Legislativo será 
editado com base no resultado da apreciação no âmbito da comissão. 
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§ 4º - O parecer da Comissão sobre a análise do parecer prévio do Tribunal de 
Contas do Estado, juntamente com o Projeto de Decreto Legislativo, será 
encaminhado à Mesa Diretora para leitura em Plenário na sessão ordinária 
seguinte.” 
  
Art. 2° - Acrescenta o artigo 127-A e os §§ 1º e 2º , com a seguinte    redação: 
  
“Artigo 127-A – Recebido o parecer e o Projeto de Decreto Legislativo, bem como 
a manifestação ou defesa do interessado, será o mesmo lido em Plenário, sendo 
que após a leitura, o Presidente determinará a extração de cópia e 
encaminhamento novamente ao interessado, para que este, caso queira sobre ele 
se manifeste em 07(sete) dias, marcando desde logo, a data do julgamento do 
parecer da comissão, que será feita em sessão ordinária ou extraordinária, 
devidamente convocada para esse fim, oportunidade em que, o interessado ou 
seu representante legal, poderá usar da palavra por 60 minutos e o Relator por 
igual período antes da votação. 
§1º - Encerrado o uso da palavra pelo interessado e pelo relator, será concedida a 
palavra por 05 (cinco) minutos aos vereadores que se inscreverem para falar a 
favor ou contra o parecer do relator. 
  
§2º - Findo os debates terá início a votação que será aberta e por ordem 
alfabética de chamada, devendo o Presidente ser o último a votar”. 
  
Art. 3° - Acrescenta o artigo 127-B e os §§ 1º, 2º, 3º e 4º, com a seguinte redação: 
“Art. 127-B – Encerrada a votação e colhido os votos, se a deliberação do Plenário 
for contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado este só 
prevalecerá se obtiver o voto de 2/3(dois terços) dos membros da Câmara, sendo 
que para início da votação o quórum mínimo exigido será de 2/3 dos membros da 
edilidade. 
  
§ 1º - Sendo o parecer do Tribunal de Contas do Estado vencido em Plenário, 
mesmo que tenha recebido parecer favorável na COF, prevalecerá à votação 
obtida em plenário. 
  
§ 2º - Se o resultado da votação em plenário contrariar o parecer emitido pela 
COF, o Decreto Legislativo a ser votado terá de ser modificado para adequá-lo ao 
resultado da votação e, neste caso a sessão será suspensa para emissão do 
Decreto Legislativo. 
  
§ 3º - Se pelo resultado da votação, as contas do interessado forem rejeitadas, o 
decreto deverá constar a perda de seus direitos políticos de acordo com a Lei. 
  
§ 4º - Concluído o processo de votação das contas e do Decreto Legislativo, cópia 
de todo o processo com as atas respectivas serão encaminhadas ao Tribunal de 
Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual para as providencias, devendo 
ainda ser encaminhado cópia à Justiça Eleitoral. ” 
  
Art. 4° - Acrescenta o artigo 127-C, com a seguinte redação: 
  
“Art. 127-C – Na Sessão que a ser apreciada as contas do Município em votação 
final, não haverá outra matéria na Ordem do dia a não ser as que digam respeito à 
apreciação desta matéria.” 
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
  
  
Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS, 18 DE JUNHO 2019. 
  
  
EDER DE AGUIAR VIANA 
Presidente da Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS 
  
LAILSON CARVALHO DE OLIVEIRA 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS 
  
ROSELI DA SILVA GOMES 
Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS 
  
JOSE DOS SANTOS MENEZES 
Segundo Secretário da Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS 
  
JUSTIFICATIVA: 
São de conhecimento geral que os efeitos do processo de análise e 
aprovação/reprovação das Contas do Poder Executivo e Legislativo, seus Órgãos 
de Administração Direta e Indireta, suas Fundações, Autarquias, Fundo de 
Previdência e Entidades Conveniadas e Subvencionadas, de acordo com o 
resultado, imporão restrições, responsabilidades e impedimentos aos gestores 
responsáveis à época, afetando, mormente sua vida civil, patrimonial e direitos 
políticos. 
Desta forma, prezando pelo princípio da legalidade, de uma superficial análise aos 
termos dos Artigos 126 e 127 do vigente Regimento Interno desta Casa, sem 
maiores esforços é possível vislumbrar que nem mesmo os mais básicos e 
sagrados princípios constitucionais (ampla defesa e do contraditório), são 
resguardados nos referido texto Legal. 
  
  
Assim, com lastro nos princípios que lastreiam a Administração Pública; visando 
dar absoluta publicidade e transparência aos atos dos poderes executivo e 
legislativo, forte no Art. 31, § 3º da CF/88; visando oportunizar e garantir a 

absoluta amplitude ao direito de defesa e de se contrapor aos pareceres exarados 
dos órgãos controladores, em estrita homenagem aos princípios da ampla defesa 
e do contraditório, a aprovação do presente projeto é matéria que se impõe. 
Desta forma, diante do exposto, a mesa propõe, submetendo-se ao crivo dos 
demais Edis o presente projeto, a fim de regulamentar e salvaguardar os ditames 
Constitucionais em todos os aspectos, acerca da apreciação e julgamento das 
Contas do Poder Executivo e Legislativo, seus Órgãos de Administração Direta e 
Indireta, suas Fundações, Autarquias, Fundo de Previdência e Entidades 
Conveniadas e Subvencionadas, à luz do parecer técnico do Tribunal de Contas 
do Estado. 
 

ATOS DO PREVDIB 

 
SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO 
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