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ATOS DO PODER EXECUTIVO  

 

LEIS 
LEI  MUNICIPAL Nº 680/2019. 

Altera a Código Tributário Municipal, Lei nº 92/1994, para adequar-se às 
normas gerais de liberdade econômica estabelecidas pela Lei Federal n° 
13.874 de 20 de setembro de 2019, e dá outras providências . 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º.  Os Artigos 103 a 122, do Código Tributário Municipal, Lei nº 92/1994, Titulo 
III, Capitulo I, Seção I, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Seção I - Do Poder de Policia Administrativa 

Art. 103. As taxas  do exercício do poder de polícia administrativa tem como fato 
gerador o efetivo exercício regular da atividade, mediante a realização de 
diligências, exames, inspeções, vistorias e outros atos. 

Art. 104. O poder de polícia administrativa será exercido em relação a quaisquer 
atividades ou atos, lucrativos ou não, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, visando regular, em função do interesse público, o exercício de atividades 
ou a prática de atos dependentes, por sua natureza, de prévia concessão ou 
autorização nos limites de competência do Município, nos termos desta Lei. 

Art. 105. As taxas do exercício do poder de polícia serão devidas para: 

I - a análise de viabilidade e do estudo de impacto de vizinhança de 
estabelecimentos comercial, industrial e prestadores de serviço e dos efeitos do 
exercício de atividade; 

II - do exercício da atividade eventual; 

III - execução de obras de construção civil; 

IV - de publicidade; 

V - ocupação de áreas, vias e logradouros públicos; 

VI – localização; 

VII - funcionamento em horário normal e especial; 

VIII - execução de loteamento, remembramento ou desmembramento. 

Art. 106. O contribuinte das taxas é a pessoa física ou jurídica sujeito ao poder de 
polícia administrativa do Município, dependerá de licença prévia, e estará obrigada 
a se inscrever nos cadastros municipais, para que no território do Município de Dois 
Irmãos do Buriti/MS, de forma permanente, intermitente ou temporária, em 
estabelecimento fixo ou não, possa exercer quaisquer atividades. 
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Seção II - Da Base de Cálculo e da Alíquota 

Art. 107. A base de cálculo das taxas é o valor total despendido pelo poder de 
polícia administrativa do Município, será definido através da Unidade Fiscal de Dois 
Irmãos do Buriti (UFDIB). 

Art. 108. O cálculo das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia 
administrativa será procedido levando-se em conta o grau de risco da atividade 
econômica, os períodos, critérios e alíquotas nelas indicadas, conforme anexo único 
desta Lei. 

Seção III - Da Inscrição 

Art. 109. A inscrição municipal deverá ser realizada independentemente da 
necessidade ou não de quaisquer atos públicos de liberação da atividade 
econômica. 

§1°.  Aprovada a viabilidade, a inscrição municipal será concedida imediatamente 
após o ato de registro do empresário ou sociedade empresária. 

§2°.  As pessoas físicas que explorem atividades econômicas também estão 
sujeitas a aprovação de viabilidade, bem como a inscrição municipal. 

Seção IV - Do Lançamento 

Art. 110. As taxas do exercício do poder de polícia podem ser lançadas 
isoladamente ou em conjunto com outro tributo, se possível, mas constarão 
obrigatoriamente, os elementos distintos de cada tributo e os respectivos valores. 

Seção V - Da Arrecadação 

Art. 111. As taxas do exercício do poder de polícia serão arrecadadas antes do 
início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de policia 
administrativa do município, mediante guia oficial. 

Seção VI - Das Penalidades 

Art. 112. O contribuinte que exercer quaisquer atividades ou praticar atos sujeitos 
ao poder de polícia do município e independente de prévia licença de que trata o 
Art. 104, sem a autorização da prefeitura e sem o pagamento da respectiva taxa do 
exercício do poder de policia administrativa, ficará sujeito a multa de 50% (cinquenta 
por cento) da Unidade Fiscal do Município (UFDIB). 

Paragrafo Único. Ao contribuinte reincidente será imposta a multa em dobro, até o 
limite de 10 (dez) Unidades Fiscal do Município (UFDIB), sem prejuízo das demais 
medidas coercitivas cabíveis, incluindo a apreensão de mercadorias/produtos e 
fechamento de estabelecimento. 

Art. 113. As licenças de fiscalização da localização e do funcionamento do poder 
de polícia administrativa poderão ser cassadas e ser determinado o fechamento do 
estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que 
legitimaram sua concessão ou, quando o contribuinte, mesmo após aplicação das 
penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para 
regularização da situação do estabelecimento.  

Seção VII – Normas Gerais 

Art. 114. A Taxa de fiscalização da localização e do funcionamento é devida em 
decorrência da atividade da administração pública que, no exercício regular do 
poder de polícia do município, regula a prática do ato ou abstenção de fato em razão 
do interesse público, concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos 
costumes, à localização de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores 
de serviços, ao exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização 
do poder público. 

§1° No exercício da ação reguladora a que se refere este artigo, as autoridades 
municipais, visando conciliar a atividade pretendida, com o planejamento físico e o 
desenvolvimento socioeconômico do município, levarão em conta, entre outros 
fatores: 

I - o ramo de atividade a ser exercida; 
II - a localização do estabelecimento se for o caso; 
III - os benefícios resultantes para a comunidade. 
§2°. O lançamento da taxa independe da necessidade ou não de licenciamento para 
o exercício de atividade. 

§3º. A Taxa de fiscalização da localização e do funcionamento em relação ao 
comércio ambulante é anual, mensal ou diária e será recolhida de uma só vez, antes 
do início das atividades ou prática dos atos sujeitos ao poder de policia 
administrativa do Município  nos termos do Art. 109. 

Art. 115. A taxa será exigida anualmente em razão da contínua fiscalização da 
localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 
prestação de serviços, devendo ser recolhida de uma só vez em sua totalidade se 
as atividades se iniciarem no primeiro semestre e pela metade, se as atividades se 
iniciarem no segundo semestre do exercício corrente.  

Paragrafo Único. O pagamento das Taxas Municipais será efetuado através de 
Documento de Arrecadação de Tributos Municipais – DAM. 

Art. 116. Os estabelecimentos sujeitos à taxa de fiscalização da localização e do 
funcionamento deverão promover sua inscrição como contribuinte, sendo uma para 
cada local, com os dados, informações e esclarecimentos necessários à correta 
fiscalização e análise de viabilidade. 

Art. 117. Para efeitos do artigo anterior consideram-se estabelecimentos distintos: 

I - os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de negócio, 
pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas; 
II - os que, embora com as mesmas responsabilidades e ramo de negócios estejam 
situados em prédios distintos ou locais diversos. 
III- os que, não exerçam a atividade econômica da empresa no local, mas 
desenvolvam as atividades administrativas e/ou atendimento a terceiros. 
Art. 118. A inscrição, sempre que possível será efetuada de forma integrada com 
os demais órgãos dos entes federados, e de forma eletrônica. 

Art. 119. O prazo para pagamento da Taxa de Fiscalização da localização e do 
funcionamento será definido em ato do poder executivo, bem como os reajustes 
anuais. 

Seção VIII - Das Isenções 

Art. 120. As repartições dos órgãos da administração direta e das autarquias 
Federais, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal estão isentas da taxa. 

Art. 121. As atividades que não necessitam de quaisquer atos públicos de liberação 
da atividade econômica continuam sujeitas ao poder de polícia municipal, em 
especial a segurança, a higiene, a perturbação do sossego público e as normas 
edilícias e do meio ambiente. 

§1°. Os Micros Empreendedores Individuais MEI’s são isentos do pagamento das 
taxas de fiscalização da localização e funcionamento. 

§2º. Os templos religiosos de qualquer culto, desde que, obedecida à legislação 
municipal e, por conseguinte, às normas relativas a posturas e usos urbanos, bem 
como toda a documentação obrigatória para seu devido funcionamento. 

Parágrafo único. As isenções não abrangem as taxas, salvo as exceções 
expressamente estabelecidas. 

Seção IX - Da Não Incidência 

Art. 122. Ficam excluídas da incidência da taxa de fiscalização da localização e do 
funcionamento as seguintes atividades: 

I – a execução de obras em imóveis de propriedade da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, quando executados diretamente por seus órgãos; 

II – a publicidade de caráter patriótico, concernente a segurança nacional e a 
referente às campanhas eleitorais, observada a legislação eleitoral vigente; 

III – a execução de obra particular, exclusivamente residencial, de até 60 m2, com 
base em projeto elaborado previamente pelo órgão competente da prefeitura 
municipal. 

IV - a ocupação de área em vias e logradouros públicos por: 

– feiras de livros, exposições, consertos, retretas, palestras, conferencias e demais 
atividades de caráter notoriamente cultural ou cientifico; 

– exposições, palestras, conferências, pregações e demais atividades de cunho 
notoriamente religioso; 

– candidatos e representantes de partidos políticos, durante a fase de campanha, 
observada a legislação em vigor. 

V – as atividades desenvolvidas por: 

– vendedores de artigos da indústria doméstica e de arte popular de sua própria 
fabricação, sem auxilio de empregados; 

 - cegos e mutilados, quando exercidas em escala ínfima. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, aos 30 dias do mês de dezembro de 2019. 
EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

Prefeito Municipal  
Dois Irmãos do Buriti – MS  
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LEI MUNICIPAL Nº 679/2019, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019. 

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Dois Irmãos do Buriti – 

Estado de Mato Grosso do Sul para o Exercício de 2020”. 

O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti – Estado de Mato Grosso do Sul, 

no uso de suas atribuições legais que são conferidas por Leis, Faz saber que 

a Câmara Municipal aprova, e eu sanciono a seguinte Lei: 

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Dois Irmãos do Buriti – Estado de Mato 

Grosso do Sul para o exercício de 2020 estima a Receita e fixa a Despesa em 

R$47.660.000,00 (Quarenta e sete milhões seiscentos e sessenta mil reais). 

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

Art. 2º O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2020 é fixado a 

Despesa em R$45.767.830,00 (Quarenta e cinco milhões setecentos e sessenta e 

sete mil oitocentos e trinta reais), sendo R$40.817.830,00 (Quarenta milhões 

oitocentos e dezessete mil oitocentos e trinta reais) destinado à Administração 

Direta e R$4.950.000,00 (Quatro milhões novecentos e cinqüenta mil reais) à 

Administração Indireta. 

§ 1º - O Orçamento do Poder Legislativo é fixado as despesas em R$1.892.170,00 

(Um milhão oitocentos e noventa e dois mil cento e setenta reais). 

§ 2º - A receita do Município de Dois Irmãos do Buriti – Estado de Mato Grosso do 

Sul, será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas 

correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros 

anexos, com o seguinte desdobramento: 
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§ 3º - As despesas dos Poderes, Executivo e Legislativo, serão realizadas segundo 

a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação 

institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte 

maneira:

 

 Art. 3º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento 

dos passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit 

orçamentário, para obtenção de resultado primário positivo e também para abertura 

de créditos adicionais suplementares. 

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do 

Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada 

evento de riscos fiscais. 

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência do Orçamento do Município de Dois 

Irmãos do Buriti – Estado de Mato Grosso do Sul, destinados a eventos fiscais 

imprevistos, servirão para suplementar, por ato do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, as dotações das despesas com manutenção da estrutura administrativa 

da Prefeitura Municipal, eventualmente orçada a menor, e para abertura de crédito 

suplementar especial de dotação eventualmente não orçado. 

§ 3º - No último bimestre de 2020, a reserva de contingência prevista poderá ser 

utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais. 

Art. 4º O Orçamento da Seguridade Social do Município de Dois Irmãos do Buriti – 

Estado de Mato Grosso do Sul, está orçado em R$18.475.750,00 (Dezoito milhões 

quatrocentos e setenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais), sendo custeadas 

com recursos consignados no orçamento em vigor. 

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a: 

I – abrir durante o exercício de 2020, créditos suplementares até o limite de 40% 

(quarenta por cento) da despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos 

compensatórios as fontes referidas no § 1º, I a IV, do artigo 43 da Lei Federal nº 

4320/64; 

II – para cobertura de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas (31901100), 

Obrigações Patronais (31901300) e Obrigações Patronais RPPS (319113), 

independente do limite autorizado no inciso anterior desta Lei, poderão ser abertos 

créditos suplementares, quando necessário e exclusivamente para o reforço 

daqueles estabelecidos no inicio do exercício financeiro e cobertura de eventual 

déficit verificado, desde que limitado a 60% (sessenta por cento) das receitas 

correntes. 

Parágrafo Único – Fica autorizada e não serão computados para efeito do limite 

fixado no inciso I deste artigo abertura de créditos suplementares à conta de 

recursos transferidos da União e do Estado sob forma de auxílios, contribuições, 

subvenções e convênios. 

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado ainda a: 

I – tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo 

comportamento da receita e a realizar as operações de crédito por Antecipação de 

Receita Orçamentária – ARO, conforme  permissão contida no § 8º do artigo 165, 

obedecido o limite estabelecido no inciso III do artigo 167, ambos da Constituição 

Federal e Resolução nº 43/2001, do Senado Federal; 

II – proceder a centralização parcial ou total de dotações da Administração 

Municipal; 

III – proceder o remanejamento parcial ou total de fontes de recursos do orçamento 

municipal; 

IV – promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas ou 

privadas, mediante convênios, observado o disposto na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e, ainda assinar convênios de mútua colaboração com órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, obedecendo as 

legislações pertinentes em vigor. 

 

Art. 7º O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2020, 

para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do 

percentual de 7% (sete por cento) sobre a receita tributária e de transferências do 

Município, auferida em 2019, nos termos da nova redação do art. 29-A da 

Constituição da República, acrescidos dos valores relativos aos inativos e 

pensionistas. 

Parágrafo Único - Ao término do exercício de 2019, será levantada a receita 

efetivamente arrecadada para fins de repasse ao Legislativo, ficando estabelecidas 

as seguintes alternativas em relação à base de cálculo utilizada para a elaboração 

do orçamento: 

I – caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares inferiores aos 

previstos, o Legislativo indicará as dotações a serem contingenciadas ou utilizadas 

para a abertura de créditos adicionais no Poder Executivo. 

II – caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares superiores aos 

previstos, o Legislativo indicará os créditos orçamentários a serem suplementados, 

ao Executivo, até o limite constitucionalmente previsto. 

Art. 8º Os gestores dos respectivos Fundos Especiais, Fundação e Autarquia 

deverão, para efeito de execução orçamentária, adotar, cada um, o Quadro 

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dessas unidades. 

Art. 9º A Mesa Diretora da Câmara Municipal e os Gestores dos Fundos Especiais, 

Fundação e Autarquia, encaminharão à Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças, até o vigésimo dia do mês subsequente, os Balancetes Mensais, para 

fins de incorporação e consolidação à contabilidade geral, com vistas ao 

atendimento dos artigos 50 e 52 da Lei Complementar 101/2000. 

Art. 10. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal proceder as adequações 

necessárias no Plano Plurianual 2018-2021 para compatibilização com a presente 

lei orçamentária. 

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 

a partir de 1º de janeiro de 2020. 

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.  

Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS, 30 de Dezembro de 2019.  

EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

ATAS 
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