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LEI Nº 842 – DE 14 DE AGOSTO DE 2019 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2019, CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 

 

ALEXANDRINO AREVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Groso do Sul, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista o que se contém no artigo 7º da Lei nº 837 de 07 de dezembro de 

2018, FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVA e eu SANCIONO a 

seguinte lei: 

 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos 

Suplementares até o valor de 10% (dez por cento) das despesas 

autorizadas na Lei nº 837 de 07 de dezembro de 2018, Orçamento Fiscal e 

da Seguridade Social, conforme o artigo 7º, vigente para o exercício de 

2019. 

 

Art. 2º - A compensação dos Créditos Suplementares de que trata o artigo 

1º, se fará através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 4.320/64, segundo orientação do que se 

contém no § 1º, II e III do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 

1964.  

 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

Prefeito de Aral Moreira-MS 
 
 

LEI Nº 843 – DE 14 DE AGOSTO DE 2019 

 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 
FISCAIS - REFIS, NO MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de 
Mato Grosso do Sul, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, APROVOU e, 
Eu SANCIONO a seguinte Lei... 
 
Art. 1º Fica estabelecido no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento, o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais - REFIS, 
destinado a promover a regularização  de créditos fiscais do Município, 
decorrentes de débitos de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, inscritos 
ou não em dívida ativa, com exigibilidade suspensa ou não.  

 
§1º O contribuinte interessado em aderir ao REFIS, deverá requerer a sua 
inclusão junto a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, até 29 de 
Novembro do corrente ano. 

    
§2º A adesão ao REFIS implica a inclusão da totalidade dos débitos do 
contribuinte para com a Fazenda Municipal, ou que tenham sido objeto de 
parcelamentos anteriores, não integralmente quitados, ainda que 
cancelados por falta de pagamento e se dará mediante termo de declaração 
espontânea.  

 

§3º. Não haverá aplicação de multa por infração sobre os débitos ainda não 
lançados, declarados espontaneamente, por ocasião da adesão. 
  
Art. 2º O REFIS alcança todos os créditos tributários ou não, definitivamente 
constituídos, ou em fase de lançamento, inclusive o: 
 
I – ajuizado ou não; 
II – parcelado, inadimplente ou não; 
III – não constituído, desde que confessado espontaneamente; 
IV – decorrente de aplicação de multa ou pena pecuniária; 
V – constituído por meio de ação fiscal. 
 
Parágrafo único.  Somente os contribuintes que estiverem regularmente 
inscritos no Cadastro Mobiliário e Imobiliário do Município poderão fazer jus 
aos benefícios do REFIS. 

  
Art. 3º Os débitos serão consolidados até a data do requerimento, incidindo 
atualização monetária, e incorporados os acréscimos previstos na legislação 
vigente, podendo ser liquidados em até 08 (oito) parcelas mensais e 
sucessivas, sendo que, a exceção da quitação à vista, a primeira parcela 
deverá ser paga no ato da adesão e as demais a cada 30 (trinta) dias 
subsequentes, observada a seguinte forma:                        
 
 I - para pagamento à vista ou em até 04 (quatro) parcelas, com redução de 
100% (cem por cento) dos acréscimos decorrentes de juros e multas; 
 II - para pagamento entre 05 (cinco) a 08 (oito) parcelas com redução de 
90% (noventa por cento) dos acréscimos decorrentes de juros e multas. 

 
 Art. 4º A opção pelo REFIS considera-se formalizada com o pagamento à 
vista do crédito consolidado ou da primeira parcela nos demais casos, 
através da assinatura do Termo de Parcelamento do Crédito Tributário, 
configurando confissão extrajudicial.  

  
Parágrafo Único. O parcelamento será concedido independentemente de 
concessão de garantia ou de arrolamento de bens, exceto quando já houver 
penhora em execução fiscal ajuizada.  

 
Art. 5º Nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 70,00 (Setenta reais) para 
pessoas físicas e a R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta) para pessoas 
jurídicas. 

  
Art. 6º As parcelas pagas com atraso serão atualizadas conforme a Lei, 
mais juros de 1% ao mês, além do acréscimo de multa contratual de 10% 
(dez por cento) incidente sobre o débito atualizado. 

  
Art. 7º Para os débitos cujos fatos geradores ocorram depois da data 
estipulada a adesão do REFIS, não serão permitidas reduções de nenhum 
tipo de encargo ou acréscimo previsto na legislação vigente, 
independentemente da forma escolhida para liquidação. 

  
Art. 8° A adesão ao REFIS sujeita o contribuinte a aceitação plena de todas 
as condições estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável e 
irretratável da dívida relativa aos débitos tributários nele incluídos. 
 
Parágrafo único. A adesão ao REFIS sujeita, ainda, o contribuinte: 
I - ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado; 
II - ao pagamento regular dos tributos municipais, com vencimento posterior 
a data da opção; 
 
Art. 9ª O crédito tributário recuperado, somente é liquidado: 
I – em moeda corrente; 
II – Com guia de Recolhimento, pagável somente no Banco do Brasil e/ou 
Correios; 

   
Art. 10  O contribuinte será excluído do REFIS diante da ocorrência das 
seguintes hipóteses: 
 
I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei; 
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II – prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, 

a diminuir ou a subtrair receita do contribuinte optante. 

III – inadimplência, por 03 (três) meses consecutivos relativamente a 
qualquer tributo abrangido pelo REFIS, inclusive os decorrentes de fatos 
geradores ocorridos posteriormente a data de opção. 

 
§1º. A exclusão do contribuinte do REFIS implicará a exigibilidade imediata 
da totalidade do débito tributário, confessado e não pago, restabelecendo-
se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da 
legislação vigente a época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, e 
inscrição automático do débito em dívida ativa e conseqüente cobrança 
judicial. 

 
§2º. Em caso de inadimplemento, o Município poderá optar pela cobrança 
bancária do débito, bem como através de protesto de títulos a ser 
providenciado com a certidão de dívida ativa, junto ao Cartório competente. 

  
Art. 11 É facultada a qualquer pessoa, física ou jurídica, assumir e liquidar 
débitos tributários de terceiros, através das hipóteses previstas no art. 9ª, 
mediante procuração outorgada especificamente para esse fim pelo sujeito 
passivo. 

  
Art. 12 As situações pretéritas relacionadas com parcelamentos de créditos 
tributários em geral que careçam de decisão para suas definições, serão 
resolvidos sob a égide desta Lei. 

  
Art. 13  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  
Art. 14  Revogam-se as disposições em contrário.  
 

  
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS. 

 
 

 

 
LEI Nº 844 – DE 14 DE AGOSTO DE 2019 

 

DISPÕE SOBRE A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DE 
PARTICULARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de 
Mato Grosso do Sul, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, APROVOU e, 
Eu SANCIONO a seguinte Lei... 
 
 Art. 1º - Todos os terrenos baldios deverão ser convenientemente 
conservados pelos proprietários no que diz respeito à limpeza dos mesmos 
através do uso da capinação ou outros meios adequados. 
 
 Art. 2º - Para efeitos desta Lei, entende-se por terrenos baldios, os terrenos 
sem construções, os terrenos com construções e desabitados, os terrenos 
com plantações, mas sujos, os imóveis e os terrenos que embora habitados, 
permanecem sujos, colocando em risco a saúde da vizinhança. 
 
Parágrafo único - Não será permitida, em qualquer outra hipótese a 
existência de terrenos cobertos de matos ou servindo de depósito de 
resíduos ou entulhos. 
 
Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se por limpeza de terrenos: 
 I – A rapinagem mecânica e/ou manual, roçagem do mato manual e/ou 
mecânica, eventualmente crescido no terreno; 
 II – Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados no 
terreno baldio. 
 

Parágrafo único - Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza 
na vegetação, lixo ou de quaisquer detritos e objetos, nos imóveis edificados 
e não edificados. 
 
Art. 4º - Qualquer munícipe poderá reclamar por escrito, através de 
requerimento endereçado ao Chefe do Poder Executivo, a existência de 
terrenos baldios que necessitem de limpeza. 
 
Parágrafo único - O munícipe terá seu requerimento protocolado e isento 
de taxas de expediente e sua reclamação deverá ser comprovada por Fiscal 
do Município. 
 
Art. 5º - A fiscalização será exercida através dos agentes de endemias, que 
ficarão incumbidos de realizar inspeções, lavrar notificações, autuar e 
multar, além de outros procedimentos administrativos que se tornarem 
necessários. 
 
Art. 6º - Constatada pela fiscalização a existência de terreno baldio que 
infrinja ao disposto no art. 1º desta Lei, será lavrado o competente Auto de 
Infração. 
 
Parágrafo único - Do Auto de Infração, lavrado com clareza, sem omissões 
e abreviaturas, sem entrelinhas ou rasuras, não ressalvas, constarão 
obrigatoriamente: 
 I – A menção do local, data e hora da lavratura; 
 II – A qualificação do infrator ou infratores e, se existirem, das testemunhas 
presenciais e denunciantes; 
 III – A localização do imóvel e a descrição do fato e dos elementos que 
caracterizam a infração; 
 IV – O dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada; 
 V – A intimação do autuado, quando for possível; 
 VI – A assinatura, o nome legível e o cargo da autoridade fiscal que 
constatou a infração e lavrou o Auto. 
 
Art. 7º - Lavrado o presente Auto de Infração o proprietário do imóvel ou 
possuidor será notificado para proceder à limpeza do terreno baldio, no 
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa. 
 
§ 1º O prazo fixado para limpeza do terreno baldio é improrrogável. 
 
§ 2º O art. 1º e o art. 3º deverão estar impressos na notificação emitida pelo 
órgão competente. 
 
Art. 8º - Quando o notificado tomar as providências exigidas, fica ele 
obrigado a comunicar o setor competente do Município para que efetue 
nova vistoria no local e ateste a execução do serviço em campo, o que 
deverá constar na própria notificação. 
 
Art. 9º - O proprietário ou possuidor do terreno será considerado 
regularmente notificado mediante: 
 I – Notificação por escrito e pessoalmente ao infrator, quando feita pelo 
fiscal competente; 
 II – Notificação por via postal com aviso de recebimento (AR); 
 III – Notificação por edital público, divulgado no Diário Oficial dos 
Municípios; 
 
Art. 10 - A notificação será feita por edital, quando o proprietário ou 
possuidor do imóvel a qualquer título não for identificado, não for encontrado 
ou recusar-se a receber a intimação. 
 
Art. 11 - Esgotado o prazo inicial o mesmo estará sujeito à multa de 10 
(dez) Unidades Fiscais Municipais (UFM) e demais legislações pertinentes. 
 
Art. 12 - Findo o prazo, fica o Município autorizado, após 48 (quarenta e 
oito) horas da notificação,  a executar os serviços através da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, sem prévio aviso ou interpelação e sem 
qualquer direito a reclamações, ficando o proprietário do respectivo terreno 
obrigado a ressarcir aos cofres públicos municipais as despesas efetuadas 
ou contratar empresas, correndo as respectivas despesas por conta do 
proprietário ou possuidor do imóvel. 
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§ 1º O Infrator não poderá opor qualquer resistência à execução dos 
serviços referidos neste artigo, por parte do Município, sob pena de ser 
requerida força policial e/ou autorização judicial. 
 
§ 2º Em caso de terreno não habitado, cercado por qualquer modalidade de 
construção, poderá o Município, através da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, efetuar rompimento do cadeado ou outro tipo de tranca/lacre, 
podendo ainda, proceder ao rompimento de qualquer obstáculo (muro e/ou 
cerca) para efetuar o serviço, objeto da notificação. 
 
§ 3º Caso seja efetivado qualquer das medidas do § 2º deste artigo, o 
Município de Aral Moreira, não será obrigado a reparar ou restituir em 
valores qualquer dano causado, mediante prévia notificação. 
 
§ 4º Os valores dos serviços realizados serão fixados por Decreto do Poder 
Executivo Municipal. 
 
Art. 13 - Concluídos os trabalhos pelo Município, o infrator será notificado a 
efetuar o pagamento do débito no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
Parágrafo único - Se o pagamento não se realizar no prazo determinado, o 
mesmo estará sujeito à multa de 20% (vinte por cento). 
 
Art. 14 -O débito não pago nos prazos previstos nesta Lei será inscrito em 
dívida ativa e processada a cobrança administrativa e/ou judicial, acrescido 
de juros de mora e correção monetária, nos termos da Lei. 
 
Art. 15 - As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta das dotações 
orçamentárias próprias. 
 
Art. 16 - O Chefe do Poder Executivo Municipal editará Decreto no prazo de 
60 (sessenta) dias, fixando os valores relativos aos serviços a serem 
executados pelo Município com base nesta Lei, tanto para a roçada 
manual/máquinas em metro quadrado, quando for o caso, bem como para a 
retirada de lixos e entulhos depositados impropriamente por metro cúbico. 
 
Parágrafo único - Nos valores fixados na forma deste artigo, deverão estar 
computadas as despesas com a remoção dos rejeitos da capinação e 
limpeza. 
 
Art. 17 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

  
Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.  

 
 
 
 
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 

 

 

LEI Nº 845 – DE 14 DE AGOSTO DE 2019 
 
“DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELIMINADOR DE 
AR NA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 
MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA – MS E DÁ OUTRA PROVIDENCIAS.” 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de 
Mato Grosso do Sul, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, APROVOU e, 
Eu SANCIONO a seguinte Lei... 
 
Artigo 1º - Fica a empresa concessionária do serviço de abastecimento de 
água no município de Aral Moreira/MS, obrigada a instalar, por solicitação 

do consumidor, equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o 
hidrômetro de seu imóvel. 
 
I - As despesas decorrentes da aquisição do equipamento e sua instalação 
correrão a expensas do prestador de serviços: SANESUL. 
 
II - O equipamento de que trata o caput deste artigo deverá estar de acordo 
com a Portaria nº 246, item 9.4, do INMETRO e estar devidamente 
patenteado. 
 
Artigo 2º- Esta Lei será divulgada ao consumidor por meio de informação 
imprensa na conta mensal de água, emitida pela empresa concessionária, 
nos três 3 (três) meses subseqüentes à publicação da mesma, bem como 
em seus materiais publicitários. 
 
Artigo 3º- Os hidrômetros a serem instalados, após a promulgação e 
publicação desta Lei, deverão ter o eliminador de ar instalado 
conjuntamente, sem ônus adicional para o consumidor. 
 
Artigo 4º- As instalações dos aparelhos eliminadores de ar poderão ser 
feitas tanto pela empresa concessionária como pelas empresas que 
comercializem esses equipamentos. 
 
Artigo 5º- O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da data da sua publicação. 
 
Artigo 6°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
  
 

 
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 

 

 

P O R T A R I A Nº 750 – 14 DE AGOSTO DE 2019 
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 
R E S O L V E: 
 
Artigo 1º - CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS 

REGULAMENTARES ao funcionário ANTONIO JOÃO DA SILVA, ocupante 

do cargo de Trabalhador Braçal e lotado na Secretaria Municipal de 

Obras/Limpeza Pública, relativas ao período aquisitivo de 11/08/2018 a 

11/08/2019, contados a partir de 13/agosto/2019. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se as 

disposições em contrário. 

 

Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
 
 
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 
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PORTARIA Nº 41/2019 
 

CCOONNCCEEDDEE  AAPPOOSSEENNTTAADDOORRIIAA  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIAA  PPOORR  TTEEMMPPOO  DDEE  

CCOONNTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AACCOORRDDOO  CCOOMM  AA  EEMMEENNDDAA  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  NN..ºº  

4477//22000055,,  EE  AARRTT..1133  DDAA  LLEEII  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARR  NNºº  1144//22000088,,  AA  SSEERRVVIIDDOORRAA  

MMAARRIILLEEYY  CCAALLIISSTTRROO  BBEENNIITTEESS  EE  DDÁÁ  OOUUTTRRAASS  PPRROOVVIIDDÊÊNNCCIIAASS..  

 
 

O Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Aral Moreira/MS PREVIARAL, representado pelos seus 

Diretores, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 13, inciso III 

da Lei Municipal Nº 14/2008. 

 

RESOLVE; 

 

Art. 1º - Conceder benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇAO, 

para o(a) servidor(a) público(a) MMAARRIILLEEYY  CCAALLIISSTTRROO  BBEENNIITTEESS, matricula 

1457/01, ocupante do cargo de agente administrativo, categoria: III letra: E 

classe: III, do quadro de pessoal da secretaria municipal de educação de 

Aral Moreira - MS, com proventos integrais da servidora no cargo efetivo, 

com fundamento na Emenda Constitucional 47/2005 e Art.13 inciso III da Lei 

Municipal nº14/2008. 

 

 

REGISTRE-SE,           PUBLIQUE-SE         CUMPRE-SE. 
 

               Aral Moreira/MS, 14 de agosto de 2019 
 
 Sandro Cesar Dorneles                                Vaulteir Ferreira de Lima 
    Diretor Presidente                         Diretor  Administrativo e  Benefícios   
Matricula 318207                                                 Matricula 356502 

 

Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Aral 
Moreira LC 014/2008. 

PORTARIA Nº42/2019 
“Dispõe sobre a concessão de licença maternidade a servidora Ivana 
Araujo Jara e dá outras providencias”. 

 

  O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 

de Aral Moreira/MS PREVIARAL, representado pelos seus Diretores, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 27 da Lei Complementar 

Municipal nº 014, de 18.11.2008, que rege a previdência municipal, 

 

  R E S O L V E: 

 

  Artigo 1º - CONCEDER o benefício de salário 

maternidade a servidora pública Municipal Ivana Araujo Jara, ocupante do 

cargo de professora, lotada na secretaria de municipal de educação, com 

vencimentos integrais, no período de 09 de agosto de 2019 a 06 de 

dezembro de 2019, correspondente a 120 dias de licença conforme 

determina o artigo 27 da Lei Complementar 14/2008. 

  Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação e/ou afixação no mural localizado no átrio da sede 

administrativa da Prefeitura Municipal, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

REGISTRE-SE,      PUBLIQUE-SE              CUMPRE-SE. 

                                                        

                                          Aral Moreira/MS, 14 de agosto de 2019 

 
Sandro Cesar Dorneles                                  Vaulteir Ferreira de Lima   
   Diretor-Presidente                                            Diretor administrativo 
    Matricula 318207                                             Matricula 356502 
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