
MUNICÍPIO DE BRASILANDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Lei n°. 2.882/2021 De 24 de março de 2021.

"Altera a Lei Municipal n°2.533/2014, que cria o
Conselho do FUNDEB, Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educaçãodo
Município de e dá outras providências".

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia/MS, no uso das
atribuições legais FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° O art. 4°, da Lei Municipal n° 2.533/2014 passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Ar4° - O mandato dos membros do Conselho será de 4 (quatro) anos,
vedada a recondução para o próximo mandato.
§ 1° - O primeiro mandato dos membros do Conselho terá validade até a
data de 31/12/2022, sendo um mandato para regularização da nova
lei.

§2°- A partir do dia 01/01/2023, o mandato será de 4 (quatro) anos,
sendo vedado a reeleição;
§ 3° Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente,
representante da mesma categoria ou segmento social com assento no
conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários,
provisórios em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do
mandato.

Art. 2° O Artigo 2° da Lei Municipal n° 2533/2014, passa a vigorar com a
seguinte redação:

1 - membros titulares, na seguinte conformidade:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais
pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão
educacional equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da educação bãsica pública;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das
escolas básicas públicas;

e) 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da
educação bãsica pública;

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação bãsica pública,
dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
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§ 1° Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando

houver:

I  - 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de

Educação (CME);

11-1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei n°

8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares;

III - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;

IV - 1 (um) representante das escolas indígenas, se houver;

V - 1 (um) representante das escolas do campo, se houver;

VI - 1 (um) representante das escolas quilombolas, se houver.

"e" e "f' deste§1° - Os membros de que tratam as alíneas "b", "c", "d
artigo serão indicados pelas respectivas representações apôs processo
eletivo organizado para escolha dos indicados, pelos respectivos pares.

§2° - As indicações referidas no art. 1°, caput, deverão ocorrer em até
vinte dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores,

para a nomeação dos conselheiros.

§3° - Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar
vinculo formal com os segmentos que representam, devendo esta
condição constituir-se como pré-requisito ã participação no processo
eletivo previsto no § 1°.

§4° - Revogado.

§5° As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:

I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos

termos da Lei n° 13.019, de 31 de julho de2014;

II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo

conselho;

III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano

contado da data de publicação do edital;

TV - Desenvolvem atividades relacionadas ã educação ou ao controle

social dos gastos públicos;

V - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo

conselho ou como contratadas da Administração Municipal a título

oneroso.

§6° a indicação dos membros de organizações da sociedade civil,
deverá ser em processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada
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a participação de entidades que figurem como beneficiárias de
recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da
Administração da localidade a título oneroso.

§ 7° Os conselhos reunir-se-ão, no mínimo, trimestralmente ou por
convocação de seu presidente.

Art. 3° Fica alterado o inciso I do art. 13, da Lei Municipal n°2533/2014,

passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13,

I - O conselho poderá sempre que julgar conveniente apresentar ao

Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo

manifestação formal acercados registros contábeis e dos

demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao

documento em sítio da intemet. "

Art. 4° Fica acrescido o art. 14-A na Lei Municipal n°2533/2014, passando a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14-A O Conselho deverá disponibilizar em sítio na intemet

informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento

dos respectivos conselhos de que trata esta Lei, incluídos:

I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que

representam;

II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o

conselho;

III - atas de reuniões;

IV - relatórios e pareceres;

V - outros documentos produzidos pelo conselho."

Art. 5° Fica acrescido o inciso V no §5° do art.5° da Lei Municipal n°

2533/2014, passando a vigorar com a seguinte redação:

"AH. 5°

§5° São impedidos de integrar o Conselho do FUNDES:
(...)
V - titulares dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da
República, de Ministro de Estado, de Governador e de Vice-
Govemador, de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário
Estadual, Distrital ou Municipal, bem como seus cônjuges e
parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;"
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Art. 6° O conselho deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer

referente á prestação de contas dos recursos do Fundo.

Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes

do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder

Executivo ao Tribunal de Contas do Município, que ocorre em 30 de março de

cada exercício, nos termos da regulamentação do TOE/MS.

Art. 7° As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de

dotação própria, prevista no orçamento e legislação vigente.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial as alterações na Lei n° 2533/2014.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 24 dias do mês de março de
2021.

Dr. Antônio de Pãdua Tbiago
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de
costume.

José CarhptBOnano
Secretário de Adimnistração

Projeto de Lei n°. 010/2021
Autoria: Poder Executivo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DO APOSTILAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2020

Aquisição de Medicamentos Pactuados

CONTRATADA: DIMASTER COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PROCESSO NO. 1596/2020

OBJETO; Reequilíbrio Econômico Financeiro

AMPARO LEGAL: art. 65 § 8° da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

Tendo em vista o reajuste de preços no mercado e praticado pela empresa DIMASTER COM. PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, conforme oficio emitido pela empresa em 10 de Março de 2021, e comprovado
pelas notas fiscais de aquisição, solicitamos a revisão, ou seja, o equilíbrio econômico-financeiro no preço
contratado.

Fica desta forma, registrada a alteração do valor unitário do seguinte item:
- Item 33 - SULFATIAZINA DE PRATA 01% com 50 gr da Marca PRATI DONADUZI de R$ 4,79 (quatro reais e setenta e
nove centavos) passa para R$ 5,46 (cinco reais e quarenta e seis centavos) marca NATIVITA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BRASILÂNDIA-MS

Brasilândia/MS, 23 de Março de 2021.

Matéria enviada por thiago brasoloto da silva

GABINETE DO PREFEITO

Lei n°. 2.881/2021 De 24 de março de 2021.

"Dispõe sobre a aquisição e doação de bens do Município para a Associação Brasilandense de Agentes Ambientais
(ASSOBRA) , e dá outras providências".

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia/MS, no uso das atribuições legais FAZ SABER, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.l" - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a aquisição com posterior doação de bens à Associação
Brasilandense de Agentes Ambientais (ASSOBRA) , constantes de até l.OOOkg (mil quiiogramas) de fitiihos retorcido BT
usado para amarração de materiais prensados em PP (poiipropiieno), virgem ou reciclado e também a aquisição com
posterior doação de uniformes e equipamentos de proteção individual.
Art. 2° As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação própria, prevista no
orçamento e legislação vigente.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Brasiiândia/MS, aos 24 dias do mês de março de 2021.
Dr. Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no locai público de costume.
José Carlos Soriano

Secretário de Administração

Projeto de Lei n°. 009/2021

Autoria: Poder Executivo

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO

Lei n°. 2.882/2021 De 24 de março de 2021.

" Altera a Lei Municipal n°2.533/2014, que cria o Conselho do FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçãodo Município de e dá outras providências".
DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito de Brasiiândia/MS, no uso das atribuições legais FAZ SABER, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° O art. 4°, da Lei Municipal no 2.533/2014 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar4° - O mandato dos membros do Conselho será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato.
§10-0 primeiro mandato dos membros do Conseiho terá validade até a data de 31/12/2022, sendo um mandato para

www.diariooficialms.com.br/assomasul 75



Diário Oficiai N" 2813 Quinta-feira, 25 de março de 2021

regularização da nova lei.

§2°- A partir do dia 01/01/2023, o mandato será de 4 (quatro) anos, sendo vedado a reeleição;
§ 3° Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento
social com assento no conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios em seus
afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.

Art. 2° O Artigo 2° da Lei Municipal n° 2533/2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
I - membros titulares, na seguinte conformidade:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de
Educação ou órgão educacional equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
e) 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica pública;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de
estudantes secundaristas.

§ 1° Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver:
I - 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME);
II - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus
pares;

III - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
IV - 1 (um) representante das escolas Indígenas, se houver;
V - 1 (um) representante das escolas do campo, se houver;
VI - 1 (um) representante das escolas quilombolas, se houver.
§1° - Os membros de que tratam as alíneas "b", "c", "d", "e" e "f" deste artigo serão indicados pelas respectivas
representações após processo eletivo organizado para escolha dos indicados, pelos respectivos pares.
§2° - As indicações referidas no art. 1°, caput, deverão ocorrer em até vinte dias antes do término do mandato dos
conselheiros anteriores, para a nomeação dos conselheiros.

§3° - Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que
representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito à participação no processo eletivo previsto no §
1°.

§4° - Revogado.

§5° As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei n° 13.019, de 31 de julho de2014,
II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho;
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação do edital;
IV - Desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos;
V - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração
Municipal a título oneroso.

§6° a indicação dos membros de organizações da sociedade civil, deverá ser em processo eletivo dotado de ampla
publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho
ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.
§ 7° Os conselhos reunir-se-ão, no mínimo, trimestralmente ou por convocação de seu presidente.
Art. 3° Fica alterado o inciso I do art. 13, da Lei Municipal nO2533/2014, passando a vigorar com a seguinte redação:
•

''Art.l3,

•  I - O conselho poderá sempre que julgar conveniente apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de
controle interno e externo manifestação formal acercados registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do
Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet.
Art. 4° Fica acrescido o art. 14-A na Lei Municipal n°2533/2014, passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14-A O Conselho deverá disponibilizar em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e o
funcionamento dos respectivos conselhos de que trata esta Lei, Incluídos:
I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;

II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;

III - atas de reuniões;

IV - relatórios e pareceres;

V - outros documentos produzidos pelo conselho."

Art. 5° Fica acrescido o inciso V no §5° do art.5° da Lei Municipal 2533/2014, passando a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 5°

§5° São Impedidos de integrar o Conselho do FUNDES:
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(...)

V - titulares dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da Repúbiica, de Ministro de Estado, de Governador e
de Vice-Governador, de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, bem como seus
cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;"

Art. 6° O conselho deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas dos
recursos do Fundo.

Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo de apresentação
da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Município, que ocorre em 30 de março de cada
exercício, nos termos da regulamentação do TCE/MS.

Art. 7° As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação própria, prevista no
orçamento e legislação vigente.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as
alterações na Lei n° 2533/2014.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 24 dias do mês de março de 2021.

Dr. Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

José Carlos Soriano

Secretário de Administração

Projeto de Lei n°. 010/2021

Autoria: Poder Executivo

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - LICITAÇÃO
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N» 15/2021

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

Reconheço e ratifico a Dispensa de Licitação por Justificativa n° 15 /2021 , fundamentada no art. 24 inciso XVII da
Lei Federal n° 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Revisão
de 60.000 km no veículo Toyota Etios HB X VSC MT, ano/modelo: 2018/2019, placa QAB 5881, de uso da Secretaria
Municipal de Saúde.

Processo: 876/2021 .

Favorecido: DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 02199684000209

Valor: R$ 937,99 (novecentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos ).

Brasilândia/MS, 24/03/2021

Ordenador(a) de Despesas

Adeliza Maria Santos Abrami

Secretaria Municipal de Saúde

Autorizo

Dr. Antonio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal.

Matéria enviada por ROSIMEIRE BERNARDINO CAMPOS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - LICITAÇÃO

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N° 16/2021

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

Reconheço e ratifico a Dispensa de Licitação por Justificativa n° 16 /2021 , fundamentada no art. 24 inciso XVII da Lei
Federal n° 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Revisão de
40.000 km no veículo MMC/L200 Triton, ano/modelo: 2018/2019, placa QAB 6033, de uso da Secretaria Municipal de
Saúde.

Processo: 952 /2021 .

Favorecido; CEDRO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 30155960000191

Valor: R$ 2.337,00 (dois mil e trezentos e trinta e sete reais ).

Brasilândia/MS, 24/03/2021
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