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07 Joanir Dutra Luciano Professor II 20h/a 01/04/17 

07 Leiner dos Santos Chaves Professora II 20h/a 12/04/17 

09 Marilei Mendonça Segura Professora II 13h/a 17/04/17 

  
Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar da data constante na tabela acima, ficando inalteradas 
as demais convocações feitas pela Portaria 071/17, revogando-se as 
disposições em contrario. 
  
Gabinete do Prefeito, 02 de junho de 2.017. 
  
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA  
Prefeito Municipal 
  
VIRGÍLIO SILVERO NETO 
Secretário Municipal de Gestão 
  
Publicado no DOM (Assomasul) 
Diário nº_____Fls._____ 
Em:___________  

Publicado por: 
Vera Lucia Lara 

Código Identificador:9CD2FC9A 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
DECRETO Nº 464/2017 DE 08 DE JUNHO DE 2017 - 

EXONERA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS - REGINALDO PRUDENTE FERREIRA,  

 
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA , Prefeito de Amambai-
MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas 
conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal. 

  
DECRETA: 
  
Art. 1º Fica exonerado o servidor REGINALDO PRUDENTE 
FERREIRA , ocupante do cargo em comissão de SECRETÁRIO DE 
GABINETE II SÍMBOLO DAÍ-7,  nomeado através do Decreto n° 
070/2017 de 12 de Janeiro de 2.017. 
  
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com 
validade a contar de 07 de Junho de 2017, ficando revogadas as 
disposições em contrário 
  
Gabinete do Prefeito, 08 de junho de 2.017. 
  
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA  
Prefeito Municipal 
  
VIRGÍLIO SILVERO NETO 
Secretário Municipal de Gestão 
  
Publicado no DOM (Assomasul). 
Diário nº ___ Fls:_____ 
Em:____________ 

Publicado por: 
Vera Lucia Lara 

Código Identificador:5206EE7C 

 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
LICITATÓRIO N° 067/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° 

028/2017 
 
O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação 
na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 
721/2009, Decreto nº 049/2011 e legislação correlata, de acordo com 
a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de oculos para pacientes 
de baixo poder aquisitivo do Município de Anastácio/MS que 

realizam consultas oftalmológicas no Sistema Único de Saúde e que 
apresentam dificuldades visuais que dificultam ou impedem o 
desenvolvimento das atividades cotidianas que exigem o uso da visão. 
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 23 de junho de 2017 às 
08:00 horas (horário local). 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de licitações do 
Paço Municipal “Almiro Flores Nogueira”, sito a Rua João Leite 
Ribeiro, nº 754, Centro, Anastácio MS. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de 
Administração no endereço supracitado, portando pen drive, ou 
através de solicitação no e-mail:  
licitacao@anastacio.ms.gov.br com os dados da empresa e do 
responsável, maiores informações: (0xx67) 3245-3540. 
  
Anastácio/MS, 06 de junho de 2017. 
  
VILSON ZANQUETA 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Vilson Zanqueta 

Código Identificador:9EE4AA27 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
LICITATÓRIO N° 068/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° 

029/2017 
 
O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação 
na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 
721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 
8666/93 e suas alterações. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
instalação e manutenção de sistemas em informática, utilizando as 
técnicas de informática adequadas dos sistemas SIA/SUS. 
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 23 de junho de 2017 às 
10:00 horas (horário local). 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de licitações do 
Paço Municipal “Almiro Flores Nogueira”, sito a Rua João Leite 
Ribeiro, nº 754, Centro, Anastácio MS. 
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de 
Administração no endereço supracitado, portando pen drive, ou 
através de solicitação no e-mail:  
licitacao@anastacio.ms.gov.br com os dados da empresa e do 
responsável, maiores informações: (0xx67) 3245-3540. 
  
Anastácio/MS, 06 de junho de 2017. 
  
VILSON ZANQUETA 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Vilson Zanqueta 

Código Identificador:5A961FDF 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
LICITATÓRIO N° 069/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° 

030/2017 
 
O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação 
na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 
721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 
8666/93 e suas alterações. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
consultas medicas em especializações, no Município de Anastácio, 
para atendimento pacientes indicados pela regulação da Secretaria 
Municipal de Saúde/FMS/ANASTACIO/MS. 
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 26 de junho de 2017 às 
10:00 horas (horário local). 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de licitações do 
Paço Municipal “Almiro Flores Nogueira”, sito a Rua João Leite 
Ribeiro, nº 754, Centro, Anastácio MS. 
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OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de 
Administração no endereço supracitado, portando pen drive, ou 
através de solicitação no e-mail:  
licitacao@anastacio.ms.gov.br com os dados da empresa e do 
responsável, maiores informações: (0xx67) 3245-3540. 
  
Anastácio/MS, 07 de junho de 2017. 
  
VILSON ZANQUETA 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Vilson Zanqueta 

Código Identificador:7C6357FF 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PORTARIA/SEMED Nº. 010, DE 29 MARÇO, DE 2017 

 
A Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, Secretária 
Municipal de Educação de Anastácio, Mato Grosso do Sul, usando 
das atribuições de seu cargo, 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Designar GLEICE XAVIER DE SOUZA, para responder 
pela direção da Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos, 
situada à Rua João Câncio Alves, 440, centro, Anastácio-MS. 
  
Art. 2º - A presente portaria fará parte dos documentos oficiais da 
Secretaria Municipal de Educação de Anastácio-MS 
  
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, 
retroagindo seus efeitos a 06 de fevereiro de 2017. 
  
Anastácio-MS, 29 de março de 2017. 
  
PROFª CIMARA FERNANDES DE OLIVEIRA CABRAL 
Secretária Municipal de Educação 
Decreto “P” Nº 006, de 02/01/2017 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:B8124934 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA/SEMED Nº. 014, DE 29 MARÇO, DE 2017 
 
A Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, Secretária 
Municipal de Educação de Anastácio, Mato Grosso do Sul, usando 
das atribuições de seu cargo, 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Designar SIRLENE MOURA DOS SANTOS FARIA, 
para responder pela direção da Escola Municipal Josefa Maria da 
Conceição – Dona Zefa, situada à Rua Adair Goulart Martins, 
771, Jardim Campanário, Anastácio-MS. 
  
Art. 2º - A presente portaria fará parte dos documentos oficiais da 
Secretaria Municipal de Educação de Anastácio-MS 
  
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, 
retroagindo seus efeitos a 06 de fevereiro de 2017. 
  
Anastácio-MS, 29 de março de 2017. 
  
PROFª CIMARA FERNANDES DE OLIVEIRA CABRAL 
Secretária Municipal de Educação 
Decreto “P” Nº 006, de 02/01/2017 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:59E59AAA 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA/SEMED Nº. 016, DE 03 DE MAIO, DE 2017 
 

A Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, Secretária 
Municipal de Educação de Anastácio, Mato Grosso do Sul, usando 
das atribuições de seu cargo, 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Designar ARIANE DIONÍSIO NASCIMENTO, para 
responder pela Secretaria da Escola Polo Muncipal Rural Manoel 
Valério da Silva, situada na Colônia Veredão, zona rural do 
município de Anastácio-MS. 
  
Art. 2º - A presente portaria fará parte dos documentos oficiais da 
Secretaria Municipal de Educação de Anastácio-MS 
  
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, 
retroagindo seus efeitos a 06 de fevereiro de 2017. 
  
Anastácio-MS, 03 de maio de 2017. 
  
PROFª CIMARA FERNANDES DE OLIVEIRA CABRAL 
Secretária Municipal de Educação 
Decreto “P” Nº 006, de 02/01/2017 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:266EBDC0 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PORTARIA/SEMED Nº. 013, DE 29 MARÇO, DE 2017 

 
A Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, Secretária 
Municipal de Educação de Anastácio, Mato Grosso do Sul, usando 
das atribuições de seu cargo, 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Designar MARIA JORZALINA DOS SANTOS 
ANTUNES, para responder pela direção da Escola-Pólo 
Municipal Rural “KM 21”, situada às margens da BR 419, Km 
21, zona rural do município de Anastácio-MS. 
  
Art. 2º - A presente portaria fará parte dos documentos oficiais da 
Secretaria Municipal de Educação de Anastácio-MS 
  
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, 
retroagindo seus efeitos a 06 de fevereiro de 2017. 
  
Anastácio-MS, 29 de março de 2017. 
  
PROFª CIMARA FERNANDES DE OLIVEIRA CABRAL 
Secretária Municipal de Educação 
Decreto “P” Nº 006, de 02/01/2017 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:B0550B27 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PORTARIA/SEMED Nº. 012, DE 29 MARÇO, DE 2017 

 
A Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, Secretária 
Municipal de Educação de Anastácio, Mato Grosso do Sul, usando 
das atribuições de seu cargo, 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Designar MARIA CARMELITA DA CONCEIÇÃO, 
para responder pela direção do Centro de Educação Infantil 
“Jardim Independência, situado à Rua Humberto Anastácio, 
S/Nº, Anastácio-MS. 
  
Art. 2º - A presente portaria fará parte dos documentos oficiais da 
Secretaria Municipal de Educação de Anastácio-MS 
  
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, 
retroagindo seus efeitos a 06 de fevereiro de 2017. 
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Anastácio-MS, 29 de março de 2017. 
  
PROFª CIMARA FERNANDES DE OLIVEIRA CABRAL 
Secretária Municipal de Educação 
Decreto “P” Nº 006, de 02/01/2017 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:4BE6642D 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA/SEMED Nº. 021, DE 03 DE MAIO, DE 2017 
 
A Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, Secretária 
Municipal de Educação de Anastácio, Mato Grosso do Sul, usando 
das atribuições de seu cargo, 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Designar VÂNIA VILHALVA, para responder pe la 
secretaria Da Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos, 
situada à Rua João Câncio Alves, 440, centro, zona urbana do 
município de Anastácio-MS. 
  
Art. 2º - A presente portaria fará parte dos documentos oficiais da 
Secretaria Municipal de Educação de Anastácio-MS 
  
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, 
retroagindo seus efeitos a 06 de fevereiro de 2017. 
  
Anastácio-MS, 03 de maio de 2017. 
  
PROFª CIMARA FERNANDES DE OLIVEIRA CABRAL 
Secretária Municipal de Educação 
Decreto “P” Nº 006, de 02/01/2017 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:0A4A7F45 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA/SEMED Nº. 015, DE 03 DE MAIO, DE 2017 
 
A Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, Secretária 
Municipal de Educação de Anastácio, Mato Grosso do Sul, usando 
das atribuições de seu cargo, 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Designar JOSIANE DE MORAIS LIMA, para responder 
pela Secretaria da Escola-Pólo Municipal Rural “São Manoel”, 
situada no Assentamento São Manoel, zona rural do município de 
Anastácio-MS. 
  
Art. 2º - A presente portaria fará parte dos documentos oficiais da 
Secretaria Municipal de Educação de Anastácio-MS 
  
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, 
retroagindo seus efeitos a 06 de fevereiro de 2017. 
  
Anastácio-MS, 03 de maio de 2017. 
  
PROFª CIMARA FERNANDES DE OLIVEIRA CABRAL 
Secretária Municipal de Educação 
Decreto “P” Nº 006, de 02/01/2017 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:668E2E09 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PORTARIA/SEMED Nº. 023, DE 03 DE MAIO, DE 2017 

 
A Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, Secretária 
Municipal de Educação de Anastácio, Mato Grosso do Sul, usando 
das atribuições de seu cargo, 
  

RESOLVE:  
  
Art. 1º - Designar CIENA DA SILVA, para responder pela 
secretaria da Escola Municipal Josefa Maria da Conceição – Dona 
Zefa, situada à Rua Adair Goulart Martins, 771, Jardim 
Campanário, zona urbana do município de Anastácio-MS. 
  
Art. 2º - A presente portaria fará parte dos documentos oficiais da 
Secretaria Municipal de Educação de Anastácio-MS 
  
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, 
retroagindo seus efeitos a 06 de fevereiro de 2017. 
  
Anastácio-MS, 03 de maio de 2017. 
  
PROFª CIMARA FERNANDES DE OLIVEIRA CABRAL 
Secretária Municipal de Educação 
Decreto “P” Nº 006, de 02/01/2017 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:91E840D9 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PORTARIA/SEMED Nº. 018, DE 03 DE MAIO, DE 2017 

 
A Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, Secretária 
Municipal de Educação de Anastácio, Mato Grosso do Sul, usando 
das atribuições de seu cargo, 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Designar MARISE LEITE DA SILVA, para responder  
pela secretaria do “Centro de Educação Infantil Nizete 
Figueiredo”, situado à Rua Projetada C, S/Nº, Loteamento 
Jardim II, zona urbana do município de Anastácio-MS. 
  
Art. 2º - A presente portaria fará parte dos documentos oficiais da 
Secretaria Municipal de Educação de Anastácio-MS 
  
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, 
retroagindo seus efeitos a 06 de fevereiro de 2017. 
  
Anastácio-MS, 03 de maio de 2017. 
  
PROFª CIMARA FERNANDES DE OLIVEIRA CABRAL 
Secretária Municipal de Educação 
Decreto “P” Nº 006, de 02/01/2017 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:24865E88 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PORTARIA/SEMED Nº. 008, DE 29 MARÇO, DE 2017 

 
A Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, Secretária 
Municipal de Educação de Anastácio, Mato Grosso do Sul, usando 
das atribuições de seu cargo, 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Designar ELIZABETE APARECIDA DE LIMA, para 
responder pela direção do Centro de Educação Infantil Profª 
Ednai Paim Aguillera, situado à Rua Bahia, 194, esquina com a 
Rua Pará, Vila Maior, Anastácio-MS. 
  
Art. 2º - A presente portaria fará parte dos documentos oficiais da 
Secretaria Municipal de Educação de Anastácio-MS 
  
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, 
retroagindo seus efeitos a 06 de fevereiro de 2017. 
  
Anastácio-MS, 29 de março de 2017. 
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PROFª CIMARA FERNANDES DE OLIVEIRA CABRAL 
Secretária Municipal de Educação 
Decreto “P” Nº 006, de 02/01/2017 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:47D49E6D 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PORTARIA/SEMED Nº. 009, DE 29 MARÇO, DE 2017 

 
A Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, Secretária 
Municipal de Educação de Anastácio, Mato Grosso do Sul, usando 
das atribuições de seu cargo, 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Designar CINTIA APARECIDA BIANCHI DE LIMA, 
matrícula nº 500524, para responder pela direção da Escola 
Municipal Irmã Dulce, situada à Rua São Paulo, 1055, Vila Bem-
te-vi, Anastácio-MS. 
  
Art. 2º - A presente portaria fará parte dos documentos oficiais da 
Secretaria Municipal de Educação de Anastácio-MS 
  
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, 
retroagindo seus efeitos a 06 de fevereiro de 2017. 
  
Anastácio-MS, 29 de março de 2017. 
  
PROFª CIMARA FERNANDES DE OLIVEIRA CABRAL 
Secretária Municipal de Educação 
Decreto “P” Nº 006, de 02/01/2017 

Publicado por: 
Joelder Murilo Gomes de Souza 

Código Identificador:9E58D0BB 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANASTÁCIO-MS 

REGIMENTO INTERNO  
 
CAPITULO I  
DA NATUREZA E FINALIDADE  
  
Artigo 1° - O Conselho Municipal de Saúde de Anastácio, Mato 
Grosso do Sul (CMS/ANASTACIO/MS), instituído pela lei 1691/98, 
é um órgão de caráter permanente e deliberativo, integrante da 
estrutura básica da Secretaria Municipal de Saúde e tem como 
finalidade atuar na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política municipal de saúde, inclusive nos seus aspectos 
financeiros e econômicos. 
  
CAPITULO II  
DA NATUREZA E FINALIDADE  
  
Artigo 2° - Ao Conselho Municipal de Saúde de Anastácio-MS 
compete: 
I – Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução a 
política municipal de saúde, inclusive nos aspectos financeiros 
econômicos, orçamentários e de gerencia técnico-administrativo com 
apresentação obrigatória, quadrimestralmente de relatórios e 
balancetes demonstrativos pelo técnico responsável da Secretaria 
Municipal de Saúde ao CMS/ANASTACIO/MS; 
II – Traçar diretrizes para elaboração do Plano Municipal de Saúde, 
deliberar pela sua aprovação, adequando-o sempre que houver 
necessidade, a realidade epidemiológica e a capacidade operacional 
dos serviços de saúde do município; 
III – Analisar, discutir e aprovar o Relatório de Gestão, com a 
prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo 
hábil aos conselheiros, acompanhado do devido assessoramento; 
IV – Estabelecer critérios e diretrizes quanto a localização e tipologia 
da Unidade de Saúde, publicas e privadas, no âmbito do SUS; 
V – Examinar proposta e denuncias, pronunciando-se 
conclusivamente, sobre ações e serviços de saúde, bem como apreciar 

recursos e a respeito de deliberações anteriores do próprio Conselho 
Municipal de Saúde; 
VI – Acompanhar e avaliar os serviços de saúde à população pelos 
órgãos e instituições públicas e privadas integrantes do SUS, 
definindo critérios mínimos de qualidade para seu funcionamento; 
VII – Estimular a participação da sociedade civil organizada e o 
controle popular nas instancias colegiadas do SUS, estabelecendo 
critérios e diretrizes para a implementação do controle social no 
município; 
VIII – Propor critérios e aprovar a criação de comissões técnicas, de 
caráter permanente ou temporário, necessárias ao efetivo desempenho 
das atribuições do Conselho; 
IX – Participar da formulação e avaliação das políticas de 
saneamento, meio ambiente, transporte, habitação, alimentação, 
garantindo a intersetorialidade das políticas publicas com o setor da 
saúde publica; 
X – Manifestar-se sobre todos os projetos de lei de interesse da saúde, 
em tramitação na Câmara Municipal; 
XI – Tomar medidas necessárias para a permanente orientação dos 
usuários sobre os serviços oferecidos pelas unidades de saúde, com a 
presença obrigatória e rotativa dos (chefes, gerentes, gestores) das 
Unidades de Saúde nas reuniões ordinárias do CMS/ANASTÁCIO; 
XII – Participação da elaboração da programação orçamentária e 
financeira, estabelecendo critérios e pronunciando-se, 
conclusivamente, sobre a ação final encaminhada ao Poder 
Legislativo, tendo em vista as metas e propriedades estabelecida na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 195, § 2º da Constituição 
Federal), observando o principio do processo de planejamento e 
orçamentação ascendentes (Artigo 36 da Lei n° 8.080/90); 
XIV – Fiscalizar a movimentação e destinação de todos os recursos 
financeiros do Fundo Municipal de Saúde; 
XV – Comunicar ao Ministério Público todo assunto que o Plenário 
julgar de competência do mesmo; 
XVI – Articular-se com as Secretarias Municipais afins, em especial a 
de Educação com vistas à definição de Programas de Educação em 
Saúde, no que concerne a caracterização das necessidades da 
população; 
XVII – Aprovar, acompanhar e fiscalizar as atividades das instituições 
públicas e privadas de saúde, credenciadas pelo SUS; 
XVIII – Elaborar, aprovar ou modificar o presente Regimento Interno, 
com suas normas de organização e funcionamento, adequando-o 
sempre que houver necessidade, as deliberações das instancias 
superiores do SUS; 
XIX – Apreciar e deliberar sobre quaisquer outras atribuições que lhe 
sejam delegadas pela legislação ou pelas instancias superiores do 
SUS; 
XX – Estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre 
assuntos e temas na aera da saúde de interesse para o desenvolvimento 
do SUS; 
XXI – Propor a capacitação dos conselheiros de saúde, visando 
promover a educação para o controle social; 
XXII – Apreciar e pronunciar-se, conclusivamente, sobre os 
Relatórios de Gestão do SUS, apresentados pela Secretaria Municipal 
de Saúde e enquadramento do município nas diversas gestões do SUS; 
XXIII – Deliberar sobre a política de saúde em consonância com as 
resoluções das Conferencias de Saúde; 
XXIV – Apreciar previamente com parecer técnico, os contratos e 
convênios a serem estabelecidos com os prestadores de serviços para 
o Sistema Único de Saúde – SUS de acordo com a legislação vigente. 
XV – Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em 
saúde e divulgar as funções e competências do Conselho, seus 
trabalhos e decisões pelos meios de comunicação incluindo 
informações sobre as agendas, as datas e o local das reuniões. 
XVI – Acompanhar a implementação das deliberações constantes das 
Atas das plenárias do Conselho; 
XVII – Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de 
movimentação de recursos da saúde, incluindo o Fundo de Saúde 
transferidos e próprios do Município, Estado, Distrito Federal e da 
União. 
  
CAPITULO III  
  
COMPOSIÇÃO  
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Artigo 3° - O CMS/ANASTACIO/MS, constituído por 12 (doze) 
conselheiros titulares e respectivos suplentes conforme abaixo 
discriminado: 
I – 6 (seis) representantes de entidades e movimentos dos Usuários de 
Saúde e respectivos suplentes; 
II – 3 (três) representantes de entidades representativas do segmento 
de Prestadores de serviços públicos e privados conveniados ou sem 
fins lucrativos, no âmbito do SUS e seus respectivos suplentes; 
III – 3 (três) representantes de entidades representativas do segmento 
dos Trabalhadores de saúde e seus respectivos suplentes; 
§ 1º - De acordo com o Artigo 1, parágrafo 4 da Lei 8.142, a 
representação dos usuários no Conselho de Saúde será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 
§2° - A representação total do Conselho Municipal de Saúde será 
distribuída da seguinte forma; 
50% (cinqüenta por cento) de representantes dos Usuários; 
25% (vinte e cinco por cento) de representantes dos Trabalhadores em 
saúde e 25% (vinte e cinco por cento) de representantes dos 
Prestadores de serviços públicos e privados, na aérea da saúde; 
Artigo 4° - A nomeação dos membros do Conselho Municipal de 
Saúde dar-se-á por ato do Executivo Municipal após eleição de 
representação dos 03 (três) segmentos, realizada em fóruns próprios, 
convocados especialmente para este fim. 
Parágrafo Único: A nomeação de cada Fórum que trata deste artigo 
enviara através de documento à Mesa Diretora do 
CMS/ANASTACIO/MS, que encaminhará ao Executivo Municipal, 
os nomes dos representantes eleitos para conselheiros, juntamente 
com seus respectivos suplentes, para que seja formalizada a nomeação 
pelo Prefeito Municipal. 
  
CAPITULO IV   
DAS NORMAS 
Artigo 5° - Os conselheiros de saúde serão nomeados mediante 
decreto do Executivo Municipal e terão mandato de 02 (dois) anos, 
podendo ser reconduzidos. 
Parágrafo Único: O mandato a que se refere este artigo não se aplica 
aos conselheiros representantes do governo, cujo mandato se 
encerrará ao termino da gestão do Prefeito Municipal que os nomeou; 
Artigo 6° - Qualquer conselheiro poderá ser substituído, a qualquer 
tempo, pelo segmento que o indicou, bastando para tal o envio de 
comunicação oficial à Mesa Diretora do CMS/ANASTACIO/MS; 
§ 1º - Será automaticamente substituído o conselheiro cuja 
representação no conselho titular e suplente deixarem de comparecer a 
03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, no período de 
01 (um) ano, desde que seu suplente não o substitua. 
§ 2º - Os Fóruns dos diferentes segmentos serão avisados por oficio da 
Mesa Diretora do CMS/ANASTACIO/MS sobre as faltas de seus 
representantes. 
§ 3º - Será considerada para efeito da falta, ausência do 
conselheiro/suplente em reunião não realizada, inclusive por falta do 
quórum. Proceder-se-á como parágrafo 6°, do artigo 18. 
§ 4º - O conselheiro que for substituído conforme o Artigo 6° e § 1° 
não poderá ser indicado novamente para o mandato em vigor. 
§ 5° - Ocorrendo faltas ou afastamento de Conselheiro Titular, 
assumira a vaga o seu suplente. 
§ 6° - Ocorrendo vacância no Conselho Municipal de Saúde, será 
nomeado, conforme previsto no artigo 4°, parágrafo único deste 
regimento Interno, novo Conselheiro que completará o mandato do 
anterior. 
Artigo 7° - Os Conselheiros tomam posse perante o Presidente da 
Mesa Diretora do CMS/ANASTACIO/MS na primeira reunião que se 
seguir suas nomeações. 
Parágrafo Único: Todos os Conselheiros terão suplentes escolhidos, 
nomeados e empossados na mesma forma dos titulares. 
Artigo 8° - As despesas com locomoção dos Conselheiros para as 
reuniões e ações de Controle Social serão custeadas com recursos do 
Fundo Municipal de Saúde. 
Artigo 9° - Aos Conselheiros Titulares e Suplentes compete: 
I – Comparecer ao Plenário e as reuniões as Comissões das quais 
participam; 
II – Relatar processos que lhe forem distribuídos, nos prazos 
estabelecidos; 
III – Manifestar-se livremente sobre as matérias em discussão; 
IV – Propor a criação de Comissões Técnicas; 

Artigo 10° - Para efeito de eleição da Mesa Diretora a plenária do 
Conselho deverá contar com a presença de 2/3 (dois terços) de seus 
membros titulares. 
I – A Mesa Diretora será constituída respeitando a paridade expressa 
na Resolução 333, de 04 de Novembro de 2003, eleita em plenário, 
inclusive o seu Presidente. 
II – A Mesa Diretora será composta paritariamente por 01 (um) 
Presidente, 01 (um) Presidente Adjunto, 01 (um) 1º Secretário e 01 
(um) 2° Secretário, eleitos pelo plenário. 
III – Somente poderá ser candidato à Mesa Diretora o Conselheiro 
Titular. 
Artigo 11° - A Função da Mesa Diretora cessará: 
I – Com posse da nova mesa, após a eleição; 
II – Pela renúncia; 
III – Quando houver impedimento no seu mandato de Conselheiro. 
Parágrafo Único: O Conselheiro que assumir a vaga em substituição 
completará o mandato. 
Artigo 12° - As Comissões Técnicas, constituídas por números impar 
de ate 7 (sete) Conselheiros ou Técnicos convidados, designados pela 
Plenária, são órgão de natureza técnica, permanentes ou provisórios, 
criadas pelo Plenário e por ele regidas, para atender suas necessidades 
de funcionamento. 
Artigo 13° - A Ouvidoria Geral subordinada ao CMS será composta 
por 01 (um) ouvidor geral eleito pelo CMS. 
Parágrafo Único: A estrutura da Ouvidoria Geral será definida em 
ato especifico aprovados pelo CMS. 
Artigo 14° - A Secretaria Executiva, órgão de apoio administrativo e 
operacional do Conselho Municipal de Saúde, será composta por 
servidor devidamente qualificado, contando com local e infra-
estrutura adequada ao seu funcionamento. 
  
CAPITULO V   
ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO  
Artigo 15° - Conselho Municipal de Saúde tem a seguinte 
organização: 
1 – PLENARIO 
2 – MESA DIRETORA 
3 – Secretária EXECUTIVA 
4 – COMISSÕES PERMANENTES E TEMÁTICAS 
5 – GRUPOS DE TRABALHOS 
6 – OUVIDORIA GERAL 
  
SEÇÃO I  
PLENÁRIO  
  
Artigo 16° - O Plenário é coordenado pelo Presidente da Mesa 
Diretora do CMS/ANASTACIO/MS. 
Artigo 17° - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de 
Anastácio é o órgão deliberativo máximo, formado pelos Conselheiros 
de saúde titulares e seus respectivos suplentes nomeados conforme 
estabelecido neste Regimento Interno, configurado por reuniões 
Ordinárias e Extraordinárias, afim de deliberar sobre todos os assuntos 
a ela submetidos. 
§ 1° - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde reunir-se-á 
ordinariamente uma vez por mês conforme calendário aprovado na 
mesma, e, extraordinariamente quando convocada pelo seu Presidente 
ou por requerimento da maioria simples de seus membros. Neste caso 
a convocatória deverá ser feita com antecedência mínima de 05 
(cinco) dias de sua realização com pauta definida. 
  
§ 2° - Da convocação constará a pauta de assuntos a serem discutidos 
e respectivos documentos, o local e o horário de inicio da reunião, 
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 
§ 3° - O quórum mínimo para instalação e deliberação da plenária é de 
maioria simples de seus membros efetivos. 
§ 4° - As plenárias do Conselho Municipal de Saúde são reuniões 
públicas, abertas a participação da sociedade civil e deverão ser 
realizadas em local amplo que garanta a acomodação de todos os que 
se fizerem presentes. 
§ 5° - O plenário poderá convocar técnicos, autoridades ou qualquer 
pessoa para prestar esclarecimento, fornecer subsídios ou dirimir 
duvidas sobre qualquer matéria. 
§ 6° - Não havendo quórum para instalar-se o Plenário, até 30 (trinta) 
minutos após o horário fixado para inicio da reunião, a Secretaria 
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Executiva lavrará Ata registrando os nomes dos conselheiros 
presentes. 
§ 7° - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o Plenário fixará 
nova data e procederá a nova convocação. 
§ 8° - Não havendo quórum para uma votação, o Presidente da Mesa 
Diretora aguardará 10 (dez) minutos após o que, persistindo a falta de 
quórum, proceder-se-á como no parágrafo 6º deste artigo. 
§ 9° - As reuniões ordinárias ou extraordinárias do plenário terão 
duração regimental de no Maximo 03 (três) horas. 
§ 10° - Será garantido em pauta a cada 04 (quatro) meses o 
pronunciamento do Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, para que 
faca a prestação de contas em relatório detalhado, contendo dentre 
outros, andamento da Agenda de Saúde pactuada, Relatório Ed 
Gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicações dos recursos, 
as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção 
e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou 
conveniada de acordo com o artigo 12 da Lei 8689/93, destacando-se 
o grau de congruência com os princípios e diretrizes do SUS. 
§ 11º - Sempre que for necessário e com a devida justificativa, o CMS 
buscara auditorias externas e independentes, sobre as contas e 
atividades do Gestor do SUS, ouvindo o Ministério Público. 
Artigo 18° - As reuniões Ordinárias do Plenário constarão de ordem 
do dia expediente e a seqüência dos trabalhos poderá ser alterada por 
deliberação do Plenário. 
Artigo 19° - A ordem do dia compreende aprovação da Ata e 
discussão e votação de materiais que exijam deliberações do CMS. 
Artigo 20º - O expediente prossegue, após a Ordem do Dia com 
avisos, comunicações, correspondências, documentos e consultas ou 
esclarecimentos que deverão ocupar no Maximo, 30 minutos. 
Artigo 21º - para registro dos trabalhadores cada reunião do Plenário, 
deverá ser gravada, transcrita e lavrada em Ata digitada, que após 
aprovada será assinada pelo Presidente e o 1 Secretario, com posterior 
encadernação no final de cada ano civil, com paginas rubricadas e 
numeradas sequencialmente com termo de abertura e encerramento e 
nele serão consignados: 
I – A data, à hora da abertura, o numero e o tipo da reunião e o local 
de sua realização; 
II – O nome do Presidente da reunião; 
III – O nome dos conselheiros presentes; 
IV – A súmula dos assuntos tratados e respectivas deliberações; 
§ 1° - A transcrição integral de qualquer peça na Ata dependerá de 
solicitação de qualquer Conselheiro presente na reunião. 
§ 2° - A encardenação do livro Ata de que trata este artigo deverá ser 
realizada mediante costura por fascículos, em capa dura, cor preta e 
ficará no arquivo permanente da Secretaria Municipal de Saúde. 
Artigo 22º - Depois de constatado o quórum mínimo para inicio da 
reunião, o expediente se inicia com a discussão e aprovação da Ata da 
reunião anterior. 
§ 1° - Qualquer Conselheiro poderá solicitar a retificação da Ata. 
§ 2° - Havendo retificações aprovadas pelo Plenário, a Ata será 
considerada aprovada com as devidas correções. 
§ 3° - A Ata aprovada será assinada pelo Presidente, pelo 1º 
Secretario e demais Conselheiros presentes. 
Artigo 23º - Na discussão de processos relatados, de pareces de 
Comissões ou de outras matérias que constam da Ordem do Dia, será 
concedida a palavra, pela ordem de inscrições a qualquer dos 
Conselheiros presentes. 
Artigo 24º - O Conselheiro que não se julgar suficiente esclarecido 
quanto a matéria em exame pode pedir vistas do processo, 
individualmente ou em conjunto com outros Conselheiros, ou propor 
diligências, casos em que discussão será imediatamente. 
§ 1° - O Conselheiro que solicitou vistas deverá apresentar relatório 
na próxima reunião do Plenário, podendo este prazo ser aumentado ou 
diminuído pelo plenário, considerando a urgência na apreciação da 
matéria. 
§ 2° - O prazo a que se refere o parágrafo anterior independe do 
numero de Conselheiros que tenham solicitados vistas. 
§ 3° - O Relatório de vistas e o Relatório Original do processo serão 
apreciados conjuntamente e, nessa oportunidade, não mais serão 
admitidos de vistas. 
§ 4° - O Conselheiro, membro da Comissão que analisou a matéria em 
exame, não poderá pedir vistas ao processo. 
Artigo 25º - Encerrada a discussão, será iniciado o processo de 
votação e, no seu encaminhamento, não serão admitidos apartes. 

Artigo 26º - As deliberações do Plenário serão publicadas pela 
Presidente serão publicadas pelo Presidente da Mesa Diretora e 
homologadas pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde, entrando 
em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município, 
não podendo este prazo extrapolar 15 (quinze) dia de aprovação pela 
Plenária do Conselho Municipal de Saúde. 
  
SEÇÃO II   
DA MESA DIRETORA  
  
Artigo 27° - Conselho Municipal de Saúde de Anastácio/MS terá uma 
Mesa Diretora com órgão operacional de execução e implementação 
de suas decisões sobre o Sistema Único de Saúde do município de 
Anastácio eleita na forma do Art. 12. 
Artigo 28° - Constituem a Mesa Diretora: 
I – Presidente; 
II – Presidente Adjunto; 
III – 1° Secretário; 
IV – 2° Secretário; 
Artigo 29° - O mandato dos Membros eleitos da Mesa Diretora será 
de 02 (dois), anos, podendo ser renovado por igual período à consenso 
do Plenário do CMS/ANASTACIO/MS. 
Artigo 30° - A Mesa Diretora compete: 
I – Convocar, coordenar e realizar todas as reuniões ordinárias e 
extraordinárias do CMS. 
II – Ser responsável por todos os assuntos administrativos, 
econômicos, financeiros, técnico-operacionais do 
CMS/ANASTACIO/MS. 
III – Ser responsável pelo encaminhamento de todas as matérias para 
deliberação e recomendação do CMS/ANASTACIO/MS, articulando-
se com os órgãos competentes. 
IV – Responsabilizar-se pelo acompanhamento das freqüências dos 
membros nas reuniões do CMS/ANASTACIO/MS. 
V – Fazer publicar e divulgar todas as deliberações e moções. 
VI – Acompanhar o desempenho e funcionamento das Comissões do 
CMS/ANASTACIO/MS. 
VII – Convidar, solicitar quando necessário, presença as reuniões do 
CMS/ANASTACIO/MS de peritos, técnicos, funcionários e outros, 
visando esclarecimentos de assuntos, materiais e informações 
atinentes ao Sistema Único de Saúde; 
VIII – Receber e distribuir processos à Secretária Executiva; 
IX – Movimentar os recursos financeiros e orçamentários que venham 
a ser destinados ou alocados ao CMS/ANASTACIO/MS; 
X – Cumprir a fazer cumprir este Regimento. 
Artigo 31° - Ao presidente compete: 
I – Presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do 
CMS/ANASTACIO/MS. 
II – Convocar ou autorizar a convocação dos membros do Plenário e 
Comissões Técnicas; 
III – Apresentar ao Plenário relatório e prestações de conta quando 
exigidos; 
IV – Fazer cumprir todas as deliberações do Plenário. 
V – Representar o Conselho Municipal de Saúde onde se fizer 
necessário; 
VI – Firmar contratos, convênios, acordos ou rescindi-los quando 
devidamente apreciados pelo Plenário, conforme plano de trabalho 
aprovado; 
VII – Empossar os Conselheiros; 
VIII – Nomear com aprovação do Plenário o titular da Secretaria 
Executiva; 
IX – Apor assinatura em documentos oficiais. 
Artigo 32° - Ao Presidente Adjunto compete: 
I – Substituir o Presidente da Mesa Diretora nos seus impedimentos; 
II – Auxiliar o Presidente naquilo que for solicitado; 
Artigo 33° - Ao 1° Secretário compete: 
I – Receber e encaminhar os processos para tramitação ou deliberação 
do Plenário; 
II – Dar conhecimento das matérias recebidas pela Mesa Diretora aos 
membros do CMS/ANASTACIO/MS subsídios assessoramento e 
outros, visando operacionalização e funcionamento 
CMS/ANASTACIO/MS. 
IV – Revisar a transcrição das Atas das reuniões do Plenário e assiná-
las em conjunto com o Presidente; 
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V – Despachar com o Presidente da Mesa Diretora do 
CMS/ANASTACIO/MS; 
VI – Articular-se com os Presidentes das Comissões Técnicas para 
permitir o fiel desempenho de suas atribuições e promover medidas de 
ordem administrativa necessárias aos trabalhos das mesmas; 
VII – Substituir o Presidente quando adjunto estiver impedido. 
Artigo 34° - Ao 2° Secretário compete: 
I – Manter o controle da freqüência dos membros do Plenário; 
II – Elaborar e submeter à Mesa Diretora do CMS/ANASTACIO/MS 
o Relatório Anual de Atividades do Conselho, no primeiro trimestre 
do ano subseqüente; 
III – Substituir o 1° Secretário quando necessário. 
  
SEÇÃO III   
DAS COMISSÕES TÉCNICAS 
  
Artigo 35° - Às Comissões Técnicas compete emitir pareceres e 
recomendações sobre as matérias encaminhadas pela Mesa Diretora 
ou pelo Plenário; 
Artigo 36° - Serão as seguintes Comissões Técnicas permanente do 
Conselho Municipal de Saúde; 
I – Comissão de Acompanhamento da Elaboração e da Execução do 
Plano Municipal de Saúde; 
II – Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Política de 
Recursos Humanos da aera de Saúde do Município; 
III – Comissão de Legislação e Normas; 
IV – Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução 
Orçamentária e Financeira do Fundo Municipal de Saúde; 
V – Comissão de Controle, Avaliação e Fiscalização dos Serviços do 
Município (Próprios, conveniados e contratados do SUS); 
VI – Comissão de Controle Social; 
Artigo 37° - Cada Comissão terá um Presidente, eleito por seus pares, 
a quem compete: 
I – Convocar e presidir as reuniões da Comissão; 
II – Solicitar à Mesa do CMS/ANASTACIO/MS que tome as medidas 
de sua competência e que sejam necessárias para o desenvolvimento 
dos trabalhos das comissões; 
III – Solicitar ao 1° Secretário o apoio necessário ao funcionamento 
da comissão; 
IV – Distribuir os processos ou as consultas pelos membros da 
comissão para que se constituem em relatórios; 
V – Assinar as recomendações e pareceres elaborados pelas comissões 
encaminhando- os à Mesa Diretora para apreciação pelo Plenário; 
Parágrafo Único – As Comissões somente darão inicio aos trabalhos, 
nas reuniões convocados, com a presença da maioria dos membros 
que a compõem. 
Artigo 38° - Aos membros integrantes das Comissões Técnicas 
compete examinar, relatar processos que lhe foram distribuídos e 
votar aqueles submetidos a exames. 
Artigo 39° - Os pareceres das Comissões Técnicas são emitidos em 
reuniões por maioria simples dos membros que a compõem. 
§ 1° Os votos divergentes poderão ser expressos na Ata da reunião, a 
pedido dos membros que a proferirem. 
§ 2° A comissão apresentará parecer por escrito, substanciando a sua 
decisão, a qual será submetida à apreciação do Plenário do Conselho 
Municipal de Saúde, através do relator designado pela Comissão. 
Artigo 40° - Os pareces e recomendações sobre as matérias 
encaminhadas às comissões técnicas serão apreciadas na reunião 
ordinária subseqüente ao recebimento dos trabalhos, salvo decisão em 
contrario Plenário. 
Artigo 41° - Os membros das Comissões que tiveram 03 (três) faltas 
consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, no período de um ano, deverão 
ser substituídos pelo segmento que representam. 
  
SEÇÃO IV  
DA OUVIDORIA GERAL  
  
Artigo 42° - A Ouvidoria Geral compete apurar denuncias e 
reclamações, investigar sua procedência e apontar responsáveis ao 
Conselho Municipal de Saúde, para o encaminhamento de 
providências cabíveis. 
Artigo 43° - A Ouvidoria Geral compete: 

I – Receber reclamações e denúncias, sempre oficializadas, apurar 
suas procedências e veracidade e encaminhá-las aos órgãos 
competentes; 
II – Prestar esclarecimentos aos usuários do SUS quanto ao 
funcionamento do Sistema Único de Saúde; 
III – Criar um fluxograma para o funcionamento da Ouvidoria Geral 
do CMS/ANASTACIO/MS; 
IV – Apresentar relatório mensal ao CMS/ANASTACIO/MS, sobre 
processos de denuncias, reclamações sob sua responsabilidade; 
V – Prestar esclarecimentos aos Conselheiros do 
CMS/ANASTACIO/MS, participar das reuniões ordinárias e das 
extraordinárias quando solicitado; 
VI – Conhecer a legislação Básica sobre a saúde, a política de saúde 
para o Município, o Regimento Interno e as deliberações do 
CMS/ANASTACIO/MS; 
  
SEÇÃO V  
DA SECRETARIA EXECUTIVA  
  
Artigo 44° - A Secretaria Executiva compete atuar como unidade de 
apoio ao funcionamento dos demais órgãos do 
CMS/ANASTACIO/MS, articulada com o 1° Secretário. 
Artigo 45° - A Secretaria Executiva, órgão de apoio administrativo e 
operacional do Conselho Municipal de Saúde, será composta por 
servidores da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente 
qualificados, contando com local e infraestrutura adequada ao seu 
funcionamento. É será remunerada para tal serviço com 01 (um) 
salário mínimo vigente, conforme aprovação do Plenário do Conselho. 
Artigo 46° - A Secretaria Executiva contará com pessoal 
administrativo e técnico para funcionar como Assessoria Técnica e 
Plenária e mobilizará consultoria e assessoramento por parte de 
instituições, órgãos e entidades da aera que possam dar suporte 
técnico ao CMS/ANASTACIO/MS. 
Artigo 47° - Ao Titular da Secretaria Executiva compete: 
I – Dirigir, orientar e supervisionar os serviços da Secretaria 
Executiva; 
II – Promover e praticar todos os atos de gestão administrativa 
necessários ao desenvolvimento das atividades do 
CMS/ANASTACIO/MS; 
III – Providenciar a publicação das Deliberações do Plenário; 
IV – Secretariar as reuniões do Plenário e das Comissões Técnicas e 
promover medidas destinadas ao cumprimento de suas decisões. 
V – Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pela Mesa 
Diretora. 
  
SEÇÃO VI  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
  
Artigo 48° - O CMS/ANASTACIO/MS traçará a estratégia e 
providenciará os meios necessários para que sejam criados Conselhos 
Gestores de Saúde em cada Unidade, Centro de Referencia de Saúde 
do Município, Serviços Conveniados ou Contratados vinculados ao 
SUS. 
Artigo 49° - Os Conselhos Gestores de Saúde deverão atender as 
diretrizes preconizadas pelo Conselho Municipal de Saúde de 
Anastácio. 
Artigo 50° - O presente Regimento Interno só poderá ser modificado 
no todo ou em parte, em reunião extraordinária do Plenário, 
especialmente convocada para este fim, com antecedência mínima de 
15 (quinze) dias. 
Parágrafo Único – As modificações do Regimento só serão 
aprovadas, e votação nominal, por maioria 2/3 (dois terços) dos 
Conselheiros efetivos. 
Artigo 51° - Os órgãos da Secretaria Municipal de Saúde constituem-
se em assessoria técnica e de apoio operacional ao Conselho 
Municipal de Saúde, cabendo a administração municipal providenciar 
todos os meios necessários para o bom funcionamento do Conselho. 
Artigo 52° - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do 
presente Regimento Interno serão dirimidos pelo Plenário. 
Artigo 53° - O presente Regimento Interno entra em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial, revogando as disposições em 
contrário.  
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO  

 
SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO 

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 046/2017  
 
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA.  
  
Contratante, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DO 
TABOADO/MS , neste ato devidamente representada pelo Prefeito, 
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.  
Contratada, a empresa STATUS – ADMINISTRAÇÃO E 
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP , por seu 
representante legal, o senhor JERUZA APARECIDA GARCIA 
AZAMBUJA MACEDO , têm entre si, justos e contratados a 
presente prestação de serviços de limpeza urbana, por meio do 
presente instrumento e na melhor forma de direito: 
  
Da fundamentação legal 
O presente contrato é celebrado com fundamento no Processo de 
Licitação Pública n.º 023/2017 – Pregão Presencial n.º 020/2017, 
devidamente homologada pelo Prefeito aos 19 dias do mês de abril de 
2017, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações posteriores; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do 
Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009. 
  
Do objeto 
O objeto do presente contrato é a para a prestação de serviços de 
limpeza e manutenção de logradouros e vias públicas, tais como: 
capina e limpeza manual de terrenos, poda de árvores, carga 
manual e mecanizada de entulhos, roçada manual e mecanizada, 
limpeza de sarjetas, meio fio e canaletas, caiação de guias, 
desobstrução de bueiros, na forma descrita no Termo de 
Referência. 
  
Da vigência 
A contratação terá vigência durante o período de 12 (doze) meses, 
conforme constante no Cronograma Físico-financeiro, contados da 
data da assinatura do contrato. 
  
Do valor dos serviços e do pagamento e da alteração 
O valor global estimado do presente contrato é de R$ 1.480.750,70 
(um milhão quatrocentos e oitenta mil setecentos e cinquenta reais e 
setenta centavos). 
  
Os valor detalhados dos serviços são os constantes da tabela abaixo: 
  

ITEM  ESPECIFICAÇÃO  UN QTD. 
PREÇO 
UNIT.  

PREÇO 
TOTAL  

1.01 Capina e limpeza manual de terreno M² 3.600 R$ 1,30 R$ 4.680,00 

1.02 
Poda de arvores, com limpeza de galhos 
secos e retirada de parasitas, incluindo 
remoção de entulho. 

UN 300 R$ 86,91 R$ 26.073,00 

1.03 
Carga manobras e descarga de materiais 
diversos 

M³ 1.440 R$ 21,77 R$ 31.348,80 

1.04 Roçada manual HA 10,00 R$ 1.378,17 R$ 13.781,70 

1.05 Roçada mecanizada HA 40 R$ 311,59 R$ 12.463,60 

1.06 
Limpeza de sarjeta e meio fio (varrição e 
capina) 

M/L 2.700.000 R$ 0,49 
R$ 
1.323.000,00 

1.07 Caiação M² 21.000 R$ 2,03 R$ 42.630,00 

1.08 
Desobstrução de bueiro/ canal a céu 
aberto 

M³ 560,00 R$ 47,81 R$ 26.773,60 

Total Geral 
R$ 
1.480.750,70 

  
Da dotação orçamentária 
As despesas decorrentes com a execução do presente contrato 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, constante do 
orçamento programa, assim descrita: 
  
 
 

Dotação Orçamentária 2017 Valor  

Bloqueio nº: 04/2017 
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal 

R$ 
987.167,13 

Unidade: 02.10 - Sec. Mun. de Obras 

Funcional: 15.452.0023 - Serviços Urbanos 

Proj./Ativ.: 2.067 
- Manutenção e Oper. da 
Limpeza Urbana 

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0070 
- Outros Serviços de 
Terceiros – P. Jurídica 

Bloqueio nº: 05/2017 
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal 

R$ 0,00 

Unidade: 02.10 - Sec. Mun. de Obras 

Funcional: 15.452.0023 - Serviços Urbanos 

Proj./Ativ.: 2.067 
- Manutenção e Oper. da 
Limpeza Urbana 

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 
- Outros Serviços de 
Terceiros – P. Jurídica 

Total 
R$ 
987.167,13 

  
Considerando que o objeto contratado encontra-se previsto como 
atividades do PPA, os serviços que venham a ser executados nos 
Exercícios Financeiros posteriores (2018), serão devidamente 
bloqueados, na medida da entrada em vigor de suas respectivas Leis 
orçamentárias. 
  
dos casos omissos 
Os casos omissos serão regulados de conformidade com as 
disposições da Lei n.º 8.666/93. 
  
Aparecida do Taboado/MS, 12 de maio de 2017. 
  
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA 
Prefeito 
  
JERUZA APARECIDA GARCIA AZAMBUJA MACEDO 
Representante da Parte Contratada 

Publicado por: 
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SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO 
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 047/2017  

 
EXTRATO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 06 
(SEIS) TV’s 32 POLEGADAS PARA PREMIAÇÃO 
DO CONCURSO DO IPTU 2017 PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E 
PLANEJAMENTO. 

  
Contratante, a MUNICIPALIDADE DE APARECIDA DO 
TABOADO/MS , neste ato devidamente representada pelo Prefeito 
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.  
Contratada, a empresa DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - 
ME , por sua representante legal, a senhora DARCIMARA 
CRISTINA DE QUEIROZ , celebram entre si, o presente Contrato 
Administrativo para o fornecimento de 06 (seis) TV’s 32 polegadas 
para a premiação do concurso do IPTU 2017, para a Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planejamento, através do presente 
instrumento e na melhor forma de direito: 
  
Do fundamento legal 
O presente contrato é celebrado com fundamento no Processo de 
Licitação Pública n.º 036/2017, na modalidade de Pregão Presencial 
n.º 030/2017, devidamente homologado pelo Prefeito aos 11 dias do 
mês de maio de 2017, de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas modificações posteriores e com as 
disposições constantes do Código Civil, referentes ao contrato de 
compra e venda. 
  
Do objeto 
A contratada efetuará a venda para a contratante do produto abaixo 
com suas especificações: 
  

ITEM  DESCRIÇÃO UNI.  QTDE 
VALOR 
UNI.  

VALOR 
TOTAL  

1 
TELEVISOR 32" POLEGADAS - 
NOVO, TELA DE LED, BIVOLT. 

UNI. 6 R$ 1.385,00 R$ 8.310,00 

  


