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LEI Nº 1.077, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO E CONCESSÃO 
DE INCENTIVOS DE CUSTEIOS PARA ATENDER O 
PROGRAMA DE DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS 
DO GOVERNO FEDERAL, NOS TERMOS DO 
INCISO IX, DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que 
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
    
 
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a dispor sobre o funcionamento e 
conceder incentivos de custeios aos profissionais de saúde, para atender as exigências 
estabelecidas no Programa de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, conforme legislação do Governo 
Federal.  
 
Art. 2º O Programa de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais está vinculado ao Departamento de 
Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde e será responsável pelo:  
  
I - diagnóstico do HIV;  
 
II - acesso à assistência e exames laboratoriais aos portadores do HIV/AIDS;  
 
III - planejamento e execução de políticas públicas de prevenção que estimulem as práticas 
sexuais seguras. 
 
§ 1º O Programa deverá promover maior integração com outros programas de saúde do 
Município, entre todas as esferas governamentais e não-governamentais voltadas para uma 
atenção integral.   
 
§ 2º O Programa de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais será composto pelo Serviço de Referência 
para Assistência aos Pacientes de HIV/DST/AIDS que prestará Serviço de Assistência 
Especializada - SAE.  
 
§ 3º O Serviço de Assistência Especializada - SAE se constituirá em um serviço ambulatorial 
especializado em DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, prestando atendimento integral ao paciente, 
com uma equipe multidisciplinar para melhor assistir as necessidades das pessoas infectadas. 
 
CAPÍTULO II 
DOS CARGOS E DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Art. 3º Fica autorizado o Executivo Municipal realizar repasses de incentivos financeiros aos 
profissionais que atuarão no Serviço de Assistência Especializada – SAE, recurso este repassado 
pelo Ministério da Saúde:  
 
I - Assistente Social - 45% (quarenta e cinco por cento) do salário base - Padrão IV -Referencia I 
do Anexo II - Tabela Única - Vencimentos dos Padrões e referências dos caros efetivos;  
 
II - Enfermeiros - 45% (quarenta e cinco por cento) do salário base - Padrão IV -Referencia I do 
Anexo II - Tabela Única - Vencimentos dos Padrões e referências dos caros efetivos;  
 
III - Médico infectologista e/ou clínico geral - 90% (quarenta e cinco por cento) do salário base - 
Padrão IV - Referencia I do Anexo II - Tabela Única - Vencimentos dos Padrões e referências dos 
caros efetivos;  
 
IV - Psicólogo - 45% (quarenta e cinco por cento) do salário base - Padrão IV - Referencia I do 
Anexo II - Tabela Única - Vencimentos dos Padrões e referências dos caros efetivos;  
 
V - Técnico de Enfermagem - 58% (quarenta e cinco por cento) do salário base - Padrão III - 
Referencia I do Anexo II - Tabela Única - Vencimentos dos Padrões e referências dos caros 
efetivos. 
 
§ 1º São atribuições específicas do assistente social do Programa:  
 
I - realizar a análise socioeconômica das pessoas atendidas pelo SAE, garantindo o acesso aos 
benefícios sociais, para pacientes em situação de dificuldade econômica;  

 
II - realizar atividades educativas com grupo na comunidade, desenvolvendo ações de prevenção 
e de redução de danos junto à população em geral e específicas como:  
a) usuários de drogas; 
b) profissionais do sexo; 
c) estudantes; 
d) mulheres; 
e) profissionais no seu ambiente de trabalho. 
 
III - interagir com as redes de apoio social; 
 
IV - encaminhamento e orientação para a previdência social (auxílio doença e maternidade, 
benefício de prestação continuada e outros);  
 
V - atendimento individual e familiar;  
 
VI - coordenação, construção e execução de projetos.  
 
§ 2º São atribuições específicas do médico infectologista do Programa:   
 
I - prestar atendimento médico ambulatorial especializado aos pacientes, prescrevendo e 
trabalhando na adesão terapêutica anti-retroviral;  
  
II - trabalhar, com a equipe multiprofissional, na orientação dos grupos de apoio às pessoas 
vivendo com DST/HIV/AIDS;  
 
III - atuar nos programas de Hepatites Virais e DST/HIV/AIDS realizando registros e notificações 
de maneira rotineira; 
 
IV - realizar atividades educativas com grupo na comunidade, desenvolvendo ações de prevenção 
e de redução de danos junto à população em geral e específicas como:  
a) usuários de drogas; 
b) profissionais do sexo; 
c) estudantes; 
d) mulheres; 
e) profissionais no seu ambiente de trabalho. 
 
V - encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 
continuidade do tratamento, por meio de um sistema de acompanhamento, referência e contra-
referência. 
 
§ 3º São atribuições específicas do médico clínico geral do Programa:   
 
I - prestar atendimento médico aos pacientes, prescrevendo e trabalhando na adesão terapêutica 
anti-retroviral; 
   
II - trabalhar com a equipe multiprofissional, na orientação dos grupos de apoio às pessoas 
vivendo com DST/HIV/AIDS e no planejamento de políticas públicas de prevenção; 
  
III - atuar seguindo as rotinas e protocolos ministeriais na assistência dos agravos como:  
a) tuberculose;  
b) hepatites virais; 
c) DST/HIV/AIDS; e 
d) hanseníase. 
 
IV - realizar atividades educativas com grupo na comunidade, desenvolvendo ações de prevenção 
e de redução de danos junto à população em geral e específicas como:  
a) usuários de drogas; 
b) profissionais do sexo; 
c) estudantes; 
d) mulheres; 
e) profissionais no seu ambiente de trabalho. 
  
V - encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 
continuidade do tratamento, por meio de um sistema de acompanhamento, referência e contra-
referência. 
  
§ 4º São atribuições específicas do psicólogo do Programa:  
 

PODER EXECUTIVO 
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I - realizar o aconselhamento pré-teste para o HIV, trocando informações com o usuário sobre a 
DST/HIV/AIDS, suas formas de transmissão, prevenção e tratamento além de esclarecer suas 
dúvidas, prestando o apoio emocional e de confiança para a realização do teste; 
  
II - realizar o aconselhamento pós-teste, trocando informações com o usuário sobre o significado 
dos resultados do teste, oferecendo o apoio emocional quanto ao impacto do resultado na vida 
de cada usuário; 
  
III - trabalhar as reações emocionais diante do resultado, explorando as situações de risco e 
reforçando as medidas de prevenção específicas, explorando a adesão ao preservativo e às 
práticas sexuais seguras;  
 
IV - oferecer atendimento psicológico aos usuários do serviço, aos seus familiares de forma 
individual e em grupos;   
 
V - trabalhar as práticas para a adesão ao tratamento anti-retroviral (ARV) dos usuários do 
serviço;   
 
VI - realizar atividades educativas com grupo na comunidade, desenvolvendo ações de prevenção 
e de redução de danos junto à população em geral e específicas como:   
a) usuários de drogas; 
b) profissionais do sexo; 
c) estudantes; 
d) mulheres; 
e) profissionais no seu ambiente de trabalho. 
 
VII - trabalhar, com a equipe multiprofissional, na orientação dos grupos de apoio às pessoas 
vivendo com DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais.  
 
§ 5º São atribuições específicas do técnico de enfermagem do Programa: 
 
I - realizar procedimento de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais;  
 
II - realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, unidade de saúde e nos 
domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela equipe; 
  
III - preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na 
unidade de saúde; 
  
IV - zelar pela limpeza e ordem do material, dos equipamentos e de dependências da Unidade, 
garantindo o controle de infecção;  
 
V - realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase, hepatite e demais doenças de 
cunho epidemiológico;  
 
VI - executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no nível de suas 
competências;  
 
VII - orientar e realizar a coleta de materiais para a realização de exames;  
 
VIII - realizar atividades educativas com grupo na comunidade, desenvolvendo ações de 
prevenção e de redução de danos junto à população em geral e específicas como:  
a) usuários de drogas; 
b) profissionais do sexo; 
c) estudantes; 
d) mulheres; 
e) profissionais no seu ambiente de trabalho. 
  
IX - atuar no Programa de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, realizando registros e notificações 
de maneira rotineira.   
 
Art. 4º Fica criado o cargo de Coordenador do Serviço de Assistência Especializada - SAE 
enquanto durar o Programa de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, o qual poderá ser nomeado pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre aqueles aprovados pelo processo seletivo ou entre 
os cargos existentes no quadro de funcionários do Município, cuja função será preferencialmente 
de enfermeiro, podendo  receber um incentivo adicional de 20% (vinte por cento) sobre sua 
remuneração. 
   
Parágrafo único. São atribuições específicas do Coordenador do Serviço de Assistência 
Especializada - SAE:  
I - coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas no Programa;  
 
II - realizar reuniões para discutir os problemas enfrentados no desenvolvimento das atividades 
dos programas;  
 
III - promover a capacitação dos profissionais que atuam no Programa e na rede de saúde do 
Município;  
 
IV - divulgar o Programa de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais por intermédio dos meios de 
comunicação e de material publicitário;  
 
V - promover campanhas preventivas, educativas e parcerias com instituições governamentais e 
não-governamentais para atuar nas ações de prevenção das DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais;   
 
VI - elaborar planejamento estratégico juntamente com os profissionais do Programa de 
DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais e demais coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde e 
realizar prestação de contas, monitoramento e avaliação e do desenvolvimento de ações no 
âmbito dos programas;  
 
VII - atuar nas ações de diagnóstico, assistência aos portadores do HIV/AIDS e Hepatites Virais 
e dos projetos de prevenção;  
 
VIII - participar do processo de seleção dos profissionais envolvidos no Programa de 
DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais.  
 
Art. 5º São atribuições das equipes do Programa de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais:  
 
I - oferecer a assistência médica de enfermagem e psicológica aos pacientes; 
  
II - realizar planejamento e executar as ações de prevenção junto aos demais departamentos da 
Secretaria Municipal de Saúde;  
 
III - oferecer a testagem do HIV, pré-aconselhamento e pós-aconselhamento a comunidade;  
 
IV - atuar com vários seguimentos da comunidade com o objetivo de firmar parcerias e divulgar a 
prevenção as DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais.  
 
CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 6º O Programa de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, e os respectivos cargos permanecerão 
enquanto perdurar os convênios com o Governo Federal por meio do Ministério da Saúde.  

  
Art. 7º As despesas para a execução do Programa de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais ocorrerá 
por conta do repasse de verbas oriundas do Ministério da Saúde e por dotações orçamentárias 
próprias do Município.   
 
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   
 

Anastácio-MS, 05 de dezembro de 2017. 
NILDO ALVES DE ALBRES 

Prefeito Municipal 
 

 
LEI Nº 1.078, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 
ALTERA O ART. 15 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.034, DE 22 
DE DEZEMBRO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE A 
POLITICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, 
CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 
O FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS.   

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que 
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
    
 
Art. 1º Altera o art. 15 da Lei Municipal nº 1.034, de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre 
a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo 
Municipal de Saneamento, passando a vigorar com seguinte redação: 
 
“......................................................................... 
 
Art. 15. Fica instituído e aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico, e anexos, 
documentos destinados a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, 
econômicos e financeiros, com vistas ao alcance de níveis crescentes de salubridade ambiental 
para a execução dos serviços públicos de saneamento básico, em conformidade com o 
estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007.  
....................................”(NR) 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Anastácio-MS, 05 de dezembro de 2017. 
NILDO ALVES DE ALBRES 

Prefeito Municipal 
 

 
LEI Nº 1.079, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 
INTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que 
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 
   
Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Parceria Público-Privada no Município de 
Anastácio, destinado a promover e fomentar o desenvolvimento local. 
  
Art. 2º O Programa de Parceria Público-Privada de que trata esta Lei consiste em mecanismos 
de colaboração entre o Município e o setor privado e têm os seguintes objetivos: 
 
I - implantar e desenvolver obra, serviço ou empreendimento público, desde que respeitado o 
disposto no § 1º, do art. 6º, desta Lei; 
II - gerar emprego e renda; 
III - aquisição de materiais de consumo e permanentes; 
III - serviços de terceiros pessoa jurídica e física; 
IV - aquisição de veículos; 
V - nos serviços prestados à população através das secretarias municipais. 
 
Art. 3º A Parceria Público-Privada é um contrato administrativo de concessão que admite duas 
modalidades: 
  
I - concessão patrocinada, que se refere aos serviços e obras públicas de que trata a Lei Federal 
nº 8.987/95; 
  
II - concessão administrativa, que se refere a serviços de que a Administração Pública seja a 
usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de 
bens. 
  
Art. 4º Os convênios de Parceria Público-Privada não excluirão a participação do Poder 
Legislativo e/ou das agências reguladoras de controle social do Município. 
  
Art. 5º O Programa Municipal de Parceria Público-Privada observará as seguintes diretrizes: 
  
I - eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estímulo à prestação de serviços e à 
sustentabilidade econômica e ambiental de cada empreendimento; 
  
II - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes públicos 
incumbidos de sua execução; 
  
III - indelegabilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, controladora e 
fiscalizadora do Município; 
  
IV - universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 
  
V - transparência dos procedimentos e das decisões; 
  
VI - responsabilidade fiscal na celebração e execução dos convênios a serem firmados; 
  
VII - responsabilidade social e ambiental; 
  
VIII - repartição objetiva de riscos entre as partes, e; 
  
IX - sustentabilidade financeira e socioeconômicas dos projetos a serem executados. 
   
Art. 6º Poderão ser objeto de Parceria Público-Privada: 
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https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25137416/art-3-10-inc-ix-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25137190/art-4-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25137163/art-4-1-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25137145/art-4-1-inc-i-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25137128/art-4-1-inc-ii-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25137114/art-4-1-inc-iii-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25137102/art-4-1-inc-iv-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25137086/art-4-1-inc-v-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25137074/art-4-1-inc-vi-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25137064/art-4-1-inc-vii-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25137046/art-4-1-inc-viii-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25136928/art-9-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25136911/art-9-inc-i-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25136898/art-9-inc-ii-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25136883/art-9-inc-iii-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25136870/art-9-inc-iv-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25136549/art-19-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25136496/art-23-da-lei-2123-10-camboriu
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25136483/art-24-da-lei-2123-10-camboriu
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I - a implantação, a ampliação, o melhoramento, a reforma, a manutenção e a gestão de 
infraestrutura pública do Município; 
  
II - a prestação de serviço público; 
  
III - o zelo ao bem público. 
  
§ 1º Observado o disposto no § 4º, do art. 2º, da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, é vedada a celebração de Parceria Público-Privada nos seguintes casos: 
  
I - execução de obra sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por no 
mínimo, 05 (cinco) anos, e; 
  
II - que tenha como único objeto a mera terceirização de mão-de-obra, o fornecimento e a 
instalação de equipamentos ou a execução de obra pública, bem como as prestações singelas 
ou isoladas, quais sejam, aquelas que não envolvam conjunto de atividades. 
 
§ 2º Serão permitidos aditamentos que envolvam a prorrogação do prazo contratual, desde que 
sempre submetidos ao Legislativo. 
   
CAPÍTULO II 
DA GESTÃO DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 
   
Art. 7º A gestão do Programa Municipal de Parceria Público-Privada será realizada pelas 
Secretarias Municipais ou órgão municipal, ficando vinculado ao Gabinete do Chefe do Poder 
Executivo. 
  
Parágrafo único. O Secretário Municipal ficará responsável diretamente pelo serviço ou atividade 
objeto de Parceria Público-Privada. 
  
Art. 8º As secretarias ou órgão municipal, sem prejuízo do acompanhamento da execução de 
cada projeto, fará permanentemente avaliação geral da aplicação dos recursos. 
    
CAPÍTULO III 
DA INCLUSÃO DE PROJETOS 
 
Art. 9º São condições para a inclusão de projetos neste Programa: 
  
I - efetivo interesse público, considerando a natureza, relevância e o valor de seu objeto, e o 
caráter prioritário da respectiva execução, observadas as diretrizes das leis vigentes; 
  
II - estudo técnico de sua viabilidade, mediante demonstração das metas e resultados a serem 
atingidos, prazos de execução e de amortização do capital investido, e a indicação dos critérios 
de avaliação ou desempenho a serem utilizados; 
  
III - a viabilidade dos indicadores de resultados a serem adotados, em função de sua capacidade 
de aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do ente privado em termos qualitativos 
e quantitativos, e os parâmetros que vinculem o montante da remuneração aos resultados 
atingidos; 
  
IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado; 
  
V - a necessidade, a importância e o valor da obra, do serviço ou do empreendimento em relação 
ao objeto a ser executado. 
  
Parágrafo único. A aprovação do projeto fica condicionada ainda ao seguinte: 
  
I - elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro; 
II - demonstração da origem dos recursos para seu custeio; 
III - comprovação de compatibilidade com a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o plano plurianual. 
  
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
Art. 10. O Município somente poderá contratar Parceria Público-Privada quando a soma das 
despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não tiverem 
excedido, no ano anterior, ao percentual da receita corrente líquida do exercício, e as despesas 
anuais dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos subsequentes, não excedam ao percentual da 
receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios, consoante a previsão do art. 28, 
da Lei Federal nº 11.079/04. 
  
Parágrafo único. Para fins de atendimento ao disposto no caput, a autoridade competente deverá 
demonstrar que as despesas criadas ou aumentadas em decorrência da contratação de Parceria 
Público-Privada não afetarão os resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais da LDO, 
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, serem compensados pelo aumento 
permanente de receita ou pela redução permanente de despesas. 
  
Art. 11. Compete ao Poder Público declarar de utilidade pública os bens que, por suas 
características, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao objeto do contrato, e à implementação de projetos associados, podendo 
promover a instituição de servidões e as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de 
poderes ao contratado. 
  
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Anastácio-MS, 07 de dezembro de 2017. 
NILDO ALVES DE ALBRES 

Prefeito Municipal 
 

 
LEI Nº 1.080, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 
INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – 
FMDRS DO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que 
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS E DAS FINALIDADES 
 
Art. 1º Fica instituído o Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – FMDRS 
do Município de Anastácio-MS, órgão captador e aplicador dos recursos financeiros dos serviços 
municipais de desenvolvimento agrário, a serem utilizados segundo as deliberações do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS. 
  

Art. 2º  O Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – FMDRS, deve se 
orientar pelas seguintes diretrizes: 
 
I - promover o desenvolvimento rural sustentável no município de Anastácio; 
 
II - apoiar melhorias na infraestrutura rural voltada a agregação de valor da produção à 
agropecuária; 
  
III - promoção do serviço municipal de inspeção sanitária e das políticas de desenvolvimento da 
agricultura familiar; 
 
IV - promoção de segurança alimentar da população, mediante controle de qualidade higiênico-
sanitária e garantia da inocuidade dos alimentos; 
 
V - apoio a organização social e da produção familiar, como estratégia à geração de renda na 
agricultura familiar, dinamização da economia local e o desenvolvimento rural sustentável; 
 
VI - desenvolver bancos comunitários de apoio e fomento as cadeias produtivas locais; 
  
VII - gerir os equipamentos e implementos agropecuários de fomento ao desenvolvimento agrário 
local; 
 
VIII - fortalecer a produção de alimentos de origem animal e vegetal, dentro dos padrões de 
qualidade higiênico-sanitária, adequados a garantir inocuidade aos produtos e segurança aos 
consumidores; e, 
 
IX - promover o intercâmbio tecnológico em todos os níveis, para integrar políticas de 
desenvolvimento rural no âmbito municipal e territorial. 
 
CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS 
 
Seção I 
Dos objetivos 
 
Art. 3º  São objetivos do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – FMDRS: 
 
I - captar recursos públicos e/ou privados, nacionais ou internacionais, para investir no 
desenvolvimento rural sustentável do Município de Anastácio; 
 
II - arrecadar recursos para aplicar em custeio e investimentos no Serviço de Inspeção Municipal 
de Anastácio - SIM e em ações de desenvolvimento da agricultura familiar; 
 
III - promover a diversificação da produção e a agregação de valor à produção agropecuária para 
geração de renda, dinamização da economia e desenvolvimento local sustentável; 
  
IV - realizar serviço de qualidade na inspeção sanitária municipal para facilitar acesso ao mercado, 
assegurando assim elevado grau de segurança higiênico-sanitária aos produtos; 
 
V - financiar o custeio de atividades técnicas de promoção da agricultura familiar e dos serviços 
de inspeção sanitária no Município; 
 
VI - financiar investimentos na agricultura familiar e no Serviço de Inspeção Municipal de 
Anastácio - SIM;  
 
VII - desenvolver campanhas de educação sanitária, ambiental e de produção no Município; 
 
VIII - investir em ações de controle ambiental e biossegurança nas unidades produtivas 
inspecionadas pelo SIM;  
 
IX - investir em programas de combate à fraude econômica e aos produtos clandestinos, 
referentes aos alimentos agropecuários destinados ao consumo humano; e 
 
X - fortalecer as cadeias produtivas da área rural e promover o desenvolvimento rural sustentável 
do Município de Anastácio. 
 
Art. 4º  O Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – FMDRS fica vinculado, 
administrativamente, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, e ao seu órgão 
gestor, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS. 
 
§ 1º O CMDRS com o colegiado de gestão do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural 
Sustentável – FMDRS, mediante verificação dos resultados obtidos, possui atribuições de 
autorizar o funcionamento, aprovar a destinação e fiscalizar as aplicações dos recursos. 
 
§ 2º O CMDRS aprovará o Plano Anual de aplicação dos recursos do Fundo Municipal do 
Desenvolvimento Rural Sustentável – FMDRS, para cada exercício fiscal. 
 
§ 3º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável deverá publicar anualmente o 
balancete da Receita e Despesas do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – 
FMDRS, de forma analítica e dar transparência e publicidade aos projetos e resultados obtidos. 
 
Seção II 
Das Receitas e Aplicações do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – FMDRS 
 
Art. 5º Constituem receitas do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – FMDRS: 
 
I - dotações próprias do Orçamento do Município; 
 
II - receitas dos serviços de apoio ao desenvolvimento agrário, através das patrulhas mecanizadas 
compostas por máquinas e implementos agropecuários; 
 
III - receitas dos serviços de máquinas e implementos pesados, por meio de pá carregadeira, 
retroescavadeira, caminhão, trator de esteira e escavadeira hidráulica articulada, dentre outros.   
 
IV - receitas do Serviço de Inspeção Municipal de Anastácio - SIM, na forma da lei; 
  
V - recursos provenientes de repasses constitucionais, convênios e/ou contratos, contribuições, 
doações e subvenções dos setores públicos ou privados, destinados a investimentos no 
desenvolvimento rural do Município; 
 
VI - recursos provenientes de contratos, convênios e de outros repasses públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais, destinados ao desenvolvimento da agricultura familiar e do Serviço 
de Inspeção Sanitária Municipal; 
 
VII - contrapartidas financeiras de empreendedores beneficiados por incentivos fiscais do 
Município, na forma da lei;  
 
VIII - contribuições, doações e subvenções dos setores públicos ou privados, ao desenvolvimento 
rural e ao Serviço de Inspeção Sanitária Municipal; 
 
IX - juros bancários e legados e outros rendimentos de aplicações financeiras; 
 



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DE ANASTÁCIO - MS        www.anastacio.ms.gov.br 

Ano I • Edição Nº 093 Segunda-Feira, 11 de Dezembro de 2017.                                                          4 

X - outros recursos e quaisquer outras rendas obtidas. 
 
Parágrafo único. Os empreendedores agroindustriais beneficiários de incentivos fiscais do 
Município ficam obrigados a destinar valor de 10% (dez por cento) dos benefícios recebidos ao 
Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – FMDRS, para apoio ao 
desenvolvimento rural do Município. 
 
Art. 6º A aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – 
FMDRS dependerá do atendimento das seguintes condicionantes: 
 
I - da vigência do Plano Anual de aplicação dos recursos, aprovado pelo CMDRS; 
 
II - da dotação orçamentária de recursos do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural 
Sustentável – FMDRS; e 
 
III - programas, projetos e planos de trabalho aprovados pelo CMDRS para serem executados 
pelo Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – FMDRS. 
 
Art. 7º As receitas e despesas do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável 
– FMDRS, será contabilizada na rubrica orçamentária do Desenvolvimento Agrário do Município 
de Anastácio – MS. 
 
Parágrafo único. Os saldos financeiros do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural 
Sustentável – FMDRS, apurados no balanço final do exercício serão transferidos para o exercício 
seguinte. 
 
Art. 8º A aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – 
FMDRS, se darão da seguinte forma: 
 
I - apoio a infraestrutura rural, nos seguintes elementos de despesa: 
 
a) investimento na infraestrutura rural de apoio a produção agropecuária; 
b) melhorias das estradas vicinais e pontes; 
c) apoio ao desenvolvimento comunitário rural; e  
d) eventos promotores do desenvolvimento rural sustentável. 
 
II - apoio ao Sistema de Inspeção Sanitária Municipal - SIM, nos seguintes elementos de despesa: 
a) atender aos programas e projetos de sanidade agropecuária, no custeio de material de 
consumo e manutenção de veículos;  
b) no custeio de conferências, palestras, cursos e treinamento de pessoas; 
c) na manutenção do laboratório; 
d) no custeio de serviços de divulgação e impressão; 
e) no custeio de transporte de encomendas e cargas; e 
f) na aquisição de insumos agropecuários próprios de Serviço de Inspeção Sanitária. 
 
Art. 9º  Os recursos do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – FMDRS 
poderão ser aplicados na aquisição de material de consumo, desde que sejam imprescindíveis à 
execução do projeto em questão. 
 
CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 10. O Poder Executivo Municipal deverá regulamentar a aplicação da presente Lei, no prazo 
de até 90 dias (noventa) dias da sua publicação. 
 
Art. 11. Fica aprovado ao orçamento do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável 
– FMDRS para o exercício de 2018, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 
na forma constante do Anexo Único desta Lei. 
 
Art.12. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do Município de 2018, 
crédito especial no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), correspondente ao 
valor aprovado para o Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável – FMDRS, 
utilizando como recursos compensatórios as fontes referidas no § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 
4.320/64. 
 
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Anastácio-MS, 07 de dezembro de 2017. 
NILDO ALVES DE ALBRES 

Prefeito Municipal 
 
 

LEI Nº 1.080, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Órgão: 10.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
Unidade Orçamentária: 10.02  -  Fundo Municipal de Desenvolvimento 
20.606.03.2.197 - Manutenção das Atividades FMD   
Fonte: 100.000  Recursos Ordinários   
33.90.14 - Diárias R$ 1.000,00 
33.90.30 - Material de Consumo R$ 5.000,00 
33.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 5.000,00 
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Física 
R$ 1.000,00 

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica 

R$ 6.000,00 

33.90.40 - Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – 
Pessoa Jurídica 

R$ 5.000,00 

44.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente 

R$ 5.000,00 

     
20.606.32.2.198 - Assistência ao Produtor Rural   
Fonte: 100.000  Recursos Ordinários   
33.90.30 - Material de Consumo R$ 10.000,00 
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Física 
R$ 1.000,00 

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica 

R$ 20.000,00 

33.90.40 - Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – 
Pessoa Jurídica 

R$ 9.000,00 

44.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente 

R$ 15.000,00 

     
20.606.40.2.199 - Incentivo a Agricultura Familiar   
Fonte: 100.000 - Recursos Ordinários   
33.90.30 - Material de Consumo R$ 1.000,00 
33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Física 
R$ 1.000,00 

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica 

R$ 10.000,00 

33.90.40 - Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – 
Pessoa Jurídica 

R$ 5.000,00 

44.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente 

R$ 10.000,00 

     
20.606.32.1.198 - Patrulha Mecanizada   
Fonte: 123.000 - Convênios União – Outros   
44.90.52 - Equipamentos e Material 

Permanente 
R$ 50.000,00 

     
20.606.32.1.199 - Patrulha Mecanizada   
Fonte: 127.000 - Convênios Estado – Outros   
33.90.30 - Material de Consumo R$ 20.000,00 
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica 
R$ 20.000,00 

44.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente 

R$ 50.000,00 

     
  TOTAL R$ 250.000,00 
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