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2.1 – SUPLENTE 
  
DADOS GERAIS 

MUNICÍPIO SETE QUEDAS ESTADO MS 

PREFEITO FRANCISCO PIROLLI 

RG 055562 SSP/MS CPF 177.102.861-00 

ENDEREÇO RESID RUA ERICO VERISSIMO 882 Nº 1301 – CENTRO – CEP: 79935/000 

  
3 – TITULAR 
  
DADOS GERAIS 

MUNICÍPIO TACURU ESTADO MS 

PREFEITO CARLOS ALBERTO PELEGRINI 

RG 000647786 SSP/MS CPF 558.631.241-27 

ENDEREÇO 
RESID. 

RUA: OTACILIO DELMONT Nº 509 – TACURU/MS CEP: 79975/000 

  
3.1 – SUPLENTE 
  
DADOS GERAIS 

MUNICÍPIO ELDORADO ESTADO MS 

PREFEITO AGUINALDO DOS SANTOS 

RG 000.624765 SSP/MS CPF 555.663.751-20 

ENDEREÇO 
RESID. 

RUA MATO GROSSO 622 – CENTRO CEP: 79970/000 

  
Os próximos assuntos abordados nesta reunião foram o da 
Regularização Fundiária, para auxiliar os pequenos produtores do 
Estado de Mato Grosso do Sul a regularizarem suas terras a fim de 
poderem produzir; o da Inclusão e organização de piscicultura no 
CONISUL, onde foi falado sobre a importância e as vantagens da 
implantação e desenvolvimento da piscicultura em todos os 
municípios que compõem o CONISUL e o da Licitação Águas da 
União, onde foi falado sobre a importância da produtividade de peixes 
nos rios e da subsistência dos ribeirinhos, através da licitação de rios 
da União para o desenvolvimento da piscicultura, todos apresentados 
por César Moura, Coordenador Federal de Pesca e Aquicultura do 
MS, que ao final de sua fala, se dispôs a esclarecer quaisquer dúvidas 
para os membros do CONISUL posteriormente. A palavra foi aberta 
aos prefeitos, para esclarecimento de dúvidas, usando desta o Prefeito 
de Aral Moreira, Alexandrino Arévalo Garcia, demonstrando interesse 
em implantar a piscicultura em seu Município e pedindo o aporte 
necessário aos Municípios para tal. O Presidente Vanderley Bispo, 
abordou as dificuldades com o Município de Coronel Sapucaia, 
dizendo que este não está respondendo à altura em relação ao 
CONISUL, no que diz respeito à implantação do sistema SIM. A 
palavra em seguida foi para o Prefeito de Eldorado, Sr. Aguinaldo dos 
Santos, onde este colocou em pauta o fato de não poder abrir mão do 
Veterinário de seu Município para o consórcio, pela situação 
financeira difícil que este passa, sugerindo a contratação de um 
Veterinário pelo consórcio e o rateio deste pelos Municípios, para 
atuar e resolver os problemas em relação aos licenciamentos, sugestão 
esta corroborada pelo Prefeito de Itaquiraí e pelo Prefeito de 
Amambai e pedida a deliberação deste assunto. O Presidente 
Vanderley Bispo sugeriu primeiro tratar deste assunto com o Prefeito 
de Mundo Novo, já que este dispõe de boa estrutura em relação à 
Veterinários e equipamentos. 
A palavra foi passada para a Sra. Edina Brindarolli, onde esta 
explicou sobre os Veterinários dos Municípios não aceitaram trabalhar 
para o consórcio ganhando o mesmo salário para o qual foram 
concursados em seus Municípios e sobre a dificuldade em mudar o 
Núcleo do SUASA. A Médica Veterinária de Iguatemi presente à 
reunião usou da palavra, dizendo ser necessário haver discussão sobre 
o Veterinário para o consórcio para resolver os problemas 
relacionados à inspeção e dar continuidade às ações. O Presidente 
Vanderley Bispo sugeriu o acréscimo do salário do Veterinário de 
Eldorado, rateando este entre os Municípios do Núcleo e não 
prejudicando sua carga horária de trabalho semanal. Foi decidido 
então, dialogar primeiramente com o Médico Veterinário de Eldorado 
para a resolução desta questão. A Prefeita de Iguatemi, Sra. Patrícia, 
colocou à disposição a Médica Veterinária Paula, de seu Município. 
O Presidente Vanderley Bispo prosseguiu para a pauta de resíduos 
sólidos, onde a palavra foi passada para o consultor Diego, que falou 
sobre o andamento dos planos municipais de Saneamento Básico e 
sobre o manejo dos resíduos sólidos através de aterros sanitários para 
atender os Municípios do Consórcio. Dr. Izauri sugere que se forme 
uma proposta técnica referente ao manejo dos resíduos sólidos através 

de aterro sanitário em Naviraí, sendo esta acatada. O Presidente 
Vanderley sugeriu uma reunião do CONISUL, para o próximo mês de 
outubro, com este assunto sendo pauta única, para que haja avanços 
em relação a este tema. 
Drº Izauri, Prefeito de Navirai, fala sobre proposta de programação 
para atendimento dos municípios do eixo da BR 163 no Hospital 
Municipal de Naviraí . Em seguida, o Presidente Vanderley efetuou a 
discussão de assuntos e informes gerais sobre o andamento 
administrativo do CONISUL. 
Em nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 
assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual, após lida e achada 
conforme, será assinada pelos prefeitos municipais presentes, 
conforme lista anexa, e por mim, Edina Brindarolli. 

 
Publicado por: 

Edina Brindarolli 
Código Identificador:2503988A 

 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
DECRETO Nº 668/2017 DE 12 DE SETEMBRO DE 2017 VEDA 
O ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS NOS DIAS 

QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de 
Amambai/MS, no uso de suas atribuições legais e considerando as 
disposições contidas no Art. 47, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, 
e; 
  
DECRETA 
  
Art. 1º Fica vedado, por tempo indeterminado, o abastecimento de 
máquinas pesadas de propriedade do Município de Amambai nas 
sextas-feiras, sábados, domingos e feriados. 
  
Parágrafo único. A vedação de que trata o caput desse artigo deverá 
ser informada, mediante ofício, à empresa contratada pelo Município 
para fornecimento de combustíveis e, também, à Controladoria Geral 
do Município para controle e fiscalização. 
  
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
  
Gabinete do Prefeito, 12 de Setembro de 2017. 
  
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA 
Prefeito Municipal 
  
JAURO BITTENCURT MORETTO 
Secretário Municipal de Gestão 

Publicado por: 
Vera Lucia Lara 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2017 PREGÃO N° 

038/2017 - PROCESSO ADM Nº 082/2017 
 
O Município de Anastácio/MS torna público a ata de Registro de 
Preços em epígrafe, tendo como objeto Registro de preços para 
aquisição de combustíveis (gasolina, óleo diesel e óleo diesel S10) 
para atender as diversas Secretarias do Município de Anastácio MS, 
do qual resultou vencedora a empresa Auto Posto Anastácio Ltda. 
CNPJ nº 24.649.634/0001-38, situada a Av. Manoel Murtinho, 2391 
Centro, Anastácio MS, item 01 gasolina, com valor unitário de R$ 
3,87 (três reais e oitenta e sete centavos) por litro para 200.000 
(duzentos mil litros) de gasolina, totalizando R$ 774.000,00 
(setecentos e setenta e quatro mil reais), item 02 óleo diesel com valor 
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unitário de R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) para a 
quantia de 300.000 (trezentos mil) litros de óleo diesel S500, 
totalizando R$ 1.044.000,00 (um milhão e quarenta e quatro mil reais) 
e item 03 óleo diesel S10, com valor unitário de R$ 3,64 (três reais e 
sessenta e quatro centavos) por litro de óleo diesel S10, totalizando o 
valor de R$ 1.820.000,00 (um milhão e oitocentos e vinte mil reais), 
perfazendo o valor total do pregão nº 038/2017 em R$ 3.638.000,00 
(três milhões, seiscentos e trinta e oito mil reais), nas dotações:  
02.01.04122022002.3.3.90.30.00-100000;  
04.01.04122052010.3.3.90.30.00-100000;  
06.01.12365202057.3.3.90.30.00-101000;  
06.01.12361202085.3.3.90.30.00-101000;  
06.01.12361202060.3.3.90.30.00-101000;  
06.01.12361202056.3.3.90.30.00-101000;  
06.02.12361202065.3.3.90.30.00-119000;  
07.01.10304162070.3.3.90.30.00-102000;  
07.01.10304162070.3.3.90.30.00-114012;  
07.01.10304162070.3.3.90.30.00-131012;  
07.01.10305142072.3.3.90.30.00-102000;  
07.01.10305142072.3.3.90.30.00-114012;  
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-102000;  
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-114008;  
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-114009;  
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-121000;  
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-125000;  
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-131009;  
07.01.10301092077.3.3.90.30.00-181503;  
07.01.10301182079.3.3.90.30.00-102000;  
07.01.10301182079.3.3.90.30.00-114009;  
07.01.10301182079.3.3.90.30.00-131009;  
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-100000;  
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-129000;  
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-182504;  
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-100000;  
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-126000;  
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-129003;  
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-182504;  
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-100000;  
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-129004;  
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-182504;  
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-100000;  
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-129005;  
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-182504;  
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-100000;  
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-129050;  
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-182504;  
09.01.04122352026.3.3.90.30.00-100000;  
09.01.26782332031.3.3.90.30.00-100000;  
09.01.26782332031.3.3.90.30.00-170000;  
09.01.26782332031.3.3.90.30.00-180500;  
10.01.20122032016.3.3.90.30.00-100000;  
10.01.20605321007.3.3.90.30.00-100000;  
12.01.13392242087.3.3.90.30.00-100000;  
14.01.04121034004.3.3.90.30.00-100000, 
  
Anastácio/MS, 21 de agosto de 2017. 
  
Assinaturas; Nildo Alves de Albres Rodrigo Alex Benevides Figueiró, 
Edson Ribeiro e Manoel Aparecido da Silva 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - INSTRUÇÃO 
NORMATIVA DO IPAMAT N º 01 DE 01 DE SETEMBRO DE 

2017. 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO IPAMAT Nº 01, de 01 DE 
SETEMBRO DE 2017.  
  

“Estabelece critérios e procedimentos operacionais 
relativos à consignação de descontos para 
pagamento de empréstimos, contraídos nos 
benefícios do Instituto de Previdência do Município 
de Aparecida do Taboado – IPAMAT”. 

  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei Municipal nº 1.068/2005 e alterações posteriores; 
Lei Federal nº 8.078, de 11/9/1990; 
Resolução nº 1.559, de 22/12/88, com redação dada pelaResolução 
nº 3.258, de 28/01/2005, do Conselho Monetário Nacional e 
Resoluções nº 3.517, de 6/12/2007. 
  
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO,no uso da 
competência que lhe confere aLei nº 1.068, de 20 de outubro de 2005 
e alterações posteriores, 
  
Considerando a necessidade de estabelecer critérios para as 
consignações nos benefícios previdenciários, disciplinar sua 
operacionalização entre o IPAMAT, as Instituições Financeiras e a 
Empresa de software gerenciador de Previdência Social - IPAMAT, 
simplificar o procedimento de tomada de empréstimo pessoal e 
possibilitar a redução dos juros praticados por instituições financeiras 
conveniadas, resolve: 
  
Art. 1º O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte 
pagas pelo Instituto de Previdência do Município das parcelas 
referentes ao pagamento de empréstimo pessoal, concedidos por 
instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução 
Normativa. 
  
CAPÍTULO I 
DEFINIÇÕES BÁSICAS 
  
Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa considera se: 
I – autorização: a) por meio eletrônico: a autorização obtida a partir de 
comandos seguros, gerados pela a posição desenha ou assinatura 
digital do titular do benefício ou em sistemas eletrônicos reconhecidos 
e validados pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário 
Nacional; b) por escrito em conformidade com as legislações 
pertinentes; 
II - averbação: o aceite do contrato de crédito financeiro no sistema 
informatizado do IPAMAT; 
III - beneficiário: o titular de aposentadoria ou de pensão por morte; 
IV - consignação: o desconto efetuado nos benefícios pagos pelo 
Instituto de Previdência do Município, em razão de operação 
financeira de crédito e outros determinados na Lei Municipal nº 
1.068/2005 e suas alterações; 
V - consignações obrigatórias: os descontos obrigatórios a serem 
feitos na forma do inciso I do art. 10 desta Instrução Normativa; 
VI - instituição financeira mantenedora de benefícios: a instituição 
pagadora de benefícios do Instituto de Previdência do Município, que 
concede empréstimo pessoal por meio de troca de informações em 
meio magnético, com desconto no valor do benefício pelo IPAMAT, 
com o repasse desse valor em data posterior em uma conta pré-
estabelecida, pelo instituto; 
VII - instituição financeira não pagadora de benefícios: a instituição 
que concede empréstimo pessoal por meio de troca de informações em 
meio magnético, com desconto no valor do benefício pelo IPAMAT, 
com o repasse desse valor em data posterior em uma conta pré-
estabelecida, pelo instituto; 
VIII - repactuação / refinanciamento: a renegociação pelo beneficiário 
do empréstimo pessoal em novos prazos, taxas e/ou novos valores; 
IX - Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite reservado no 
valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo de pagamentos 
voluntários (plano de saúde coletivo, plano dentário coletivo, seguro 
de vida e contribuições para sindicato de classe conforme previsão 
legal); e 
XI - retenção: o desconto do valor da prestação no ato do pagamento 
do benefício.  


