
 
 

 
DECRETO “P” Nº 376, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2019. 

  
DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE 
VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO. 
 

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 do Município, 
c/c o art. 58, inciso IV, art. 62, inciso I e art. 247, § único, todos da Lei Complementar 
nº 030, de 04 de abril de 2008, 
  
DECRETA: 
 
Art. 1º Declarar a vacância do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, com validade a 
partir de 01 de dezembro de 2019, em decorrência da Aposentadoria Por Tempo de 
Contribuição, concedida ao servidor João Macalé Batista, pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social - INSS por meio do Benefício nº 155653877-1. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
                                      

Anastácio-MS, 01 de dezembro de 2019. 
NILDO ALVES DE ALBRES 

Prefeito Municipal 

 
DECRETO Nº 392, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
DISPÕE SOBRE O 
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2019 NOS 
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL. 

     
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, e 
 
CONSIDERANDO que o encerramento do exercício financeiro de 2019 e consequente 
o levantamento do balanço geral do Município envolvem providências cujas 
formalizações devem ser, prévia e adequadamente, ordenadas; 
  
CONSIDERANDO que os procedimentos pertinentes a tais providências devem ser 
cumpridas de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos fixados, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo e, no que 
couber, do Poder Legislativo, disciplinarão suas atividades orçamentárias e financeiras 
e patrimoniais de encerramento do exercício em conformidade com as normas fixadas 
neste Decreto. 
 
Art. 2º Fica determinado aos Gestores das Unidades Orçamentárias o fiel 
cumprimento de todos os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
com ênfase: 
 
I - as metas de resultado primário e nominal; 
II - a geração de despesas dos dois últimos quadrimestres; 
III - ao limite de gastos e geração de despesas com pessoal; 
IV - ao cumprimento dos prazos de publicação do RGF e do RREO; 
V- aos limites de endividamento. 
 
Parágrafo único. Quando verificada a possibilidade do não cumprimento de algumas 
das metas estabelecidas, haverá necessidade de justificativa e estabelecer prazo e os 
mecanismos que serão imediatamente adotados para efetivar o cumprimento. 
 
Art. 3º Os órgãos mencionados no art. 1º deste Decreto, para fins de encerramento do 
exercício financeiro de 2019, devem adotar os procedimentos típicos de análise, 
conciliação e ajuste das contas que afetam o resultado financeiro, econômico e 
patrimonial do Município, e daqueles cujos saldos serão transferidos para o exercício 
subsequente. 
 

Art. 4º Os órgãos da Administração deverão adotar as medidas necessárias para a 
emissão das notas de empenho que ficarão suspensas as compras compreendido 
entre 21 de dezembro de 2019 para os pagamentos de despesas orçamentárias e 
extraorçamentárias até o dia 31 de janeiro de 2020, salvo em casos excepcionais 
devidamente justificados e autorizados pelo Secretário Municipal de Administração. 
 
Parágrafo único. Constituem exceções a este artigo: 
 
I - as despesas com pessoal e encargos; 
 
II - as parcelas de amortização e juros da dívida pública; 
 
III - os débitos feitos em contas correntes bancária, referente às despesas 
regulamentares; 
 
IV - compromissos resultantes de convênios, termos de Ajustes ou transferências 
voluntárias firmadas com outros entes da federação;  
 
V - as despesas com saúde, educação e FUNDEB, para aplicação de índices 
constitucionais. 
 
Art. 5º São despesas do exercício financeiro aquelas realizadas até 31 de dezembro 
de 2019, correspondentes aos materiais recebidos, aos serviços prestados e às obras 
executadas. 
 
§ 1º Excepcionalmente, poderá ser considerada como despesa realizada aquela 
correspondente às compras contratadas, cujo empenho esteja em poder do 
fornecedor e o material ainda não entregue à unidade requisitante. 
 
§ 2º No encerramento do exercício financeiro, as despesas de que trata este artigo, 
ainda não pagas, serão inscritas como Restos a Pagar, processados ou não 
processados, conforme estejam, respectivamente, liquidadas ou não, em 
conformidade com os seguintes critérios: 
 
I – os Restos a Pagar processados e não processados de despesas não vinculadas, 
apenas serão inscritos até o limite das disponibilidades de caixa apurados no 
encerramento do exercício financeiro, obedecida a indicação do recurso. 
 
II – os Restos a Pagar processados e não processados de despesas vinculadas, 
apenas serão inscritas até o limite das disponibilidades de caixa apuradas no 
encerramento do exercício financeiro, nas respectivas contas bancárias obedecidas a 
indicação dos recursos. 
 
§ 3º Os registros de Restos a Pagar far-se-ão por credor. 
 
Art. 6º Os empenhos, processados e não processados, a serem liquidados em conta 
de Restos a Pagar e os saldos de empenho a serem cancelados deverão ser 
relacionados e encaminhados ao Setor Orçamentário até o dia 21 de dezembro de 
2019, impreterivelmente. 
 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças diligenciará no 
sentido de que todas as anulações de empenho ou de saldo de empenhos estejam 
finalizadas até o dia 31 de dezembro de 2019. 
 
Art. 7º O Setor Orçamentário dará destaque para as despesas relacionadas com a 
Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, que serão 
inscritas em conta financeira de Restos a Pagar processados de 2019, devendo ser 
pagos até no máximo 31 de janeiro de 2020. 
 
Art. 8º As disponibilidades financeiras do FUNDEB, por ventura ocorrida no exercício 
de 2019, deverão ser aplicadas até no máximo 31 de março de 2020. 
 
Art. 9º As insubsistências passivas constantes do passivo financeiro serão registradas 
nas variações patrimoniais independente da execução orçamentária. 
 
Art. 10. A Comissão designada para realização do inventário dos bens de cada órgão 
da administração deverá concluir até o dia 10 de janeiro de 2020 e entregar a relação 
dos bens móveis e imóveis alocados em suas dependências, impreterivelmente para 
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fins de levantamento do Balanço Patrimonial. 
 
Parágrafo único. A comissão de inventário deverá elaborar o inventário de Bens 
Móveis e Imóveis e verificar os procedimentos mensais de depreciação, amortização, 
exaustão e avaliação conforme Normas Brasileira de Contabilidade NBC- T16.9. 
 
Art. 11. A Comissão de Inventário providenciará o levantamento do inventário físico de 
todas as Unidades Gestoras dos bens móveis e imóveis e verificar os procedimentos 
mensais de depreciação, amortização, exaustão e avaliação conforme Normas 
Brasileira de Contabilidade NBC- T16.9, remetendo-o ao Setor de Contabilidade da 
Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças por meio de ato formal devidamente 
assinado até o dia 10 de janeiro de 2020. 
 
Parágrafo único. As comissões de que trata este artigo, deverão, ao final do 
arrolamento dos bens, com respectivos valores, por unidade orçamentária da 
Administração direta e fundos especiais, elaborar os Termos de Verificação de Bens 
da Administração Direta e dos Fundos que devem ser compatíveis com os valores 
escriturados na Contabilidade de cada um, até o dia 10 de janeiro de 2020. 
 
Art. 12. O Setor de Tributos da Fazenda Municipal deverá apurar o valor correto da 
Dívida Ativa (inscrição, correção e prescrição) e informar ao Setor de Contabilidade 
por meio de ato formal devidamente assinado até o dia 10 de janeiro de 2020. 
 
Art. 13. A Procuradoria Jurídica do Município deverá encaminhar ao Setor de 
Contabilidade por meio de ato formal devidamente assinado relatório dos atos de 
cobrança em juízo e a ajuizar, bem como relação de precatórios existentes e os que 
ingressaram durante o ano no período estabelecido pela Constituição Federal até o 
dia 10 de janeiro de 2020. 
 
Art. 14. A Coordenadoria de Licitações e Contratos, juntamente com o Departamento 
de Finanças e Tesouraria deverão fazer o levantamento da execução orçamentária e 
financeira dos mesmos, a fim de pedir cancelamento dos empenhos não liquidados 
em razão da vigência dos prazos. 
 
Art. 15. O Setor de Contabilidade verificará se foram atingidos os limites pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal (25% para educação e 15% para a 
saúde) e se não foi ultrapassado o limite para despesas com pessoal (54% Executivo 
e 6% Legislativo) 
 
Art. 16. A partir da publicação deste Decreto até a prestação de contas anual do 
Município são consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à 
contabilidade, a apuração orçamentária e ao inventário, em todos os órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal. 
 
Art. 17. A Unidade de Controle Interno do Município de Anastácio, poderá tomar 
medidas que julgar necessárias contra ordenadores de despesas ou servidores que 
praticarem atos em desacordo com as disposições contidas neste Decreto. 
 
Art. 18. A Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças, com o apoio da Unidade de 
Controle Interno, adotará as providências que se fizerem necessárias para o 
cumprimento das disposições deste Decreto, decidindo sobre os casos cuja situação 
peculiar recomendar tratamento diferenciado. 
 
Art. 19.  Os conselhos municipais deverão reunir-se até dia 10 de fevereiro de 2020 e 
emitir parecer sobre os recursos que estão sob sua jurisdição, em especial o Conselho 
Municipal do FUNDEB, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de 
Habitação, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho 
Municipal de Assistência Social que deverá emitir parecer  a respeito das contas de 
2019. 
 
Parágrafo único. Havendo movimentação de recursos após a reunião prevista no 
caput deste artigo, os conselheiros em atividade deverão se reunir 
extraordinariamente para emissão de parecer conclusivo. 
 
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Anastácio–MS, 18 de dezembro de 2019. 
NILDO ALVES DE ALBRES 

Prefeito Municipal 

 
LEI Nº 1.186, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICÍPIO DE 
ANASTÁCIO–MS, PARA O 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município. Faço 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Anastácio, para o 
exercício financeiro de 2020, compreendendo: 
 
I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, com suas unidades da 
Administração Pública Municipal Direta e seus fundos especiais; 
 
II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as unidades da Administração 
Pública Municipal Direta e fundos especiais. 
      
Art. 2º O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de 
Anastácio, para o exercício de 2020, compreendendo os órgãos da Administração 
Direta e seus fundos especiais, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor de 
R$ 75.790.700,00 (setenta e cinco milhões, setecentos e noventa mil e setecentos 
reais) importando o Orçamento Fiscal em R$ 51.104.700,00 (cinquenta e um milhões, 
cento e quatro mil e setecentos reais) e o Orçamento da Seguridade Social em R$ 
24.686.000,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e seis mil reais). 
 
Art. 3º A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e 
outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação vigente, 
discriminada nos quadros anexos, tendo o seguinte desdobramento: 
 
 

RECEITA PREVISTA TOTAL 

RECEITAS CORRENTES 

Receita Tributária 7.660.200,00 7.660.200,00 

Receita de Contribuições 1.400.000,00 1.400.000,00 

Receita Patrimonial 191.000,00 191.000,00 

Receita de Serviços 3.000,00 3.000,00 

Transferências Correntes 58.508.000,00 58.508.000,00 

Outras Receitas Correntes 91.500,00 91.500,00 

Subtotal 

RECEITA 67.853.700,00 67.853.700,00 

RECEITAS DE CAPITAL 

Transferências de Capital 7.937.000,00 7.937.000,00 

Subtotal 7.937.000,00 7.937.000,00 

RECEITA TOTAL 75.790.700,00 75.790.700,00 

 
Art. 4º O Orçamento para o exercício de 2020, por ser uno conforme consagra a lei, 
inclui todas as receitas devidas ao Município, a qualquer título, inclusive as que se 
destinam aos fundos especiais e, também, todas as despesas fixadas para a 
Administração Direta e para cada Fundo Especial na condição de Unidade 
Orçamentária. 
 
Art. 5º Os gestores dos fundos especiais, que integram o Orçamento Geral do 
Município, deverão, para efeito de execução orçamentária, adotar, cada um, o Quadro 
Demonstrativo da Receita e Despesa na forma do art. 2º, § 2º, inciso I, da Lei nº 
4.320/64.  
 
Art. 6º A Mesa da Câmara e os Gestores dos Órgãos dos fundos especiais, 
encaminharão ao Setor de Contabilidade do Município, até o dia 15 (quinze) de cada 
mês subsequente, os balancetes mensais, para fins de incorporação e consolidação 
ao sistema central de contabilidade, com vistas ao atendimento do que dispõe os 
artigos 50 e 52 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 
 
Art. 7º A Despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos 
quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento: 
 

DESPESA POR CATEGORIA 
ECONÔMICA 

FISCAL SEGURIDADE TOTAL 

Despesas Correntes 39.617.200,00 23.516.000,00 63.133.200,00 

Despesas de Capital 9.783.500,00 1.170.000,00 10.953.500,00 

Reserva de Contingência 1.704.000,00 0,00 1.704.000,00 

TOTAL 51.104.700,00 24.686.000,00 75.790.700,00 

 

DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 

PODER LEGISLATIVO 

Câmara Municipal 3.150.000,00 

PODER EXECUTIVO 

Gabinete do Prefeito 1.722.000,00 

.  Controladoria Interna 113.000,00 

Procuradoria Jurídica do Município 545.000,00 

Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças 1.705.000,00 

Secretaria Municipal de Administração 3.691.100,00 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 1.049.000,00 

Secretaria Municipal de Assistência Social 1.284.000,00 

.  Fundo Municipal de Assistência Social 1.608.000,00 

.  Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 53.000,00 

.  Fundo Municipal para Investimentos Sociais 246.000,00 

Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e Desenvolvimento 
Econômico 

117.000,00 

Secretaria Municipal de Educação 10.382.000,00 

.  Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico 
e de Valorização do Profissional da Educação 

10.032.000,00 

Secretaria Municipal de Saúde 

.  Fundo Municipal de Saúde - MS 19.610.000,00 

.  Fundo Municipal Antidrogas 82.000,00 

Secretaria Municipal de Obras 14.355.500,00 

.  Fundo Municipal do Meio Ambiente 39.000,00 

.  Fundo Municipal de Habitação 178.000,00 

Secretaria Municipal de Cultura 852.500,00 

.  Fundo de Apoio Investimento Cultural 30.000.,00 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 793.600,00 

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 593.000,00 

Encargos Gerais do Município 

.  Recursos Sob Supervisão da Secretaria Municipal de Orçamento e 
Finanças 

196.000,00 

.  Recursos Sob Supervisão da Secretaria Municipal de Administração 1.660.000.00 

Subtotal 74.086.700,00 

Reserva de Contingência 1.704.000,00 

TOTAL 75.790.700,00 

 
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a: 
 
I - tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo 
comportamento da receita; 
 
II - proceder à centralização parcial ou total de dotações da Administração Municipal, e 
o seu remanejamento, quando for da conveniência e do interesse público; 
 
III - promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas ou privadas, 
mediante Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação, 
observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, ainda, assinar convênios 
de mútua colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 

LEIS 
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Estadual e Municipal, obedecendo ao interesse e conveniência do Município. 
 
Art. 9º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e 
nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares 
até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões 
constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de: 
 
I – anulação parcial ou total de dotações; 
 
II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, 
efetivamente apurado em balanço; 
 
III – excesso de arrecadação; 
 
IV – produtos de operações de crédito. 
 
Art. 10. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se 
destinar a: 
 
I – atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, 
mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao 
mesmo grupo; 
 
II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, 
amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de 
anulação de dotações; 
 
III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, 
autorizadas por lei, convênios, auxílios e/ou contribuições transferidas da União, do 
Estado e de suas entidades; 
 
IV – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital, consignadas 
em programas de trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em 
programas de trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, 
mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções; 
 
V – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2019, e o 
excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, 
quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de despesas fixadas 
nesta Lei. 
 
Art. 11. Em entendimento as normas constantes da Portaria Interministerial nº 163, de 
04 de maio de 2001, o Poder Executivo poderá abrir elementos de despesas para a 
implementação dos projetos e atividades aprovadas nesta Lei. 
 
Art. 12. Os recursos alocados na Reserva de Contingência poderão ser utilizados na 
abertura de créditos adicionais, para cobertura reserva de contingentes e imprevistos 
condicionados à disponibilidade financeira, conforme previsto no Anexo de Riscos 
Fiscais da LDO de 2020. 
 
Art. 13. O Poder Executivo poderá adotar medidas para:  
 
I – em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência dos 
órgãos da Administração Municipal, adaptar o Orçamento aprovado pela presente Lei, 
através da redistribuição dos saldos das dotações das unidades orçamentárias e das 
categorias de programação, necessários à adequação observado o disposto na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias; 
 
II – remanejar dotações dentro de uma mesma Unidade Orçamentária objetivando 
readequação de projetos e atividades distribuídos em seu contexto, em vista a uma 
realidade e/ou prioridade evidenciada no decorrer do exercício, nos termos do artigo 
46 da Lei Federal nº 4.320/64; 
 
III – alterar a codificação utilizada para controle das Fontes ou destinação de Recursos 
quando a disponibilidade de recursos assim o exigir. 
 
Art. 14. Ficam aprovados os quadros demonstrativos da Receita e planos de Aplicação 
para os fundos especiais e quadros demonstrativos da Receita e Despesa, que 
acompanham a presente Lei: 
 
I – Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, no valor de R$ 1.608.000,00 (um milhão seiscentos e oito mil 
reais); 
 
II – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais); 
 
III – Fundo Municipal para Investimentos Sociais, vinculado à Secretaria Municipal de 
Assistência Social, no valor de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais); 
 
IV – Fundo Municipal de Habitação vinculado à Secretaria Municipal de Assistência 
Social no valor de R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais); 
 
V – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, no 
valor de R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais); 
 
VI – Fundo Municipal de Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, no valor 
de R$ 19.610.000,00 (dezenove milhões, seiscentos e dez mil reais); 
 
VII – Fundo Municipal Antidrogas vinculado à Secretaria Municipal de Saúde no valor 
de R$ 82.000,00 (oitenta e quatro mil reais); 
 
VIIII – Fundo Municipal de Apoio e Investimento Cultural vinculado à Secretaria 
Municipal de Cultura, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 
 
IX – Fundo Municipal do Meio Ambiente vinculado à Secretaria Municipal de Obras no 
valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). 
 
Art. 15. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020. 
 

Anastácio-MS, 18 de dezembro de 2019. 
NILDO ALVES DE ALBRES 

Prefeito Municipal 

 
 

LEI Nº 1.187, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A REPASSAR 
RECURSO FINANCEIRO À 
ASSOCIAÇÃO CLUBE ATLÉTICO 
MONJOLINHO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

      
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recurso financeiro à 
Associação Clube Atlético Monjolinho, inscrita no CNPJ nº 21.464.109/0001-50, com 
sede no Assentamento Monjolinho, nesta cidade. 
 
§ 1º O recurso financeiro será concedido para o custeio de despesas da Associação 
Clube Atlético Monjolinho com a realização de evento de final de ano no 
Assentamento Monjolinho, neste Município. 
 
§ 2º O valor do repasse será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que será pago em uma 
única parcela. 
    
Art. 2º A despesa decorrente da presente Lei correrá à conta do orçamento vigente. 
 
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Anastácio-MS, 18 de dezembro de 2019. 
NILDO ALVES DE ALBRES 

Prefeito Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DO CME/ANASTÁCIO-MS Nº 26, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, A PARTIR DE 
2019, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL “JARDIM 
INDEPENDÊNCIA”, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANASTÁCIO-MS, 
no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Parecer 
CME/Anastácio-MS nº 01/2019, aprovado em Sessão Plenária, de 14 de agosto de 
2019, e o disposto no Processo nº 015/2019, de 13/06/2019. 
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Educação Infantil, no Centro de Educação 
Infantil “Jardim Independência”, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir do ano de 
2019. 
  
Art. 2º Esta Deliberação, após homologada pela Secretária Municipal de Educação, 
Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Rosemeire Marina Neves Costa 
Conselheira-Presidente do CME/Anastácio-MS 

 
Cimara Fernandes de Oliveira Cabral 

Secretária Municipal de Educação 

 
DELIBERAÇÃO DO CME/ANASTÁCIO-MS Nº 27, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL, A PARTIR DE 2019, 
NA ESCOLA MUNICIPAL ARACY 
MOREIRA DOS SANTOS, 
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 
ANASTÁCIO-MS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANASTÁCIO-MS, 
no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Parecer 
CME/Anastácio-MS Nº 02/2019, aprovado em Sessão Plenária, de 25 de outubro de 
2019, e o disposto no Processo Nº 016/2019, de 06/09/2019. 
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
na Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir 
do ano de 2019. 
  
Art. 2º Esta Deliberação, após homologada pela Secretária Municipal de Educação, 
Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Rosemeire Marina Neves Costa 
Conselheira-Presidente do CME/Anastácio-MS 

 
Cimara Fernandes de Oliveira Cabral 

Secretária Municipal de Educação 

 
DELIBERAÇÃO DO CME/ANASTÁCIO-MS Nº 28, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
AUTORIZA O CREDENCIAMENTO E 
O FUNCIONAMENTO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL A PARTIR DE 2019 
E VALIDA OS ESTUDOS 
REALIZADOS NOS ANOS DE 2017 E 
2018, NA ESCOLA MUNICIPAL 

DELIBERAÇÕES 



4 Ano III • Edição Nº 502 • Quinta-Feira, 19 de Dezembro de 2019. 

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

 

TEODORO RONDON, LOCALIZADA 
NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO-MS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANASTÁCIO-MS, 
no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Parecer 
CME/Anastácio-MS Nº 03/2019, aprovado em Sessão Plenária, de 12 de dezembro de 
2019, e o disposto no Processo nº 017/2019, de 11/11/2019. 
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º Ficam autorizados o credenciamento e a autorização de funcionamento do 
Ensino Fundamental, na Escola Municipal Teodoro Rondon, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, a partir do ano de 2019, e validação de estudos realizados nos anos de 2017 e 
2018. 
 
Art. 2º Esta Deliberação, após homologada pela Secretária Municipal de Educação, 
Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Rosemeire Marina Neves Costa 
Conselheira-Presidente do CME/Anastácio-MS 

 
Cimara Fernandes de Oliveira Cabral 

Secretária Municipal de Educação 

 
DELIBERAÇÃO DO CME/ANASTÁCIO-MS Nº 29, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
AUTORIZA O CREDENCIAMENTO E 
O FUNCIONAMENTO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL A PARTIR DE 2019 
E VALIDA OS ESTUDOS 
REALIZADOS NO ANO DE 2018, NA 
ESCOLA MUNICIPAL 
HONORIVALDO ALVES DE ALBRES, 
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 
ANASTÁCIO-MS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANASTÁCIO-MS, 
no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Parecer 
CME/Anastácio-MS nº 04/2019, aprovado em Sessão Plenária, de 12/12/2019, e o 
disposto no Processo nº 018/2019, de 11/12/2019. 
 
DELIBERA: 
 
Art. 1º Ficam autorizados o credenciamento e a autorização de funcionamento do 
Ensino Fundamental, na Escola Municipal Honorivaldo Alves de Albres, pelo prazo de 
05 (cinco) anos, a partir do ano de 2019, e valida os estudos realizados no ano de 
2018. 
  
Art. 2º Esta Deliberação, após homologada pela Secretária Municipal de Educação, 
Professora Cimara Fernandes de Oliveira Cabral, entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Rosemeire Marina Neves Costa 
Conselheira-Presidente do CME/Anastácio-MS 

 
Cimara Fernandes de Oliveira Cabral 

Secretária Municipal de Educação 

 
CONTRATO Nº. 037/2019 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E 
DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI FAZEM 
O MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO E O 
BANCO DO BRASIL S.A. 

 
O MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ 03.452.307/0001-11, ora denominado simplesmente MUNICÍPIO, neste ato 
representado pelo Prefeito, Exmo. Sr. NILDO ALVES DE ALBRES, inscrito no CPF 
sob o n.º 050.553.538-64 e portador do RG n.º 130241 SSP/MS, e de outro lado o 
BANCO DO BRASIL S.A., com sede no município de Aquidauana/MS, ora 
denominado BANCO, inscrito no CNPJ Nº. 00.000.000/0123-60, neste ato 
representado pelo Gerente de Agência, Sr. LUIS ARNALDO SCHUNKE, inscrito no 
CPF sob o n.º 391.024.670-20 e portador do RG n.º 5032504895 SSP/RS, abaixo-
assinado, que tem entre si justos e acordados e resolvem de comum acordo firmar o 
presente Instrumento Contratual, nos termos da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, e 
alterações, mediante dispensa de licitação ao amparo do caput do Artigo 24, inciso VIII 
da referida Lei, ficando as partes sujeitas às cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo 
BANCO, dos serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas do 
MUNICÍPIO e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico, dos valores 
arrecadados, com extensão da prestação dos serviços de arrecadação dos tributos e 
demais receitas públicas a todos pontos de atendimento do BANCO, inclusive por 
intermédio de terceiros contratados. 
 
Parágrafo Primeiro – As agências e pontos de atendimento que vierem a ser 
inaugurados na área de abrangência MUNICÍPIO, após a assinatura do presente 
contrato, serão automaticamente incluídos na presente prestação de serviços. 
 
Parágrafo Segundo – O MUNICÍPIO, efetuará os ajustes necessários em seus 
respectivos sistemas de processamento de dados, na forma do Manual de 
Arrecadação via Lista de Débito, visando a implantação do serviço, para permitir a 
arrecadação dos tributos e taxas municipais, por meio da disponibilização de Lista de 
Débitos, para o BANCO, por meio de troca eletrônica de arquivos, onde constarão os 
tributos e taxas que poderão ser pagos pelo contribuinte sem necessidade de informar 
o código de barras ou identificadores.  
 
Parágrafo Terceiro – A transação para pagamento de tributos / taxas, por meio da 
Lista de Débitos, será disponibilizada nos canais de autoatendimento do BANCO 

(TAA, Internet, Gerenciador Financeiro, Celular) e sua rede de Correspondentes. 
 
Parágrafo Quarto – O MUNICÍPIO se responsabiliza integralmente pelas informações 
constantes dos débitos, enviadas em arquivo, referente aos dados dos tributos/taxas, 
cabendo ao BANCO apenas a responsabilidade de disponibilizar aos contribuintes as 
informações dos em seus canais de recebimento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O MUNICÍPIO providenciará a emissão e remessa dos 
documentos de arrecadação aos contribuintes, não podendo, neste caso, se utilizar 
dos serviços do BANCO para tal finalidade. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O Banco não se responsabilizará, em qualquer hipótese ou 
circunstância, pelas declarações, cálculos, valores, multas, juros, correção monetária 
e outros elementos consignados nos documentos de arrecadação, competindo-lhe, tão 
somente, recusar o recebimento quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 
 
a) O documento de arrecadação for impróprio; e 

b) O documento de arrecadação contiver emendas e/ou rasuras.  
 
CLÁUSULA QUARTA – O BANCO não aceitará o recebimento de cheque para 
liquidação de guia emitidas, objeto deste Contrato, por ordem do MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA QUINTA – O produto da arrecadação diária será lançado em Conta de 
Arrecadação, conforme COSIF/BACEN.  
 
CLÁUSULA SEXTA – O Banco repassará o produto da arrecadação no 2º (segundo) 
dia útil após a data do recebimento.  
 
Parágrafo Primeiro – O repasse do produto arrecadado será efetuado através de 
crédito em conta de livre movimentação da MUNICÍPIO, a favor da conta número 
5.151-9 Agência 4817-8 do Banco do BRASIL, ou outra conta informada via ofício, de 
acordo com o prazo estabelecido no caput desta cláusula. 
 
Parágrafo Segundo – O produto da arrecadação diária não repassado no prazo 
determinado no caput desta cláusula, sujeitará o BANCO a remunerar o MUNICÍPIO 
do dia útil seguinte ao prazo previsto no caput desta cláusula até o dia do efetivo 
repasse, com base na variação da Taxa Referencial de Títulos Federais, do dia útil 
anterior ao do repasse, exceto quando da ocorrência de feriado, onde o MUNICÍPIO 
mantém a centralização do repasse.  
 
Parágrafo Terceiro – Para cálculo da remuneração citada no Parágrafo anterior, serão 
deduzidos os valores correspondentes aos percentuais do recolhimento do deposito 
compulsório a que os Bancos estão sujeitos, por determinação do BACEN, conforme 
sua classificação, se houver incidência. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – O MUNICÍPIO acatará protocolo físico de correspondência do 
BANCO solicitando o estorno de pagamento e a devolução dos recursos, nos casos 
em que o BANCO detectar pagamento de documentos de arrecadação mediante 
processo fraudulento e/ou em duplicidade quando a ela o BANCO der causa. 
 
Parágrafo Primeiro – O MUNICÍPIO devolverá os recursos solicitados, integralmente, 
no prazo de até 30 dias contados da data do protocolo da correspondência do BANCO 
que os solicitou. Para os casos de estorno por processo fraudulento, para todos os 
efeitos, o BANCO será fiel depositário dos documentos comprobatórios dos 
pagamentos estornados, quais sejam: carta assinada pelo titular da conta fraudada 
repudiando a autoria do pagamento, demonstrativo do débito na conta do cliente, 
demonstrativo de ressarcimento do cliente lesado e outros documentos que o BANCO 
julgar relevantes. Tais documentos serão apresentados pelo BANCO ao MUNICÍPIO 
sempre que solicitados e o BANCO assumirá todos e quaisquer ônus decorrentes do 
atendimento ao pedido de estorno e devolução de recursos para essa hipótese. 
 
Parágrafo Segundo – O MUNICÍPIO se compromete a fornecer ao BANCO as 
informações de identificação (nome, CPF/CNPJ e endereço) do contribuinte 
beneficiado pelo pagamento do tributo contestado. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Pela prestação dos serviços de arrecadação, objeto do 
presente Contrato, o MUNICÍPIO pagará ao BANCO tarifa nas seguintes bases:  
 
a) R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) por recebimento de documento 
com código de barras padrão FEBRABAN no canal PGT e prestação de contas 
através de meio eletrônico; 
 
b) R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) por recebimento de documento 
com código de barras padrão FEBRABAN no canal URA e prestação de contas  
através de meio eletrônico; 
 
c) R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) por recebimento de documento 
com código de barras padrão FEBRABAN no canal Internet e prestação de contas 
através de meio eletrônico; 
 
d) R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) por recebimento de documento 
com código de barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de Autoatendimento e 
prestação de contas através de meio eletrônico; 
 
e) R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) por recebimento de documento 
com código de barras padrão FEBRABAN no canal Gerenciador Financeiro e 
prestação de contas através de meio eletrônico; 
 
f) R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por recebimento de documento com 
código de barras padrão FEBRABAN no canal Correspondente Bancário e prestação 
de contas através de meio eletrônico; 
 
g) R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por recebimento de documento com 
código de barras padrão FEBRABAN no canal Banco Postal e prestação de contas 
através de meio eletrônico; e 
 
h) R$ 5,40 (sete reais e vinte centavos) por recebimento de documento com código de 
barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de Autoatendimento com Cartão de 
outra Instituição Financeira e prestação de contas através de meio eletrônico. 
 
i) R$ 0,50 (cinquenta centavos) por código de barras internalizado na base do 
BANCO, por meio do serviço de Lista de Débitos, após sua implementação conforme 
Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira. 
 
Parágrafo Primeiro – As tarifas por recebimento de documento nos canais Central de 
Atendimento telefônico CABB e guichê de Caixa das agências, se utilizadas, serão 
cobradas pelo valor de tabela. 
 

CONTRATO 
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Parágrafo Segundo – O MUNICÍPIO autoriza neste ato o BANCO a debitar em sua 
conta-corrente nº 5151-9 agência 4817-8, ou, na falta de recursos nessa conta, em 
quaisquer outras contas de depósitos, os valores necessários à liquidação das tarifas 
sobre a prestação de serviços constantes nesta cláusula. 
 
Parágrafo Terceiro – Os valores convencionados no caput desta cláusula serão 
reajustados, automaticamente, no prazo de 1 /um/ ano ou quando da prorrogação 
deste contrato ou quando houver reajuste da Tabela de Tarifas ou, ainda, em menor 
periodicidade que a legislação eventualmente venha a autorizar. Referido reajuste, 
quando não for por publicação de nova Tabela de Tarifas, se dará pela variação 
positiva acumulada, no período, do índice Nacional de Preços ao Consumidor /INPC/, 
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística /IBGE/, ou outro índice que 
vier a substituí-lo.  
 
Parágrafo Quarto – Para os recebimentos realizados por meio de Internet Pessoa 
Física e Jurídica ou TAA, o comprovante de pagamento será o recibo emitido por 
esses meios.  
 
CLÁUSULA NONA – O MUNICÍPIO não poderá, em hipótese alguma, utilizar o 
Documento de Credito – DOC, como documento de arrecadação, com trânsito pelo 
serviço de Compensação de Cheques e Outros Papeis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – O BANCO poderá não receber, documentos de arrecadação 
nos guichês de Caixa de suas agências, cabendo ao CONTRATANTE orientar seus 
contribuintes a efetuar o pagamento em canais eletrônicos (Terminais de 
Autoatendimento e Internet) ou em canais alternativos (Correspondente Bancário ou 
Banco Postal). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O detalhamento dos documentos arrecadados será 
colocado à disposição do MUNICÍPIO no 1º dia útil após a arrecadação, a partir das 
12:00 horas, em meio eletrônico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Decorridos 3 (três) meses da data da arrecadação, 
o BANCO ficara desobrigado de prestar qualquer informação a respeito dos 
recebimentos efetuados e de seus respectivos valores.  
 
Parágrafo Único – Na caracterização de diferenças ou falta de prestação de contas 
recebidas no BANCO, caberá ao MUNICÍPIO o envio de cópia das contas que 
originaram a diferença, para regularização do BANCO, dentro do prazo previsto no 
caput desta cláusula.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Decorridos 3 (três) meses da data da arrecadação, 
o BANCO ficara desobrigado de prestar qualquer informação a respeito dos 
recebimentos efetuados e de seus respectivos valores.  
 
Parágrafo Único – Na caracterização de diferenças ou falta de prestação de contas 
recebidas no BANCO, caberá ao MUNICÍPIO o envio de cópia das contas que 
originaram a diferença, para regularização do BANCO, dentro do prazo previsto no 
caput desta cláusula.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O BANCO fica autorizado por este Instrumento a 
inutilizar os seus comprovantes e demais documentos alusivos a arrecadação, objeto 
deste Contrato, imediatamente após a disponibilização dos arquivos retornos por meio 
eletrônico ao MUNICÍPIO. 
 
Parágrafo Único – A validação dos arquivos retornos das informações da arrecadação, 
deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após sua 
disponibilização.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – No caso de o MUNICÍPIO ainda não ter adotado as 
sistemáticas constantes dos itens abaixo, o mesmo compromete-se a:  
 
1) Adotar a sistemática de Débito Automático, padrão FEBRABAN, por meio de troca 
de arquivos em meio eletrônico;  
2) Adotar a sistemática de impressão do Código de Barras padrão FEBRABAN em 
seus documentos de arrecadação;  
3) Estudar a possibilidade de emitir trimestral ou semestralmente contas/faturas de 
valores mínimos; e 
4) Distribuir ao longo do mês o vencimento dos documentos de arrecadação, evitando-
se incluir vencimentos em sábados, domingos e feriados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Qualquer alteração na sistemática de prestação dos 
serviços ajustados neste contrato, dependerá de prévia concordância entre as partes, 
por escrito. 
 
Parágrafo Único – Toda providência tomada pelo MUNICÍPIO, inclusive 
teletransmissão, que resulte em elevação dos custos do BANCO, será objeto de 
renegociação das cláusulas financeiras deste contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – O MUNICÍPIO autoriza o BANCO a receber contas, 
tributos e demais receitas devidas, cujos vencimentos recaírem em dias que não 
houver expediente bancário, no primeiro dia útil subsequente, sem cobrança de 
quaisquer acréscimos ao contribuinte.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O presente contrato terá prazo de vigência de 60 
(sessenta) meses podendo, entretanto, ser rescindido a qualquer tempo por qualquer 
das partes, sem que tenham direito a quaisquer indenizações ou compensações, 
mediante de única escrita com 30 /trinta/ dias de antecedência, contados a partir da 
data do recebimento da referida comunicação pela outra parte. 
 
Parágrafo Primeiro – Quaisquer alterações neste Contrato deverão ser feitas por meio 
de TERMOS ADITIVOS, como previsto no art. 65 da Lei 8.666/93 e obedecerão às 
mesmas formalidades deste Contrato. 
 
Parágrafo Segundo – Em função da assinatura deste contrato, ficam revogados, para 
todos os efeitos legais, quaisquer outros documentos firmados anteriormente com o 
mesmo objetivo. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA – Quaisquer impostos ou taxas que venham a ser exigidos 
pelos Poderes Públicos, com base no presente contrato ou nos atos que forem 
praticados em virtude de seu cumprimento, serão suportados pelo MUNICÍPIO, que 
arcará com o principal e acessórios da Obrigação Tributária, sem nenhum ônus para o 
BANCO, ainda que esteja este na posição de contribuinte ou responsável tributário. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – A despesa com a execução do presente contrato 
está prevista na dotação orçamentária do MUNICÍPIO à conta do programa de 
trabalho específico. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – A publicação resumida do instrumento de 
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável 
para sua eficácia, será providenciada pela Administração do MUNICÍPIO até o quinto 
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o 
disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – Fica eleito o Foro da Sede da Comarca de 
Aquidauana (MS) como competente para solucionar eventuais pendências 
decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja ou venha a ser.  
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 2 (duas) vias de 
igual teor e para um só efeito junto às testemunhas abaixo, que declaram conhecer 
todas as cláusulas deste contrato.  
 

ANASTÁCIO (MS), 30 de maio de 2019. 
MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO 
NILDO ALVES DE ALBRES 

Prefeito 
 

BANCO DO BRASIL 
LUIS ARNALDO SCHUNKE 
Gerente Ag. Aquidauana MS 

 
TESTEMUNHAS: 
Nome: Ademir de Jesus Arruda                Nome: Cimara Fernandes de Oliveira Cabral 
      CPF: 834.843.531-04                      CPF: 592.588.611-91 

 
Interessado: Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul  
Assunto: Regulamentação do Currículo de Referência de Anastácio para o Sistema 
Estadual de Ensino nas etapas da educação infantil e do ensino fundamental.  
Relatores: Rosemeire Marina Neves Costa e Rosemeire de Cássia Carlos Canhete   
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I - RELATÓRIO  
 
1. Introdução  
 
A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME, por meio do 
Ofício nº 04, de 02 de setembro de 2019, solicitou a esta Casa de Leis análise e 
parecer sobre o CURRÍCULO DE REFERÊNCIA de Mato Grosso do Sul (MS), 
documento este elaborado por uma Comissão Estadual de Implementação da Base 
Nacional Comum Curricular, sob a presidência da Secretária de Estado de Educação. 
Sendo assim, para apreciação do documento, este Colegiado, por decisão em reunião 
Plenária, compôs uma comissão para estudo e análise da matéria. 
 
Pela leitura e análise do documento, o Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul 
tem como objetivo tornar-se instrumento para a Secretaria de Estado de Educação, 
Secretarias Municipais de Educação e Instituições Privadas de Ensino elaborarem 
orientações curriculares e auxiliarem nos processos de revisão dos projetos 
pedagógicos das escolas, a partir de suas próprias necessidades, sempre em regime 
de colaboração, com orientações aos envolvidos na gestão administrativa, formativa e 
pedagógica de todo o processo educativo. 
 
Em atendimento à legislação brasileira vigente – Constituição Federal Brasileira 
(BRASIL, 1988); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996; 
2013); Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 
2010); Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) – foi deflagrado, no ano de 2014, 
um amplo debate sobre a construção de uma Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), expressando-se nos diversos estados brasileiros posições de especialistas, 
professores e gestores sobre a natureza e as funções históricas, sociais, políticas e 
educacionais da BNCC. 
 
Desde então, o debate sobre o currículo referendou-se nas determinações legais de 
elaboração de uma BNCC para a Educação Básica que apontasse os direitos e 
objetivos de aprendizagem dos educandos e orientasse a produção de currículos nos 
sistemas de ensino e nas escolas. De forma explícita, a ideia da BNCC esteve 
presente desde a Constituição Federal (BRASIL, 1988), que prevê no artigo 210 a 
fixação de “[...] conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais”. 
 
A Resolução CNE/CEB nº 4/2010 explicita a necessidade de uma base nacional 
comum constituindo-se de: 
 
[...] conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas 
políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e 
tecnológico; no mundo do trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas 
atividades desportivas e corporais; na produção artística; nas formas diversas de 
exercício da cidadania; e nos movimentos sociais. (BRASIL, 2010) 
 
Nessa cronologia, o Plano Nacional de Educação (Lei 13.005, de 25 de Junho de 
2014) define na meta 7 – “[...] fomentar a qualidade da educação básica em todas as 
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem” que uma 
das estratégias para sua concretização é: 
 
Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas 
para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos (as) para cada ano do 
ensino fundamental e médio, respeitados a diversidade regional, estadual e local. (LEI 
13.005, 2014). 
 
A tarefa de definir uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação 
Básica demandou do Ministério da Educação (MEC) a elaboração de uma proposta 
que foi entregue ao Conselho Nacional de Educação (CNE), que por meio da 
Resolução CNE/CP Nº 2/2017, instituiu e orientou a implantação da BNCC, a ser 
respeitada obrigatoriamente e implementada ao longo das etapas e respectivas 
modalidades da Educação Básica.  
 
Em 5 de abril de 2018, foi instituído pela portaria MEC nº 331 o Programa de Apoio à 
Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC), com o objetivo de 

PARECER ORIENTATIVO 



6 Ano III • Edição Nº 502 • Quinta-Feira, 19 de Dezembro de 2019. 

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

 

apoiar as Secretarias Estaduais e Distrital de Educação (Seduc) e as Secretarias 
Municipais de Educação (SME) no processo de revisão ou elaboração e 
implementação de seus currículos alinhados à BNCC, em regime de colaboração 
entre estados, Distrito Federal e municípios.  
 
O Programa foi criado em conjunto com as entidades: Ministério da Educação – MEC, 
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime), que formam o Comitê Nacional de 
Implementação da BNCC, com o apoio da Sociedade Civil (por meio de 
Organizações), e das representações institucionais dos Conselhos Nacionais, 
Estaduais e Municipais de Educação (Conselho Nacional de Educação - CNE), Fórum 
Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCE) e União Nacional dos 
Conselhos Municipais de Educação (UNCME). 
 
Em Mato Grosso do Sul, optou-se pelo Regime de Colaboração constituído pela 
assinatura do Termo de Intenção de Colaboração para a Co-Construção de um 
Currículo de Referência de MS, envolvendo as redes públicas e os estabelecimentos 
privados de ensino na construção de um documento que contemplasse as 
aprendizagens essenciais às crianças, adolescentes e jovens durante a Educação 
Básica no território sul-mato-grossense, de modo que o Currículo de Referência de 
Mato Grosso do Sul faz parte do processo de implementação da BNCC, no qual 
constam as dez competências gerais como princípios norteadores, as áreas do 
conhecimento, os componentes curriculares, as habilidades, os campos de 
experiências e os objetivos de aprendizagens, igualmente definidos na BNCC. 
 
II - Análise da matéria 
 
O documento em análise reafirma que a escola é um espaço de aprendizagem e de 
democracia inclusiva, devendo promover práticas de respeito às diferenças e 
diversidades.  
 
Em sua estrutura são abordadas as seguintes modalidades educacionais: 
Educação do campo;  
Educação escolar indígena; 
Educação especial; 
Educação de jovens e adultos; 
Educação quilombola. 
 
Para cada uma destas modalidades educacionais, são apresentados textos que 
indicam formas de integrá-los aos currículos e Projetos Políticos Pedagógicos, desde 
que proponha uma educação integral que reflita tanto a formação quanto o 
desenvolvimento humano global.  Portanto, pressupõe romper com a ideia de um 
currículo que privilegia a dimensão cognitiva em detrimento da afetiva. 
 
O documento descreve o panorama histórico da educação de Mato Grosso do Sul e 
explicita que a Educação do Campo, a Educação Escolar Indígena e a Educação 
Quilombola necessitam de uma abordagem integradora, de acordo com a realidade 
local, permeando os diversos componentes curriculares, a partir de um conjunto de 
temas contemporâneos que podem ser articulados de forma transversal em sala de 
aula.  
 
No que se refere às metodologias ativas de aprendizagem, o Currículo de Referência 
de MS aborda a necessidade de refletir e repensar o cenário educacional, destacando 
as tecnologias digitais, midiáticas, produtos e serviços, a fim de fortalecer a 
aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes da educação básica. 
Nessa perspectiva, o Currículo de Referência de MS a formação continuada docente 
como um elemento primordial para atender às demandas sociais, bem como o 
desenvolvimento de competências e a educação integral.  
 
O documento ressalta ainda que cada município e suas respectivas unidades 
escolares podem organizar a parte diversificada do currículo, que, uma vez integrada 
de modo indissociável à BNCC e ao Currículo de Referência de MS, contemplará 
estudos sobre características geográficas, históricas, culturais, sociais, religiosas, 
políticas e econômicas locais.   
 
III – Conclusão  
 
A comissão constituída para estudo e análise da matéria conclui que a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e o Currículo de Referência de MS não podem engessar os 
currículos das redes de ensino nem das instituições educacionais, uma vez que estes 
devem expressar as diversidades regionais, estaduais e municipais. 
 
Dessa forma, o currículo deve ser construído coletivamente por profissionais das 
redes municipais de ensino e das instituições educacionais, na efetivação de seu 
projeto político pedagógico. Assim, o currículo é definido pela rede municipal de 
Anastácio, utilizando a BNCC e o Currículo de Referência de MS como base para a 
tomada de decisões pelas equipes. 
 
2. CONCLUSÃO DA CÂMARA: A Câmara Conjunta, reunida em 12 de dezembro de 
2019, acompanha o parecer das relatoras. 
 
3. APROVADO EM REUNIÃO PLENÁRIA, de 12 de dezembro de 2019. 
Rosemeire Marina Neves Costa; Edna Aurora Lissoni; Aluísio Cáceres Paes; Fátima 
Aparecida Gonçalves; Dirce Gimenes Martins; José Antônio Batista; Maria Jorzalina 
dos Santos Antunes; Maristela Barbosa; Aroldo de Lima Brito; Rosemeire de Cássia 
Carlos Canhete; Aldo José dos Santos;  
 

Rosemeire Marina Neves Costa 
Conselheira Presidente CME 

Anastácio/MS 
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RESOLUÇÃO Nº 007/2019 

                   
Conforme a Emenda Modificativa nº 
01/2014 a Lei Orgânica do Município 
de Anastácio, Artigo 18, em vigência 
que permite a entrada em Recesso 
dos Trabalhos Legislativos.  

                                  
RESOLVE: 
 
Art. 1º- Fica a Câmara Municipal de Vereadores em recesso no período de 20 de 
dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020 
  
Art. 2º- No período de recesso o atendimento ao público e demais repartições 
administrativas deste Legislativo funcionarão normalmente. 
                 
Art. 3º- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
           

Câmara Municipal de Anastácio – MS, 17  de dezembro de 2019. 
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