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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

DECRETOS 
 

DECRETO MUNICIPAL Nº 238/2019  

RETIFICA o Decreto Municipal nº 236/2019, que dispõe da nomeação dos           
membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher- CMDM do Município de            
Dois Irmãos do Buriti/MS, e dá outras providências… 

O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no               
uso de suas atribuições legais, e em especial aos artigos 3º e 4º da Lei Municipal                
Complementar nº 429/2011 de 30/06/2011; 

DECRETA:Art. 1º - Fica nomeada, conforme abaixo, a composição dos membros           
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM do Município de Dois             
Irmãos do Buriti – MS, de acordo com a Legislação Vigente; 

REPRESENTANTE GOVERNAMENTAL 

Maria de Fátima Mendonça Saraiva –      
Titular 
Maiara Aparecida Silva Almeida- – Suplente 

Secretaria Municipal de   
Assistência Social 

Franciele Jaques Barbosa  – Titular 
Valdira Alves Pereira de Moraes - Suplente 

Secretaria Municipal de   
Educação 

Renata Campielli da Silva – Titular 
Vanuza Delgado da Silva - Suplente 

Secretaria Municipal de Saúde 

Rosely Lacerda Miyadi – Titutar 
Miyako Nouchi Kato - Suplente 

Secretaria Municipal de   
Administração 

REPRESENTANTE NÃO GOVERNAMENTAL 

Sirlei Aparecida Dias Ferreira de Souza      
– Titular 
Domares Costa da Silva - Suplente 

Sindicato dos Trabalhadores   
Rurais 

Elisangela Alves de Carvalho – Titular 
Ramona Gomes - Suplente 

Sindicato Municipal dos Trab.    
em Educação - SIMTED 

Jadete Ruberto – Titular 
Bartola Alcara Moura – Suplente 

Associação Moradores de   
Palmeiras 

Finéias Gabriel Vitorino – Titular 
Jaine Reginaldo Alcântara - Suplente 

Associação Indígena SHEU 

   
Art. 2º - A duração do mandato das conselheiras será de 02 (dois) anos,              
permitindo uma única recondução, de acordo com § 5º do artigo 3º da LC nº               
429/2011; 

Art. 3º - A direção do CMDM será composta por uma Presidente, uma             
Vice-Presidente, uma Secretária e uma Tesoureira, escolhidas livremente pelo         
colegiado entre os membros titulares para mandato de 02 anos, permitida uma            
única reeleição, conforme disposto no § 6 do artigo  3º da LC nº 429/2011. 
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Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as                
disposições em contrário. 

  

Dois Irmãos do Buriti-MS, em 23 de Outubro de 2019. 
EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
Dois Irmãos do Buriti-MS 

 

  

 

 

DECRETO MUNICIPAL N. 244/2019. 

REGULAMENTA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL N. 
662/2019, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, no uso das atribuições que lhes são               
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e 

Considerando a necessidade de regulamentar a aplicação do art. 4º, da Lei            
Municipal n. 662/2019,  

DECRETA: 

Art. 1º. Para o cumprimento do disposto non artigo 4º, da Lei Municipal n.              
662/2019, de 15 de julho de 2019, no tocante a contribuição previdenciária            
descontada dos servidores/segurados sobre os adicionais relativos ao inciso VIII          
do artigo 18 da Lei Municipal n. 320/2007, o Município de Dois Irmãos do Buriti, dá                
anuência aos critérios elencados através de Portaria PREVDIB e ao Termo de            
Adesão, conforme modelos em anexo, que terá validade e firmeza se assinado            
pelo PREVDIB e o segurado interessado quanto ao referido Termo.  

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as              
disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS, em 01/11/2019.  

EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

Dois Irmãos do Buriti-MS 

  

  

 PORTARIA PREVDIB nº  _______ /2019. 
  
  
Dispõe sobre a restituição de contribuições previdenciárias sobre o adicional de           
periculosidade, adicional de insalubridade e o adicional noturno e dá outras           
providências. 
  
Considerando que a Lei Municipal n. 662/2019 revogou o artigo 1º da Lei             
Municipal n. 469/2013, restabelecendo a redação original do artigo 18 da Lei            
Municipal n. 320/2017, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social            
do Município de Dois Irmãos do Buriti; 
  
Considerando o Termo de Acordo realizado entre o PREVDIB e o Município de             
Dois Irmãos do Buriti, aderindo o servidor através de Termo de Adesão assinado             
perante o Instituto de Previdência Municipal, para fins de restituição de           
contribuições previdenciárias dos adicionais de periculosidade, insalubridade e        
noturno, conforme art. 4º da Lei Municipal n. 662/2019;  
  
RESOLVE:  
Art. 1º. Fica autorizada a restituição, aos servidores estatutários do Município de            
Dois Irmãos do Buriti/MS, ativo ou inativos, mediante Termo de Adesão, nos            
termos desta Portaria, de um montante correspondente a 100% (cem por cento)            
do valor nominal das contribuições previdenciárias mensais que foram recolhidas          
por estes ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Dois Irmãos             
do Buriti/MS – PREVDIB, sobre o adicional de periculosidade, adicional de           
insalubridade e adicional noturno. 
  
§ 1º. A restituição a que se refere o “caput” deste artigo deve obedecer à               
prescrição quinquenal estabelecida no Decreto Federal n. 20.910, de 06 de janeiro            
de 1932, devendo ser devolvido o valor descontado a título de contribuição            
previdenciária sobre as vantagens acima referidas, a partir de 15/07/2014, desde           
que o servidor tenha observado os critérios exigidos nesta Portaria e assinado o             
Termo de Adesão do PREVDIB. 
  
§ 2º. A atualização do valor a ser restituído será o mesmo utilizado na meta               
atuarial pelo PREVDIB. 

  
Art. 2. O Termo de Adesão a que se refere o “caput” do art. 1º desta Portaria deve                  
ser firmado pelo servidor na sede do Instituto de Previdência Municipal –            
PREVDIB, acompanhado de cópias dos seguintes documentos: 
  
I – RG e CPF; 
II – dados da conta bancária. 
  
§ 1º. No caso de servidores já falecidos, o Termo de Adesão deve ser assinado               
por todos os dependentes, habilitados perante o regime de previdência municipal           
para concessão de pensão por morte, ou, na falta de dependentes, por todos os              
seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a            
requerimento dos interessados, independentemente de inventário ou arrolamento,        
protocolando requerimento no PREVDIB, após solicitação dos holerites perante a          
Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS, contendo os descontos dos           
adicionais elencados no art. 1º desta Portaria. 
  
§ 2º. No caso de servidor já exonerado, o Termo de Adesão deve ser assinado e                
protocolado o requerimento no Instituto de Previdência Municipal – PREVDIB,          
após solicitação dos holerites perante a Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do            
Buriti/MS, contendo os descontos dos adicionais elencados no art. 1º desta           
Portaria. 
  
Art. 3º. A restituição do montante resultante da aplicação do art. 1º desta Portaria,              
visando o equilíbrio financeiro e atuarial do PREVDIB, deverá observar os           
seguintes critérios: 
  
I – com o pagamento integral de todos os servidores com créditos até o limite de                
R$ 1.000,00 (hum mil reais), a partir do mês de novembro de 2019, desde que               
cumpridos os termos desta Portaria e com assinatura do Termo de Adesão do             
PREVDIB; 
  
II – demais valores em ordem crescente, observado o limite máximo mensal de             
gastospara pagamento o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com início a partir              
do mês de dezembro de 2019, bem como os meses subsequentes, até a total              
quitação das restituições devidas aos servidores. 
  
§ 1º. No caso de o valor a ser restituído ocorrer empate entre os servidores,               
observará como critério de desempate a posse mais antiga do servidor;           
permanecendo o empate, a matrícula funcional mais remota. 
  
Art. 4º. No caso em que o servidor tenha ingressado com ação judicial objetivando              
a restituição de contribuições previdenciárias sobre o adicional de periculosidade,          
o adicional de insalubridade e o adicional noturno recolhidos ao Instituto de            
Previdência dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS – PREVDIB,            
o Termo de Adesão referido no art. 2º desta Portaria deverá ser apresentado no              
juízo competente para a devida homologação judicial. 
  
Art. 5º. O Termo de Adesão, de que trata o art. 2º desta Portaria, que será                
disponibilizado em formulário impresso e em meio eletrônico pelo Instituto de           
Previdência dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS – PREVDIB            
deverá conter: 
  
I – a concordância expressa do servidor quanto à aceitação da restituição prevista             
no art. 1º, e aos critérios especificados no art. 3º e seus incisos desta Portaria; 
  
II – a declaração do servidor, sob as penas da lei, de que não está discutindo em                 
juízo, nem ingressará em juízo para discutir a restituição dos valores recolhidos a             
título de contribuição ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de            
Dois Irmãos do Buriti/MS – PREVDIB, conforme referência constante do “caput”           
do art. 1º desta Portaria, bem como a renúncia a outros valores porventura             
existentes, dando plena, geral e irrestrita quitação de crédito relativo às           
importâncias recolhidas a partir de 15/07/2014. 
  
Art. 6º. A Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS, através do seu             
Departamento de Recursos Humanos, deverá enviar as folhas de pagamento ou           
relatório de movimento salarial, em meio impresso, para o PREVDIB, até 15            
(quinze) dias corridos antes da assinatura do servidor ao Termo de Adesão, a fim              
de realizar planilha de cálculo atualizado do valor a ser restituído, observado o             
calendário previsto nos incisos I e II do art. 3º desta Portaria. 
  
Art. 7º. Após a restituição do valor sobre o adicional de periculosidade, o adicional              
de insalubridade e o adicional noturno ao servidor que aderir ao Termo de             
Adesão, necessário se faz a averbação de tal informação na ficha funcional do             
servidor perante o Departamento de Recursos Humanos, uma vez que não será            
considerado para o cálculo da média aritmética quando da concessão do benefício            
previdenciário perante o PREVDIB. 
  
Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Curador do Instituto de             
Previdência dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS – PREVDIB,            
por meio de Portaria. 
  
Art. 9º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 10. Revogam-se às disposições em contrário. 
  
  
Dois Irmãos do Buriti/MS, ____ de ____________ de _______. 
  
  

REGINALDO CENTURION GAMBARRA 
Diretor Presidente do PREVDIB 

Decreto n° 115/2017 
  
  
  
  
  
TERMO DE ADESÃO 
PORTARIA PREVDIB    nº _____/________ 
  
  
Servidor:__________________________________________________________
_________________ Matrícula:_____________________  

CPF:_______________________________ 
  
O servidor acima identificado, expressamente: 
  
I – Concorda com o recebimento da restituição de 100% (cem por cento) dos              
valores nominais dos respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias        
sobre o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade e o adicional            
noturno, recolhidos para o Instituto de Previdência Social dos Servidores do           
Município de Dois Irmãos do Buriti/MS – PREVDIB, observada a prescrição           
quinquenal estabelecida no Decreto Federal n. 20.910/32, nos valores apurados          
pela própria autarquia municipal, devidamente corrigidos pelo mesmo índice na          
meta atuarial, quando do efetivo pagamento. 
  
II – A restituição do montante deve ser realizada mediante crédito em conta             
bancária, na data estabelecida, de acordo com o valor do crédito de cada             
destinatário, observando o disposto no art. 3º, incisos I e II da Portaria PREVDIB              
n. 001/2019. 
  
III – Declara, sob as penas da lei: 
  
a) Que: 
  
- Não está discutindo em juízo, nem ingressará em juízo para discutir, restituição             
dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de            
periculosidade, o adicional de insalubridade e o adicional noturno para o Instituto            
de Previdência Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS –             
PREVDIB ou 
  
- Ingressou com ação judicial objetivando a restituição de contribuições          
previdenciárias recolhidas sobre o adicional de periculosidade, o adicional de          
insalubridade e o adicional noturno ao Instituto de Previdência Social dos           
Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS – PREVDIB, estando ciente            
de que deverá apresentar este Termo de Adesão, no juízo competente, para a             
devida homologação judicial. 
  
- Concorda com a restituição prevista no art. 1º e com os prazos especificados nos               
incisos I e II do art. 3º da Portaria PREVDIB n.      /2019. 
  
b) Que RENUNCIA a outros valores referentes às contribuições previdenciárias          
constantes no art. 1º da Portaria PREVDIB n. /2019, dando plena, geral e             
irrestrita quitação de crédito relativo às importâncias recolhidas a partir de           
15/07/2014. 
  
Dois Irmãos do Buriti, ________de ________________________de _____. 
  

  
______________________________________ 

Servidor/Dependente 
  
  

_______________________________________ 
  

 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
 

SEM ATOS PARA ESTA EDIÇAO  

 

ATOS DO PREVIDIB 
 

SEM ATOS PARA ESTA EDIÇAO 
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