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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

   DECRETOS 
 
DECRETO MUNICIPAL Nº 078/2020. 
 
Dispõe sobre a alteração na composição da Comissão Permanente de 
Licitação para o exercício de 2020, da Prefeitura Municipal 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, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e 
Lei Federal nº 8.666/93; 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica alterada a composição dos membros da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS, instituída pelo 
Decreto Municipal n.º 001/2020 de 02/01/2020, a qual tem por competência 
realizar todo e qualquer procedimento licitatório nas modalidades tradicionais 
instituídas pela Lei 8.666/93, apreciar os aspectos qualificatórios dos concorrentes 
e julgar as propostas apresentadas em certame licitatório. 
 
Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação será formada por 05 (cinco) 
membros pertencentes ao quadro atual da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti/MS; sendo 03 (três) titulares e 02 (dois) suplentes. 
Parágrafo Único – A formação da Comissão Permanente de Licitação passará a 
ser composta dos seguintes membros: 
TITULARES: 
1 – Hanatiel Moura dos Santos 
2 – Miyako Nouchi Kato 
3 – Yutaka Taniguchi 
SUPLENTES: 
4 – Rosely Lacerda Miyadi 
5 – João Marcos Marques de Oliveira Zanata 
 
Art. 3º - O servidor indicado como titular 1, exercerá a função de Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação/2020. 
 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, aos 31 dias do mês de março de 2020. 
EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
 
DECRETO MUNICIPAL Nº 079/2020. 
 
Dispõe sobre a alteração da composição da equipe de apoio ao Pregoeiro 
nas licitações da Modalidade Pregão da Prefeitura Municipal 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; 
 
DE C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica alterada a Comissão de Licitação denominada Pregão, instituída pelo 
Decreto Municipal n.º 002/2020 de 02/01/2020, que tem por objetivo conduzir e 
realizar todas as licitações na modalidade Pregão Presencial, no âmbito da 
Administração Pública Municipal, no exercício de 2020, conforme segue abaixo: 
Pregoeiro: 
Rosely Lacerda Miyadi 
Equipe de Apoio: 
João Marcos Marques de Oliveira Zanata 
Hanatiel Moura dos Santos 
Parágrafo Único – O Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, terá mandato de 
01 (um) ano, permitida a recondução por iguais e sucessivos períodos. 
 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, aos 31 dias do mês de março de 2020. 
EDILSOMZANDONA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
 

 

DECRETO MUNICIPAL N° 085/2020 

  

“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 

O Prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município; 

Considerando o disposto nos artigo 34, inciso II da Lei Municipal Complementar nº 

220 de 12 de junho de 2002 em consonância com outros dispositivos legais; e 

Considerando requerimentos apresentados pelos servidores na data de 

31/03/2020; 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam EXONERADOS  a partir de 01/04/2020, os servidores abaixo 

relacionados, em conformidade com disposto nos artigo 34, inciso II da Lei 

Municipal Complementar nº 220 de 12 de junho de 2002. 
Nome do servidor Matric. CPFn° Cargo Símbolo 

 

Ato de 

nomeação 

Edmilson Belizário da 

Silva 

658-2 489.900.941-00 Assessor de Articulação 

com a Comunidade 

DAS-01 Decreto nº 

021/2017 

Carlos Alberto Serafim 

dos Santos 

179-3 078.574.268-90 Secretário Municipal de 

Saúde 

DAS-01 Decreto nº 

011/2017 

Girlene do Nascimento 

Alves 

1543-1 888.536.161-72 Diretor de Departamento DAS-03 Decreto nº. 

019/2017 

Hélio Pereira da Silva 1540-1 998.423.271-91 Diretor de Departamento DAS-03 Decreto nº 

019/2017 

 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 

seus efeitos legais a partir de 01/04/2020. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Dois Irmãos do Buriti-MS, em  01 de Abril de 2020. 

EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

Dois Irmãos do Buriti-MS 

 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 084/2020 DE 01 DE ABRIL DE 2020. 
 
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus 
COVID-19, no 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 das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município; 
CONSIDERANDO a situação de emergência causada pela pandemia mundial do 
coronavírus (SARS-COV-2) e as projeções de contaminação realizadas por 
especialistas para os próximos dias; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual 
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de atualizações das medidas contidas nos 
Decretos Municipais n.ºs 063/2020 de 21/03/2020 e 069/2020 de 27/03/2020. 
 
DECRETA 
Art. 1º – A partir do dia 01 de abril de 2020, por tempo indeterminado, ficam 
suspensos os Alvarás de Localização e Funcionamento emitidos para realização 
de atividades com potencial de aglomeração de pessoas, em razão da Situação 
de Emergência em Saúde Pública declarada por meio do Decreto Estadual nº 
15.391, de 
16 de março de 2020, especialmente para: 
I – danceterias e salões de dança; 
II – casas de festas e eventos; 
III – feiras, exposições, congressos e seminários; 
IV – hotéis, pousadas, pensões, casa de aluguel para fins turísticos e todos os 
demais meios de hospedagem cadastrados em plataformas digitais ou não; 
V – clubes de serviço e de lazer; 
VI – academias, centros de ginástica e estabelecimentos de condicionamento 
físico; 
VII – parques de diversão e circo; 
§ 1º – A suspensão prevista neste artigo não se aplica aos supermercados, 
mercados, mercearias, sacolões, farmácias, lojas de venda de alimentação para 
animais, distribuidoras de gás, conveniências, postos de combustível, laboratórios, 
clínicas, hospitais e demais serviços de saúde em funcionamento, desde que 
adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao 
contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao COVID-19, 
respeitando o horário de circulação disposto no Artigo 13º desse decreto. 
 
§ 2º – As atividades administrativas e os serviços essenciais de manutenção de 
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equipamentos, dependências e infraestruturas referentes aos estabelecimentos 
cujas atividades estão incluídas nos incisos do caput poderão ser realizadas com 
adoção de escala mínima de pessoas e, quando possível, preferencialmente por 
meio virtual. 
 
Art. 2º – Fica proibido por tempo indeterminado a entrada de veiculos fretados 
como ônibus, microônibus e vans transportando turistas no território do município. 
§ 1º – Poderão circular veículos particulares conduzindo familiares ou 
funcionários, em caso de extrema necessidade. 
§ 2º – Veículos de transporte de carga, mercadorias ou alimentos para atender o 
comércio local, estão liberados desde que façam a higienização recomendada 
pelas autoridades da vigilância sanitária, conforme disposto no Artigo 13º desse 
decreto. 
 
Art. 3º – Recomenda - se a suspensão das excursões intermunicipais, 
interestaduais e principalmente ao exterior. 
 
Art. 4º – Fica expressamente vedado o comércio de ambulantes nas vias de 
circulação, calçadas, praças, parques e congêneres. 
 
Art. 5º - Os serviços de alimentação em restaurantes devem observar, por 
completo, a organização de suas mesas acerca da distancia mínima de dois 
metros entre elas, sem prejuízo da disponibilização de álcool em gel 70% na 
entrada, dispor de anteparo salivar nos equipamentos do bufê e manter 
higienização permanente das superfícies. 
 
Art. 6º - fica empressamente proibido o atendimento ao público presencial para 
consumo no local nos estabelecimentos comerciais de alimentação e de vendas 
de bebidas como bares, padarias, pastelarias, espetarias, trailers, conveniências, 
lanchonetes e congêneres, de modo que a permissão para funcionamento se dá 
exclusivamente para compra e retirada imediata, limitando o funcionamento para 
esse fim até as 20 horas. 
§ 1º - Os estabelecimentos devem organizar a comercialização dos produtos, de 
modo a reduzir o risco de infecção e mantendo a distância de 1,50 metros entre 
as pessoas. 
§ 2º - Os serviços de alimentação e de vendas de bebidas como um todo que 
oferecer sistema de entrega em domicílio (delivery), exclusivamente esse serviço, 
poderá funcionar até as 23 horas, mantendo as portas dos estabelecimentos 
fechadas. 
§ 3º - Os estabelecimentos devem informar ao Departamento de Arrecadação e 
Fiscalização, os nomes, endereços dos profissionais e identificação dos veículos 
utilizados nos serviços de entrega em domicilio (delivery). 
§ 4º - Para fins deste decreto entende-se por delivery o serviço de entrega do 
produto comprado pelo cliente através de aplicativos de mensagem como 
whatsapp ou telefone diretamente em suas casas. 
 
Art. 7º - Os demais estabelecimentos comerciais que não são citados no artigo 
anterior, como supermercados, mercados, mercearias, sacolões, lojas, oficinas, 
borracharias, marcenarias, serralherias, bicicletarias, comércios de materias de 
construção, hidráulica e elétrica, auto/moto peças, auto/moto elétrica entre outros, 
terão seus horarios de funcionamento de segunda a sábado, entre as 07 horas e 
17 horas e 30 minutos, aos domindos e feriados entre as 07 horas e 11 horas e 30 
minutos. 
 
Art. 8º - As farmácias, distribuidoras de gás, postos de combustível, laboratórios, 
clínicas e demais serviços de saúde em funcionamento no município, terão seus 
horarios de funcionamento de segunda a domingo entre as 06 horas e 20 horas. 
 
Art. 9º - Os estabelecimentos comerciais deverão evitar a aglomeração de 
pessoas aguardando atendimento no mesmo ambiente, controlando o acesso de 
clientes ou fazendo uso de senha ou outro sistema eficaz se for necessário, bem 
como orientar eventual formação de fila na área externa, respeitando-se a 
distância mínima de 1,50 metros de cada cliente e ainda deverão disponibilizar 
nas entradas álcool gel 70% ou, na sua falta, local com água e sabão para 
higienização, aumentando inclusive a frequência de higenização de superfícies e 
manter bem ventilados ambientes de uso comum. 
 
Art. 10º - Os supermercados, mercados, mercearias, sacolões, lotéricas e outros 
estabelecimentos que ocorrem numero significativo de fluxo de pessoas deverão 
demarcar com fita de alta adesão, o espaçamento de 1,50 metros entre cada 
cliente.  
 
Art. 11º - As empresas de grande porte, estas consideradas com 50 (cinquenta) 
funcionários ou mais, deverão submeter seus empregados ao controle de 
sintomas de COVID-19 no início do expediente, em especial a verificação de 
temperatura, matendo registro nominal diário e isolamento imediato do empregado 
que eventualmente apresentar sintomas e comunicar a Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
Art. 12º - As empresas de transporte coletivo de uso geral que transitam pelas 
áreas Urbana e Rural, incluindo Distrito e Aldeias Indígenas devem redobrar os 
cuidados com limpeza, ventilação e higienização dos veículos, bem como 
disponibilizar álcool gel 70% aos seus colaboradores e usuários deste meio de 
transporte, sob pena de suspensão dos serviços no município. 
 
Art. 13º – Ficam restritos no Municipio de Dois Irmãos do Buriti/MS o embarque e 
desembarque nos pontos de ônibus de transporte coletivo de uso geral, devendo 
o acesso se dar de modo escalonado no local e apenas em casos de extrema 
necessidade. 
 
Art 14º - Fica expressamente vedada à aglomeração de pessoas no Município de 
Dois Irmãos do Buriti/MS, de modo que o descumprimento da presente medida 
ocasionará a imputação dos crimes dispostos no art. 267 e 268 do Código Penal. 
 

Art 15º - Os demais comercios que não são expressamente citados neste decreto 
e que não estão suspensos seus funcionamentos, deverão também não permitir 
aglomeração de pessoas no estabelecimento e adotar as medidas preconizadas 
pelas autoridades de saúde pública. 
 
Art. 16º – Ficam suspensas enquanto perdurar a Situação de Emergência em 
Saúde Pública: 
I – autorizações para eventos em propriedades privadas e logradouros públicos; 
II – autorizações de feiras em propriedade, publicas ou privadas 
III – autorizações para atividades de circos e parques de diversões. 
 
Art. 17º - No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de 
combate e proteção ao COVID-19, será cassado, como medida cautelar prevista 
no parágrafo único do art. 56, da Lei Federal n 8.078, de 1990 (Código de Defesa 
do Consumidor), o Alvará de Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem 
em práticas abusivas ao direito do consumidor. 
Parágrafo único. A penalidade prescrita no caput deste artigo será imposta sem 
embargo de outras previstas na legislação. 
 
Art. 18º – Diante da grave ameaça do novo coronavírus fica, desde já vedado a 
circulação de pessoas nas vias de circulação, praças, parques, ruas e congêneres 
no município de Dois Irmãos do Buriti-MS, entre as 20 Horas e as 05 Horas, salvo 
em caráter excepcional, inadiável e/ou devidamente justificável. 
§ 1º Esta disposição não se aplica as Forças de Segurança, Profissionais de 
Saúde em Serviço, Defesa Civil e integrantes do Comitê Municipal de 
enfrentamento do COVID-19. 
 
Art. 19º – Ficam vedadas no municipio, independente do horário, as seguintes 
atividades: 
I – reuniões alusivas a festas, aniversários, casamentos, bodas, palestras, cursos, 
treinamentos, oficinas, workshops entre outras; 
II – o atendimento de mais de um cliente por vez em clínicas de estéticas, salões 
de beleza, salões de cabeleireiros, barbearias e similares; 
III – a abertura de locais onde ocorrem velórios e afins para o público em geral no 
período entre as 20 horas e 05 horas do dia seguinte, podendo ocorrer fora desse 
horário o acesso do público diverso no máximo de 10 (dez) pessoas por vez e 
uma duração máxima de 03 horas, sem permanência nos espaços de 
convivência. 
IV – todas as competições esportivas e/ou atividades esportivas coletivas que 
geram aglomerações de pessoas. 
§1º - Os velórios provinientes de casos positivos para COVID-19 seguirá protocolo 
específico.  
 
Art. 20 º – A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste 
decreto ficará a cargo dos órgãos de fiscalização do município e dos de 
segurança pública, Estadual e Federal. 
 
Art. 21º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 
momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. 
 
Art. 22º - O descumprimento dos dispositivos contidos neste decreto estarão 
sujeito as penalidades da legislação em vigor. 
1 
Art. 23º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário, em especial os decretos municipais n.ºs 063/2020 e 
069/2020. 
 

Dois Irmãos do Buriti-MS, 01 de abril de 2020. 
EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
 

PORTARIAS 
PORTARIA MUNICIPAL N° 059/2020. 
 
“Dispõe sobre a criação e nomeação da Comissão Especial Para 
Implantação dos Estudos Técnicos e do Gerenciamento de Riscos das 
Contratações, que atuará concomitante como Comissão Provisória de 
Planejamento”. 

 
EDILSOM ZANDONA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti – 
MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere 
o artigo 60, da Lei Orgânica Municipal, e, com fulcro na Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que determina a realização dos estudos técnicos preliminares. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de implementação dos estudos técnicos 
preliminares e do mapeamento de riscos na fase de planejamento das licitações, 
exigência também do pregão na modalidade eletrônica a ser implantado no âmbito 
do município, nos termos do Decreto 10.024/2019. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de inserir procedimentos padronizados para 
todas as modalidades de licitações e regulamentar internamente o planejamento 
das contratações, para atender as disposições da Resolução nº 88/2019, do 
TCE/MS. 
 
CONSIDERANDO que a fase de planejamento das contratações deve ser 
atualizada às boas práticas inserindo a análise de sua viabilidade e o 
levantamento dos elementos essenciais a composição do Termo de Referência ou 
do Projeto Básico, regulamentando procedimentos padronizados e buscando, no 
que couber, orientação na IN 05/2017 (União). 
 

http://www.doisirmaosdoburiti.ms.gov.br/
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RESOLVE:  
Art. 1º - Fica criada a Comissão Especial Para Implantação dos Estudos Técnicos 
e do Gerenciamento de Riscos das contratações públicas, devendo atuar de 
forma harmônica e eficaz a fim de produzir o melhor resultado ao interesse do 
município. 
  
Art. 2° - Os integrantes da Comissão Especial através de sua nomeação, 
declaram ciência expressa das responsabilidades assumidas concomitantemente 
com as suas atribuições rotineiras, devendo prestigiar a ética e não se 
distanciarem dos princípios constitucionais regentes das contratações públicas, 
em especial o da legalidade, da eficiência, o da primazia do interesse público e o 
da razoabilidade, encerrando suas atividades com a entrega do modelo final do 
piloto dos Estudos Técnicos Preliminares- ETPs e do Gerenciamento de Riscos, 
cujas premissas e modelos padronizados serão abstraídos de casos práticos para 
melhor adequação à realidade do município. 
 
Art. 3º - Os membros da Comissão Especial para Implantação dos Estudos 
Técnicos Preliminares e Gerenciamento de Riscos, irão compor provisoriamente a 
Comissão de Planejamento, até a definição de um modelo piloto, oportunidade em 
que será constituída a Comissão Especial de Planejamento, responsável pela 
padronização dos procedimentos. 
 
Art. 4º - Em momento de pandemia originada pelo COVID-19, em razão das 
contratações presenciais estarem suspensas e autorizada a dispensa especial 
temporariamente, bem como dispensados também os Estudos Técnicos 
Preliminares destas contratações (com previsão inicial de vigência para até 6 
meses), a Comissão ora constituída realizará os trabalhos internamente e o 
Relatório de Viabilidade fica suspenso nestas contratações, nos termos do artigo 
4º-C da MP 926/20. 
 
Art. 5º - Quando for retomada a normalidade, enquanto pendente do modelo 
piloto, os Estudos Técnicos Preliminares serão realizados de forma simplificada e 
deverão conter minimamente: 
I - análise e justificativa sobre a necessidade da contratação; 
II - estimativa das quantidades, acompanhadas dos documentos que lhe dão 
suporte; 
III - estimativas de preços ou preços referenciais; 
IV – Gerenciamento de Riscos; 
V - declaração da viabilidade ou não da contratação. 
 
Art. 6º - A Comissão Especial deverá indicar modelos padronizados, inclusive para 
iniciar toda demanda de contratação. 
 
Art. 7º - Os Estudos Técnicos Preliminares serão realizados a partir dos 
procedimentos que já integram a fase de planejamento das licitações do 
município, visando materializar atos imprescindíveis às contratações, devendo 
culminar no relatório de viabilidade ou não da contratação, iniciando pelos 
processos individualizados conforme a demanda para construir o piloto ideal, que 
será então padronizado nos termos da normatização pertinente. 
 
Art. 8º - O Gerenciamento de Riscos a ser implantado, visa identificar os principais 
riscos que possam comprometer o planejamento da contratação, avaliá-los e 
indicar ações para minimizar estes riscos, considerando a complexidade do 
objeto. 
 
Art. 9º - A Comissão Provisória para Realização de Estudos Técnicos Preliminares 
e Gerenciamento de Riscos das Contratações, será integrada pelos servidores 
abaixo:  
● Luciano Moraes Coelho 
● Rosely Lacerda Miyadi 
● Camila Soares Caxias Miguel 
● Franciane da Silva Nogueira Alves 
 
Art. 10º - A Comissão Especial Para Implantação dos Estudos Técnicos e do 
Gerenciamento de Riscos fica autorizada a participar de treinamentos e 
capacitações que a habilite a criação do melhor piloto e às atualizações 
pertinentes, inclusive através de modalidades à distância, por aulas online. 
 
Art. 11 – A Comissão Especial ora constituída fica autorizada a consultar 
servidores ou contratados que detenham conhecimentos específicos e possam 
auxiliar na conclusão dos trabalhos, bem como requisitar documentos que 
entender pertinentes a qualquer setor da estrutura do órgão. 
Parágrafo Único - Caso o servidor demandado se recuse a prestar as informações 
ou oferecer os documentos solicitados pela Comissão ou obstaculize a realização 
dos trabalhos pertinentes, a chefia imediata deverá ser comunicada para 
providenciar o atendimento da demanda e apurar a omissão ocorrida. 
 
Art. 12 - Em razão das responsabilidades concomitantes com o desenvolvimento 
das demais atribuições inerentes aos cargos exercidos pelos integrantes da 
Comissão Especial Para Implantação dos Estudos Técnicos e do Gerenciamento 
de Riscos, será instituída gratificação para os seus integrantes através de ato 
próprio que regulará  inclusive a gratificação extensiva aos membros da Comissão 
Permanente de Planejamento – CPP. 
 
Art. 13 - Os trabalhos da Comissão Especial Para Implantação dos Estudos 
Técnicos e do Gerenciamento de Riscos ficam estendidos até 31/12/2020, para 
implantação em 2021, conforme o andamento da crise que se estabeleceu 
nacionalmente em razão da pandemia. 
 
Art. 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Dois Irmãos do Buriti MS, 31 de março de 2020. 
EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

PORTARIA MUNICIPAL N° 060/2020 

 

“DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI – MS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 

EDILSOM ZANDONA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica instituída a Comissão Especial de Credenciamento de profissionais 
na área da Saúde da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti – MS, a qual 
tem por competência realizar todo e qualquer procedimento, apreciar os aspectos 
qualificatórios dos concorrentes e julgar as propostas apresentadas nos 
Processos Administrativos de credenciamento da saúde eventualmente abertos 
no município no presente exercício. 

 

Art. 2° - A Comissão Especial de Credenciamento será formada por 03 (três) 
membros pertencentes ao quadro atual da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do 
Buriti – MS. 

Parágrafo único – A formação da Comissão Especial de Credenciamento será 
composta dos seguintes membros: 

1. MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO 

2. ROSELY LACERDA MIYADI 

3. VANUZA DELGADO DA SILVA 

 

Art. 3° - O Presidente da Comissão Especial de Credenciamento será o Sr. 
MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO. 

 

Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito, aos 31 dias do mês de Março do ano de 2020. 

EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

PORTARIA MUNICIPAL N° 061/2020 

 

“DISPÕE SOBRE PEDIDO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS DE CARÁTER 

PESSOAL A SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS” 

 

O Prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas atribuições legais que lhes são previstas no art. 114 da Lei Orgânica do 

Município; 

 

Considerando os requerimentos apresentados pelos servidores atendendo ao 

disposto no artigo 20  da Lei Municipal 299/2006; e também a Lei Municipal nº 

541/2014, em seus artigos 56 a 60 e art. 101, inciso III;    

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Divulgar os resultados de analises dos Requerimentos para concessão de 

vantagem de caráter pessoal, na forma de GRATIFICAÇÃO DE EVOLUÇÃO 

EDUCACIONAL, aos servidores pertencentes ao quadro efetivo abaixo 

relacionados, em conformidade com o artigo 20 , inciso IV , Anexo II, tabela 04 da 

Lei Municipal nº 299/2006 e também do artigo 101, inciso III, Anexo V da Lei 

Municipal nº 541/2014: 
Identificação  
do Servidor 

Data do 
pedido  

Cargo Lotação Evolução Educacional 
Apresentada e Adicional 

Requerido 

Base Legal  Resultado 

Claudenice 
Silva Santos 

 
Mat. 281-2 

10/03/20 Técnico em 
Enfermagem 

 
 

(Ensino 
Fundamental 
Completo c/ 
registro no 
COREN) 

Sec. Saúde   Curso de Formação em 
nível superior em Serviço 
Social , realizado através 
da Universidade 
Anhanguera - Uniderp, 
concluído em 28/06/2019.  
 
Requerido: Adicional de 7% 
sobre o venc. Base. 

Lei Municipal nº 
299/2006 
Art. 20,  inc. IV, 
e Art. 23  
 
 Anexo II, Tabela 
4 da Lei 
299/2006 

DEFERIDO 
Atende a 
Legislação 
vigente. 
  
Curso previsto 
no Anexo II, 
Tabela 4 da 
Lei 299/2006 
Gratificação  
de 7% sobre 
venc. base. 
 

João Marcos 
Marques de 

Oliveira 
 

Mat. 1716-1 

31/03/20 Gestor de 
Atividades 

Organizacionais 
 

(Ensino Superior 
Completo) 

Sec. 
Administ. 

Curso de formação 
continuada em  
Orçamento Público,  
realizado pela ESCON, 
com carga horária de 280 
hs, concluído em 
27/03/2020. 
 
Requerido: Adicional de 5% 
sobre o venc. Base. 

Lei Municipal nº 
299/2006 
Art. 20,  inc. IV, 
e Art. 23  
 
 Anexo II, Tabela 
4 da Lei 
299/2006 

DEFERIDO 
Atende a 
Legislação 
vigente. 
  
Gratificação  
de 5% sobre 
venc. base. 
Conforme 
Anexo II, 
Tabela 4 da 
Lei 299/2006 

João Marcos 
Marques de 

Oliveira 
 

Mat. 1716-1 

31/03/20 Gestor de 
Atividades 

Organizacionais 
 

(Ensino Superior 
Completo) 

Sec. 
Administ. 

continuada em  Gestão 
Financeira,  realizado pela 
ESCON, com carga horária 
de 280 hs, concluído em 
27/03/2020. 
 
Requerido: Adicional de 5% 
sobre o venc. Base. 

Lei Municipal nº 
299/2006 
Art. 20,  inc. IV, 
e Art. 23  
 
 Anexo II, Tabela 
4 da Lei 
299/2006 

DEFERIDO 
Atende a 
Legislação 
vigente. 
  
Gratificação  
de 5% sobre 
venc. base. 
Conforme 
Anexo II, 
Tabela 4 da 
Lei 299/2006 

Tatiane 
Andrigo da 

Rocha 
 

02/03/20 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

 
(4ª série do ensino 

Sec. 
Educação 
 (Enquad. 
Decreto nº 

Formação de nível superior 
em Pedagogia realizado 
pela Uniderp + Formação 
em Pós-Graduação Lato 

Lei Municipal nº 
541/2014 
 Art. 56 a 59  
Art. 101, “III” 

DEFERIDO 
 
Atende ao 
disposto no 
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Mat. 1222-1 fundamental) 277/2015) Sensu em “Ensino Lúdico” 
realizado pela Faculdade 
de Educação São Luis, 
com carga horária de 442 
hs, concluído em 
01/04/2019.  
 
Gratificação de 22% sob. 
Venc. base 

 Anexo V da 
Lei n. 
541/2014. 
 
Gratificação 
de 22% sob. 
Venc. base. 

Luciana de 
Carvalho 
Oliveira 

 
Mat. 597-1 

12/03/20 Artífice de Copa e 
Cozinha 

 
(4ª série do ensino 

fundamental) 

Sec. 
Educação 
 (Enquad. 
Decreto nº 
277/2015) 

Formação de nível superior 
em Pedagogia realizado 
pela Uniderp + Formação 
em Pós-Graduação Lato 
Sensu em “Educação 
Especial Inclusiva” 
realizado pela Faculdade 
IBRA / Faculdade Ideal, 
com carga horária de 640 
hs, concluído em 
12/2/2020. 
 
Gratificação de 22% sob. 
Venc. base 

Lei Municipal nº 
541/2014 
 Art. 56 a 59  
Art. 101, “III” 
 

DEFERIDO 
 
Atende ao 
disposto no 
Anexo V da 
Lei n. 
541/2014. 
 
Gratificação 
de 22% sob. 
Venc. base. 

  

Art. 2º - Ficam assegurados aos servidores que não concordarem com o disposto 

nesta Portaria, o direito a interpor pedido de reconsideração no prazo de 30 dias 

da publicação da mesma, Conforme previsto nos artigos 91 ao 102 da Lei 

Complementar Municipal  nº 220/2002.  

 

Art. 3º - Ficam revogadas parcialmente, a Portaria Municipal nº 134/2019 no que 

se refere a gratificação por evolução educacional de 15% concedida a servidora 

Tatiane Andrigo da Rocha - Mat. 1222-1 e Portaria Municipal nº 235/2019 no que 

se refere a gratificação por evolução educacional de 15% concedida a servidora 

Luciana de Carvalho Oliveira - Mat. 597-1 , por não se tratar de vantagens 

passiveis de acúmulo. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 

seus efeitos legais a partir do mês subseqüente a data de protocolo dos 

requerimentos, revogando-se as disposições em contrario. 

 

 

Dois Irmãos do Buriti-MS, em  31 de Março 2020. 

EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

Dois Irmãos do Buriti-MS 

 

 

PORTARIA MUNICIPAL Nº  062/2020 

Dispõe sobre Progressão Vertical de Profissional do Magistério da Rede 
Municipal de Ensino, e dá outras providências... 

O Prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais que lhes são previstas no art. 114 da Lei Orgânica do 
Município, e em consonância com a lei Municipal nº 541/2014, que Institui o Plano 
de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município 
de Dois Irmãos do Buriti - MS;      

Considerando que o desenvolvimento funcional objetiva proporcionar 
oportunidades de crescimento na carreira profissional mediante a alteração de 
nível dentro do respectivo cargo em decorrência da elevação do grau de 
escolaridade,  conforme disposto no art. 48, inciso II da Lei Municipal nº 541/2014; 

RESOLVE:   

Art. 1º - CONCEDER a Progressão Vertical a professor da Rede Municipal de 
Ensino, pertencentes ao quadro permanente de funcionários da Prefeitura 
Municipal de Dois Irmãos do Buriti -MS, conforme disposto nos artigo 48, inciso II, 
e artigos  56 a 60 da Lei Municipal nº 541/2014. 

Identificação  

do Servidor 

Data do 

pedido  

 

Cargo 

Nível  

Atual  

 

Lotação 

Elevação de 

Grau de 

Escolaridade 

Apresentada 

Resultado 

Cledeir Pinto 

Alves 

 

Mat. 1023-1 

 

18/03/20 

 

Professor de 

Séries Iniciais  

 

Nível:III  

 

Sec. 

Educação 

(Fundeb ) 

 

Formação em curso de 

Mestrado em Educação – 

Área de concentração: 

“Educação”, realizado pela 

UCDB, concluído  em 

24/04/2019. Certificado 

emitido em 05/12/2019. 

 

Progressão 

Vertical para 

Nível IV 

Antonio 

Carlos da 

Silva 

 

Mat.1525-6 

 

06/03/20 

 

Professor de 

Matemática 

 

Nível: II  

 

Sec. 

Educação 

(Fundeb ) 

 

Formação em curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu 

em  “Metodologia do 

Ensino da Matemática” 

com carga horária de 

424hs, realizado pela 

Faculdade de Educação 

São Luis, concluído  em 

14/06/2018. Certidão 

emitida em 05/12/2018 

 

Progressão 

Vertical para 

Nível III 

Lucinéia Silva 

dos Reis 

 

Mat. 1559-4 

 

04/03/20 Professor de 

Educação 

Infantil 

 

Nível: II  

 

Sec. 

Educação 

(Fundeb ) 

 

Formação em curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu 

em  “Educação Infantil” 

com carga horária de 

441hs, realizado pela 

Faculdade de Educação 

São Luis, concluído  em 

01/12/2018. Certidão 

emitida em 29/04/2019 

 

Progressão 

Vertical para 

Nível III 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 

seus efeitos financeiros a partir do mês subseqüente a data do pedido, em 

conformidade com o disposto no artigo 59 da Lei Municipal nº 541/2014.  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.     

Dois Irmãos do Buriti-MS,  em 31 de Março de 2020. 
EDILSOM ZANDONA DE SOUZA  

Prefeito municipal 
Dois Irmãos do Buriti-MS 

 

PORTARIA MUNICIPAL N° 063/2020 

 

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS PARA OS SERVIDORES 

MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS” 

 

O Prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas atribuições legais que lhes são previstas no art. 114 da Lei Orgânica do 

Município; 

 

Considerando o disposto nos artigos 70 a 74 da Lei Complementar Municipal nº 

220/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Dois Irmãos do Buriti-

MS) e ainda o artigo 69 da Lei Municipal nº 541/2014 (Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos Profissionais de Educação do Município de Dois Irmãos do 

Buriti-MS); 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder férias para os servidores municipais relacionados na “Listagem 

de Férias Março/2020”, anexo I desta Portaria. 

 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando– se 

as disposições em contrário. 

 

Dois Irmãos do Buriti-MS, em 31 de Março de 2020. 

EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

Prefeito MunicipalDois Irmãos do Buriti-MS
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PORTARIA MUNICIPAL N° 064/2020 

“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DE PROFESSOR CONVOADO 

E DA OUTRAS PROVIDENCIAS...” 

 O Prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas atribuições legais que lhes são previstas no art. 114 da Lei Orgânica do 

Município, e em consonância com o Plano de Cargos e Carreira dos servidores 

municipais de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul; 

Considerando o disposto nos artigo 34, inciso II da Lei Municipal Complementar nº 

220 de 12 de junho de 2002 em consonância com outros dispositivos legais e 

também no artigo 17, inciso I do Decreto Municipal nº 257/2019; e 

Considerando requerimentos apresentados pelos servidores na data de 

31/03/2020; 

RESOLVE: 

Art. 1º - EXONERAR  a partir de 01/04/2020, os servidores abaixo relacionados, 

em conformidade com disposto nos artigo 34, inciso II da Lei Municipal 

Complementar nº 220 de 12 de junho de 2002, bem como no  artigo 17, inciso I do 

Decreto Municipal nº 257/2019. 

Nome do servidor Matric. CPFn° Cargo  Símbolo 

 

Ato de nomeação 

Ivonete Gomes Pedro 1308-4 270.976.728-

70 

Assistente DAS-05 Portaria nº 

177/2019 

Jane Carla Moreira 

Zacarim 

103-2 067.224.378-

41 

Professor 

Convocado 

N-II A Portaria nº 

036/2020 

 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo   seus 

efeitos legais a partir de 01.04.2020. 

Art. 3º - Revogam–se as disposições em contrário. 

 

 

Dois Irmãos do Buriti-MS, em 01 de Abril de 2020. 

EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

Dois Irmãos do Buriti-MS 

 

PORTARIA MUNICIPAL N° 065/2020 

“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES 

OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO –DAS  E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

O Prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas atribuições legais que lhes são previstas no art. 114 da Lei Orgânica do 

Município, e em consonância com o Plano de Cargos e Carreira dos servidores 

públicos do Município de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul; 

CONSIDERANDO solicitação oficializada por meio Requerimentos encaminhados 

ao Departamento de Recursos Humanos na data  de 31/03/2020;  

RESOLVE: 

Art. 1º - REVOGAR a partir de 01/04/2020, as designações dos servidores 

ocupantes dos cargos de Provimento em Comissão – Direção e Assessoramento 

Superiores (DAS) constantes na tabela abaixo: 

Nome do servidor Matric. CPFn° Cargo Símbol

o 

 

Ato de 

nomeaçã

o 

Eber Reginaldo 

Vitorino 

957-2 011.506.251-

39 

Secretário Municipal de Assuntos 

Indígenas 

DAS-01 Portaria 

nº 

028/2019 

Elaine Barros 

Saraiva Canepa 

337-1 608.114.121-

72 

Secretária Municipal de 

Assistencia Social 

DAS-01 Portaria 

nº 

177/2017 

Vilson José 

Gonçalves de França 

1144-2 999.151.111-

34 

Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Rural 

DAS-01 Portaria 

nº 

040/2019 

 

Art. 2º -  Determinar o retorno dos referidos servidores às atribuições inerentes 

aos respectivos cargos efetivos de origem, conforme determinação da 

Administração Municipal. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos legais a partir de 01/04/2020, revogando–se as disposições em contrário. 

 

Dois Irmãos do Buriti-MS, em 01 de Abril de  2020. 

EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

Dois Irmãos do Buriti-MS 

 

 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
 

SEM ATOS PARA ESTA EDIÇAO 
 

 

ATOS DO PREVDIB 
 

SEM ATOS PARA ESTA EDIÇAO 
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