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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 
 

RESOLUÇOES 
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS 2020. 
 
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS 
 
CAPÍTULO I 
NATUREZA E FINALIDADE 
 
Art. 1 o - O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, instituído pela Lei n°                
147 de 02 de Abril de 1997, alterado pelas Leis Municipais nº 501/2013 e Lei nº                
605/2017 de 12 de julho de 2017, é órgão superior de deliberação colegiada, de              
caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, vinculado           
à Secretaria Municipal de Assistência Social, que reger-se-á por este Regimento           
Interno. 
 
CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS 
Art. 2° - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: 
1º - elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno; 
2º - convocar as Conferências Municipais de Assistência Social e acompanhar a            
execução de suas deliberações; 
3º - aprovar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as             
diretrizes das conferências de assistência social; 
4º - apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes             
das 
conferências municipais e da Política Municipal de Assistência Social; 
5º - aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, apresentado pelo órgão gestor             
da 
assistência social; 
6º - aprovar o plano de capacitação, elaborado pelo órgão gestor 
7º - acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e municipais do            
Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS; 
8° - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família - PBF; 
9º - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e               
privada no campo da assistência social de âmbito local; 
10º - apreciar e aprovar informações da Secretaria Municipal de Assistência Social            
inseridas nos sistemas nacionais e estaduais de informação referentes ao          
planejamento do uso dos recursos de cofinanciamento e a prestação de contas; 
11º - apreciar os dados e informações inseridas pela Secretaria Municipal de            
Assistência Social, unidades públicas e privadas da assistência social, nos sistemas           
nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre o sistema municipal             
de assistência social; 
12º - zelar pela efetivação do SUAS no Município; 
13º - zelar pela efetivação da participação da população na formulação da política e              
no controle da implementação; 
14º - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS em seu              
âmbito de competência; 
15º - estabelecer critérios e prazos para concessão dos benefícios eventuais; 
16º - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser             
encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com a           
Política Municipal de Assistência Social; 
17º - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos              
sociais e o desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios          
socioassistenciais do SUAS; 
18º - fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice de Gestão             
Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-PBF, e do Índice de Gestão            
Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS; 
19º - planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos IGD-PBF e IGD-SUAS             
destinados à atividades de apoio técnico e operacional ao CMAS; 
20º - participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes            
Orçamentárias e 
da Lei Orçamentária Anual no que se refere à assistência social, bem como do              
planejamento e da aplicação dos recursos destinados às ações de assistência social,            
tanto dos recursos próprios quanto dos oriundos do Estado e da União, alocados             
FMAS; 
21º - aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos            
socioassistenciais, objetos de cofinanciamento; 
22º - orientar e fiscalizar o FMAS; 
23º - divulgar, no Diário Oficial Municipal, ou em outro meio de comunicação, todas              
as suas decisões na forma de Resoluções, bem como as deliberações acerca da             
execução orçamentária e financeira do FMAS e os respectivos pareceres emitidos. 
24º - receber, apurar e dar o devido prosseguimento a denuncias; 
25º - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS no âmbito              
do 
município; 
26º - estabelecer articulação permanente com os demais conselhos de políticas           
públicas setoriais e conselhos de direitos. 

27º - realizar a inscrição das entidades e organização de assistência social; 
28º - notificar fundamentadamente a entidade ou organização de assistência social           
no caso de indeferimento do requerimento de inscrição; 
29º - fiscalizar as entidades e organizações de assistência social; 
 
30º - emitir resolução quanto às suas deliberações; 
31º - registrar em ata as reuniões; 
32º - instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizerem necessários 
33º - zelar pela boa e regular execução dos recursos repassados pelo FMAS 
executados direta ou indiretamente, inclusive no que tange à prestação de contas; 
34º - avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos             
repassados ao Município. 
 
CAPÍTULO III 
 
DA COMPOSIÇÃO, DA ELEIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 
SEÇÃO I 
DA COMPOSIÇÃO 
 
Art. 3 o - O CMAS é composto por 6 (seis) membros e respectivos suplentes,               
indicados de acordo com os critérios seguintes: 
 
1º - 3 representantes governamentais; 
2º - 3 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de             
organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos            
trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio. 
Parágrafo Único: Os representantes do Executivo Municipal são indicados pelos          
titulares dos órgãos que possuem assento no CMAS, em comum acordo com o             
gabinete do prefeito. 
 
Art. 4 o - Os representantes da sociedade Civil são escolhidos no fórum permanente              
de 
Entidades não governamentais de Assistência social, ou instância equivalente, e          
apresentada à Mesa Diretora do CMAS; 
 
Art. 5 o - As entidades do governo poderão, a qualquer tempo, realizar a substituição               
de seus respectivos representantes, através de comunicação expressa,        
encaminhadas à presidência do CMAS; 
 
Art. 6 o - Será substituído pelo governo ou pela entidade representada, o membro              
que renunciar ao seu mandato; 
§ 1 o - Perderá o mandato o membro que deixar de comparecer, sem justificativa, a                
03 
(três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) intercaladas. As justificativas aceitas           
pela plenária serão objetos de notificações pelo CMAS a instituição. 
§ 2 o - Serão consideradas abonadas a falta por motivo de doença ou falecimento até                
o 3 o grau de parentesco. 
§ 3 o - A presença do suplente na reunião plenária não abona a falta do titular. 
Art. 7 o - Os membros do Conselho Municipal de Assistência social - CMAS e seus                
respectivos suplentes são nomeados pelo Prefeito Municipal para mandato de 02           
(dois) anos, permitida a recondução por igual período. 
 
SEÇÃO II 
 
DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 
 
Art. 8 o -O CMAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus               
membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida única recondução por igual            
período, observada a alternância entre representantes da sociedade civil e governo. 
§ 1º CMAS contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura             
disciplinada em ato do Poder Executivo. 
§ 2 o - A eleição da segunda mesa diretora, do mandato em curso, será realizada em 
reunião ordinária própria, 30 (trinta) dias antes do término do mandato da 1ª mesa              
diretora. 
§ 3 o –Os candidatos interessados deverão manifestar-se por escrito e apresentar os             
motivos pelo qual deseja ser candidato a mesa diretora do Conselho, e será eleito              
vencedor aquele que obtiver o maior número de votos, que deverá ser em cédula              
própria, quando houver mais de um candidato, ou por aclamação em caso de             
candidato único, conforme deliberação da plenária. 
Art. 9° - Terão direito a votar todos os membros do conselho e de serem votados, 
apenas os membros titulares; 
Art. 10° - A eleição deverá ocorrer em 1 a convocação, obedecendo ao quórum de 2 /                 
3 (dois terço) e em 2 a convocação, após 30 (trinta) minutos do horário estabelecido,               
obedecendo ao quórum de maioria simples de seus membros. 
Art. 11° - A escrutinação será procedida pela Secretária Executiva, imediatamente           
após o termino da votação. 
Art. 12° - Terminada a escrutinação, a Secretária Executiva, proclamará os           
resultados. 
Art. 13° - Será eleita a chapa/candidatos que obtiver a maioria dos votos. 
Parágrafo Único: Em caso de empate será proclamada eleita a chapa/candidato com            
maior tempo de participação no CMAS. 
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Art. 14° - Ao fim do processo de eleição, o Presidente do CMAS designará a               
Secretária 
Executiva/CMAS, para lavratura da ata, fazendo constar os dados que se tornarem            
necessários. 
Art. 15° - Os casos não previstos neste Regimento, no Capitulo II, da seção II da                
eleição da mesa diretora, serão resolvidas pela plenária do CMAS. 
 
SEÇÃO III 
 
DA ORGANIZAÇÃO 
 
Art. 16° - A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social é a instância de               
deliberação máxima configurada pela reunião ordinária ou extraordinária dos seus          
membros. 
§ 1 o - Caso haja vacância do cargo de presidência, o vice - presidente assumira e                 
convocará o processo de escolha do novo presidente para completar o mandato,            
seguindo o que está estabelecido na seção II — da eleição, deste regimento; 
§ 2 o - No caso de vacância do vice - presidente, a plenária escolherá um de seus                  
membros para exercer o cargo até completar o mandato. 
Art. 17° - O CMAS contará com uma secretária executiva vinculada a estrutura física              
do 
Órgão Gestor da assistência Social. 
§ 1 o - A secretária executiva contará com o apoio de uma equipe técnica e                
administrativa constituída de servidores do quadro do Órgão Gestor da assistência           
Social; 
§ 2 o –A Secretária Executiva, terá como atribuições, secretariar as reuniões, lavrar             
as Atas e promover medidas necessárias ao cumprimento das decisões do           
Conselho. 
Art. 18° - O Conselho Municipal de Assistência Social instituirá em caráter            
permanente as seguintes comissões temáticas: 
I - Comissão de Cadastro, Inscrição, Estudos Temáticos, Fiscalização e          
acompanhamento de Entidades Governamentais e não - Governamentais de         
Assistência Social; 
II - Comissão de Articulação, Mobilização e Comunicação; 
III - Comissão de orçamento e financiamento da Assistência Social; 
IV - Comissão de Políticas Públicas; 
Parágrafo Único: Poderão ser constituídas as Comissões Especiais com o objetivo           
de processar análise, elaborar propostas, pareceres e recomendações que subsidie          
as decisões da plenária, em assuntos extraordinários àqueles das demais          
comissões, ou que justifiquem tratamento diferenciado. 
Art. 19° - As Comissões temáticas ou Grupos de trabalho serão constituídos por             
membros indicados pelo plenário e designados pelo presidente do conselho. 
§ 1 o - As comissões ou Grupos de trabalho serão dirigidos por um presidente e um                 
relator, eleito entre seus membros; 
§ 2° - As Comissões Temáticas são formadas paritariamente, devendo ainda ser            
composta por conselheiros titulares e suplentes, podendo cada membro participar de           
várias comissões. 
§ 3 o - Os grupos de trabalho poderão ser compostos por conselheiros e convidados               
do CMAS. 
Art. 20° - O Conselho Municipal de Assistência Social poderá convidar: entidades,            
autoridades, cientistas e técnicos nacionais ou estrangeiros, para colaborarem em          
estudos, pesquisas ou participarem de Grupos de Trabalho instituídos no âmbito do            
próprio Conselho Municipal de Assistência Social. 
Art. 21° - As Comissões poderão convidar pessoa ou representante de órgãos            
federal, estadual ou municipal, empresa privada, sindicatos ou entidades da          
sociedade civil, para comparecer às reuniões e prestar informações. 
Art. 22° - Consideram - se colaboradores do Conselho Municipal de Assistência            
social, entre outras, as instituições de ensino, pesquisa e cultura, organizações não -             
governamentais - ONGs, especialistas, profissionais da administração política e         
privada, prestadores e usuários da Assistência Social. 
 
SEÇÃO IV 
 
DO FUNCIONAMENTO 
 
Art. 23° - O Conselho Municipal de assistência Social reunir-se-á, ordinariamente,           
uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que necessário, por convocação de            
1/3 (um terço) de seus membros, observado o prazo de 24 horas de antecedência,              
para sua convocação, cabendo à plenária, deliberar sobre todas as atribuições           
constantes do art. 2º deste Regimento. 
§ 1 o - A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social instalar-se-á e              
deliberará com a presença da maioria simples de seus membros; 
§ 2 o - As deliberações a cerca de assuntos que dizem respeito às diretrizes gerais                
para a política Municipal de Assistência social, Fundo, Orçamento e Plano Municipal            
de assistência Social, exigirá quórum mínimo para a votação de 2 / 3 (dois terços)               
dos membros;  
§ 3 o - Os suplentes do Conselho deverão participar das reuniões, plenárias,             
garantindo seu direito a voz, sem direito a voto quando da presença do titular; 
§ 4 o - 0 Conselheiro suplente será automaticamente chamado a exercer o voto,              
quando da ausência do respectivo titular; 

§ 5 o - A Plenária será presidida pelo Presidente do conselho municipal de              
assistência social, que em suas faltas ou impedimentos, será substituído pelo vice —             
presidente no caso de ausência 
ou impedimento de ambos, a plenária elegerá, entre os seus membros, um            
presidente para conduzir a reunião; 
§ 6 o - As deliberações serão tomadas por maioria simples, salvo nos casos              
dispostos no § 2°deste artigo; 
§ 7 o - A votação será nominal e/ou por aclamação, conforme deliberação da plenária               
e cada membro titular terão direito a um voto; 
§ 8 o - As declarações de voto deverão ser consignadas em ata de reunião a pedido                 
do 
membro que a proferiu; 
 
§ 9 o - As reuniões plenárias serão públicas, salvo quando tratar de matéria sujeita a                
sigilo, conforme deliberação da plenária. 
Art. 24° - As decisões do Conselho Municipal de Assistência Social serão            
consubstanciadas em deliberação e quando tratarem de aprovação de políticas,          
programas, moções ou outros atos normativos do colegiado, os mesmos deverão ser            
publicados em Diário Oficial, e/ou meios de comunicação de massa, em forma de             
Resolução. 
Art. 25° - Os trabalhos da Plenária terão a seguinte seqüência: 
I - Verificação da presença e de existência de “quorum” para instalação do Plenário; 
II - Apreciação e votação das Atas das reuniões anteriores; 
III - Aprovação da Ordem do dia; 
IV - Comunicações breves e franqueamento da palavra; 
V - Apresentação, discussão e votação das matérias; 
VI - Encerramento. 
Art. 26° - A deliberação das matérias sujeitas à votação obedecerá à seguinte ordem: 
I - O presidente dará palavra ao relator, que apresentará seu parecer por escrito e               
oralmente; 
II - Terminada a exposição, a matéria será posta em discussão e encerrada a              
discussão, far-se-á a votação; 
III - A leitura do parecer do relator poderá ser dispensada a critério da plenária do                
relatório se previamente, com a convocação da reunião, tenha sido distribuída cópia            
a todos os conselheiros. 
Art. 27° - O Conselheiro que não se julgar suficientemente esclarecido poderá pedir             
vistas da matéria. 
§ 1 o - O prazo de vista será até a data da próxima reunião, mesmo que mais de um                    
membro do Conselho o solicite, podendo, a juízo do plenário, ser por mais uma              
reunião; 
§ 2 o - Após entrar na pauta de uma reunião, a matéria deverá ser obrigatoriamente,                
votada no prazo máximo de duas reuniões. 
Art. 28° - A ordem do dia, organizada pela Secretária Executiva, será apresentada no              
início da reunião plenária.  
§ 1 o - Os Conselheiros, Comissões ou Grupos de Trabalho, poderão requerer             
inclusão de assunto para a reunião, cuja conveniência será imediatamente          
deliberado pela plenária; 
§ 2 o - Em caso de urgência ou de relevância, a Plenária do Conselho Municipal de                 
Assistência Social, por voto da maioria simples, poderá alterar a Ordem do Dia. 
Art. 29° - A cada reunião será lavrado uma Ata com exposição sucinta dos trabalhos,               
conclusões e deliberações, a qual, após aprovada pela plenária em seção ordinária,            
deverá ser assinada em livro próprio com posterior assinatura do Presidente e            
Secretário executiva, sendo que suas deliberações serão publicadas, na forma de           
Resolução, em veículo de comunicação de massa (jornais, internet, afixação murais           
publicações etc.). 
Art. 30° - As datas de realização das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de              
Assistência Social, serão estabelecidas em cronograma, anual. 
Art. 31° - É facultativo aos Conselheiros, solicitar o reexame, por parte da Plenária,              
de qualquer deliberação normativa exarada na reunião anterior, justificando possível          
ilegalidade, incorreção ou inadequação técnica ou de outra natureza. 
 
CAPITULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Art. 32° - Ao Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social compete: 
I - Representar judicial e extra-judicialmente o Conselho Municipal de Assistência           
Social; 
II - Convocar e presidir as reuniões do CMAS; 
III - Submeter à Ordem do Dia da aprovação do plenário do Conselho; 
IV - Colocar em votação as matérias apresentadas e discutidas nas plenárias; 
V - assinar Resoluções, Atos Convocatórios, Expedientes Administrativos e outros; 
Parágrafo Único: Ao Vice — Presidente compete substituir o Presidente em suas            
ausências e quando de seu impedimento. 
 
Art. 33° - Aos membros do Conselho Municipal de assistência Social compete: 
I - Participar da Plenária e das Comissões ou Grupos de Trabalho para os quais               
forem designados, analisando emitindo pareceres e proferindo seu voto sobre          
assuntos pertinentes em discussão; 
II - Requerer votação de matéria em regime de urgência;  
III - Propor a criação de Comissões ou Grupos de Trabalho, bem como sugerir              
nomes dos seus componentes; 
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IV - Votar sobre as propostas, pareceres e recomendações emitidos pelas           
Comissões ou Grupos de Trabalho; 
V - Apresentar moções ou proposições sobre assuntos de interesse da assistência            
Social;  
VI - Fornecer quando solicitado pelos demais membros ou sempre que julgar            
importante para conhecimento e apreciação do Conselho, todos os dados e           
informações a que tenha acesso ou que se situem nas respectivas áreas de             
competência do Conselho; 
VII - Requisitar a Secretaria Executiva e aos demais membros do Conselho todas as              
informações que julgarem necessárias para o desempenho de suas funções; 
Art. 34° - Aos coordenadores das Comissões ou Grupos de Trabalho compete: 
I - Coordenar reuniões das Comissões ou Grupos de Trabalho; 
 
II - assinar Atas das reuniões das propostas, pareceres e recomendações elaboradas            
pela Comissão ou Grupo de Trabalho, encaminhando-as á Secretária Executiva do           
Conselho; 
III - solicitar à secretária Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social            
apoio necessário ao funcionamento da respectiva Comissão ou Grupo de Trabalho. 
Art. 35° - Ao Secretário (a)Executivo (a)do conselho Municipal de assistência social            
compete: 
I - Promover e praticar os atos de gestão administrativa necessária ao desempenho             
das atividades do Conselho Municipal de assistência Social de suas Comissões e            
Grupos de Trabalho; 
II - Dar suporte técnico operacional para o CMAS, com vistas a subsidiar suas              
deliberações e recomendações; 
lll - Articular-se com outros conselheiros setoriais e com as comissões e Grupos             
Trabalho do CMAS; 
IV - executar outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo Presidente do            
Conselho ou pela Plenária. 
 
CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 36° - Os membros do CMAS não receberão qualquer remuneração por sua             
participação no colegiado e/ou serviços prestados, serão considerados para todos          
efeitos, de interesse público e relevância social. 
Parágrafo primeiro: a cobertura e o provimento das despesas com transporte e            
locomoção de documento de identificação funcional do CMAS serão de          
responsabilidade total da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Parágrafo segundo: Ao ausentar-se do Município a serviço do CMAS, para           
participação em cursos capacitação, reuniões ou qualquer outra atividade vinculada          
ao CMAS, será de direito do Conselheiro (a) o recebimento de diárias para o custeio               
de despesas da viagem (alimentação, transporte e estadia). 
Parágrafo Terceiro: Caso o valor da diária não seja suficiente para o custeio das              
despesas com viagem fora da sede do Município, por parte dos conselheiros,            
conforme parágrafo segundo fica o Poder Executivo Municipal, obrigado a fazer a            
complementação e ou a viabilidade de meios, para garantir as atribuições dos            
conselheiros. 
Art. 37° - Fica facultado aos membros, o direito de requerer à Mesa Diretora, emissão               
de documento de identificação funcional do CMAS. 
Art. 38° - O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS deverá proceder à              
solicitação dos novos representantes do Poder público e entidades Não          
Governamentais, para novo mandato do Conselho, no prazo de 60 (sessenta) dias,            
antes do término do mandato dos conselheiros. 
Art. 39° - É vedado a todos os conselheiros, representar, emitir pareceres e/ou             
posicionarem-se publicamente em nome do CMAS, sem previa anuência da plenária. 
Art. 40° - Os casos omissos e as duvidas surgidas na aplicação do presente              
Regimento Interno serão dirimidas pela Plenária do conselho Municipal de          
assistência Social. 
Art. 41° - O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação, só 
podendo ser modificado por “quórum&quot;, qualificado de 2/3 (dois terços) de seus            
membros. 
Art. 42º - Revogam-se as disposições em contrário. 
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VIVIANE DOS SANTOS COSTA 
Presidente CMAS 

 
Valdenir Souza venites 

Vice-Presidente 
 

Luciene Soares de Carvalho de Oliveira 
Sec. Executiva 

 
ASSINATURA DEMAIS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. 

SOCIAL 
 
Resolução nº. 08/2020 
 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Dois Irmãos do Buriti, Estado            
de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando            

deliberação da Plenária do CMAS – Reunião Ordinária de 27/05/2020 ata nº.            
118. 
 
Resolve: 
Art. 1º Aprova o valor de R$43.785,00 (quarenta e três mil setecentos e oitenta e               
cinco 
reais) – Recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e           
estruturação da rede devido a situação de Emergência COVID-19. 
Art. 2º Esta resolução, entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Dois Irmãos do Buriti / MS, 23 de junho de 2020. 
Valdenir de Souza Venites 

Presidente do CMAS/DIB/MS 
Resolução nº. 09/2020 
 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Dois Irmãos do Buriti, Estado            
de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando            
deliberação da Plenária do CMAS – Reunião Ordinária de 27/05/2020 ata nº.            
118. 
 
Resolve: 
Art. 1º Aprova o valor de R$34.509,18 (trinta e quatro mil quinhentos e nove reais e                
dezoito centavos) – Dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do          
financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento          
temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e           
municípios devido a Situação de Emergência em Saúde Publica de Importância           
Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19. 
Art. 2º Esta resolução, entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Dois Irmãos do Buriti / MS, 23 de junho de 2020. 
Valdenir de Souza Venites 

Presidente do CMAS/DIB/MS 
 
 

RATIFICOS 
 

RATIFICAÇÃO 
Dispensa Licitação n° 31/2020 
Processo Administrativo n° 47/2020 
 
O Prefeito Municipal, Sr. EDILSOM ZANDONA DE SOUZA, tendo em vista a            
necessidade da realização da Contratação de empresa especializada em execução          
de obras de construção civil e reparos de equipamentos, para atender a Usina             
Municipal de Reciclagem de Lixo de Dois Irmãos do Buriti - MS, com Dispensa de               
Licitação, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, direto com a                
empresa: JAQUELINE CRISTINA ZIELINSKI EIRELI- ME, inscrita no CNPJ sob o n°            
07.720.189/0001-36, no valor de R$ 64.714,39; resolve RATIFICAR a justificativa          
apresentada e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 do             
supracitado diploma legal. 
 

Dois Irmãos do Buriti – MS, 23 de Junho de 2020. 
EDILSOM ZANDONA DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 
RATIFICAÇÃO 
Dispensa nº 32/2020 
Processo Administrativo nº 48/2020 
 
O Prefeito Municipal, Srº EDILSOM ZANDONA DE SOUZA, tendo em vista a            
justificativa apresentado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,          
sobre a contratação de empresa especializada em reparos em pontes de madeira            
para atender o Distrito de Palmeiras no Município de Dois Irmãos do Buriti/MS,. com              
fulcro no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a favor da empresa: 
WILSON DOS SANTOS RODRIGUES- MEI , inscrita no CNPJ-MF sob o nº.            
36.918.956/0001-14, no valor total de R$ 21.560,06. Resolve RATIFICAR a          
justificativa apresentada e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no           
art. 26 do supracitado diploma legal. 

 
Dois Irmãos do Buriti – MS, 23 de junho de 2020. 

Edilsom Zandona de Souza 
Prefeito Municipal 
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SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO 
 
 
 
 

ATOS DO PREVDIB 
 
 

SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO 
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