
DIOGRANDE n. 3.766PÁGINA 10 - terça-feira, 14 de maio de 2013 

art. 53, inciso III, da Lei n. 4.722, de 1º de janeiro de 2009, resolve: 

AUTORIZAR a prorrogação de licença-maternidade da servidora JAQUELINE ROSA DE 
OLIVEIRA SCHIAVI, matrícula n. 379970/4, ocupante do cargo de Professor, Nível PH3, 
Classe “B”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por mais 60 (sessenta) dias, 
com efeito a partir de 2 de julho de 2013, em conformidade com o artigo 155, da Lei 
Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011. (Processo n. 28681/2013-41). 

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE MAIO DE 2013.

JOSÉ CHADID
Secretário Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 328, DE 7 DE MAIO DE 2013.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 53, inciso III, da Lei n. 4.722, de 1º de janeiro de 2009, resolve: 

AUTORIZAR a prorrogação de licença-maternidade da servidora PLINDIA KELIAN 
SANTI, matrícula n. 386400/4, ocupante do cargo de Professor, Nível PH3, Classe “A”, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, por mais 60 (sessenta) dias, com efeito a 
partir de 2 de julho de 2013, em conformidade com o artigo 155, da Lei Complementar 
n. 190, de 22 de dezembro de 2011. (Processo n. 30504/2013-98). 

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE MAIO DE 2013.

JOSÉ CHADID
Secretário Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 329, DE 7 DE MAIO DE 2013.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 53, inciso III, da Lei n. 4.722, de 1º de janeiro de 2009, resolve: 

AUTORIZAR a prorrogação de licença-maternidade da servidora RACHEL RIELLO 
SERRA, matrícula n. 388927/1, ocupante do cargo de Professor, Nível PH3, Classe “A”, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, por mais 60 (sessenta) dias, com efeito a 
partir de 1º  de junho de 2013, em conformidade com o artigo 155, da Lei Complementar 
n. 190, de 22 de dezembro de 2011. (Processo n. 31431/2013-51). 

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE MAIO DE 2013.

JOSÉ CHADID
Secretário Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 330, DE 7 DE MAIO DE 2013.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 53, inciso III, da Lei n. 4.722, de 1º de janeiro de 2009, resolve: 

AUTORIZAR a prorrogação de licença-maternidade da servidora MILENA PATRICIA 
SACCUCHI LEONARDO PRADO, matrícula n. 377687/4 e 13, ocupante do cargo de 
Professor, Nível PH3, Classes “C”, respectivamente, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, por mais 60 (sessenta) dias, com efeito a partir de 9 de julho de 2013, em 
conformidade com o artigo 155, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 
2011. (Processo n. 31154/2013-13). 

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE MAIO DE 2013.

JOSÉ CHADID
Secretário Municipal de Educação

ATOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N. 33260/2013-31
PREGÃO PRESENCIAL N. 053/2013

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através 
da Central Municipal de Compras e Licitações, torna pública a realização de licitação 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 9.623 de 18 de maio de 2.006, e legislação 
correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que 
se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo “menor valor global”, tendo por 
objeto a “Prestação de serviços de confecção de apostilas para os educandos dos cursos 
do PLANTEQ/2013, para atender a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – 
FUNSAT.”

ÓRGÃO REQUISITANTE: Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – FUNSAT.
DATA: 23/05/2013
HORÁRIO: 14:00 HORAS
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: à sede da Prefeitura Municipal de Campo Grande 
na Avenida Afonso Pena, n. 3.297, térreo - Campo Grande-MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: na Central Municipal de Compras e Licitações - CECOM, no 
endereço supracitado.
TELEFONE: (0xx67) 3314-3267 das 07:30 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:30 horas.
Campo Grande-MS, 13 de maio de 2013.

Gislaine do Carmo Penzo Barbosa Luciana Rezende Lopes da Silva
Coordenadora Geral da CECOM Pregoeira

ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

Deliberação n. 345/CMDCA/2013.

AUTORIZA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PELO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA–FMIA, DEFINE NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DESSES RECURSOS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do município 
de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem os incisos I e IV do Artigo 88 da Lei Federal n. 8.069/90, a Lei Municipal 
n. 2.898/92, de 14 de julho de 1992, que cria o Fundo Municipal para a Infância e a 
Adolescência-FMIA e os artigos 4º e 5º do Decreto Municipal n. 6.985, de 21 de junho de 
1994, que regulamenta a gestão e a aplicação dos recursos do Fundo, e
Considerando a legislação tributária federal que permite abatimento do imposto de renda 
se a doação for efetuada para o FMIA;
Considerando que o referido pleito não contraria a vedação prevista no Inciso IV, do Art. 
167, da Constituição Federal, posto que não se tratam de recursos de impostos e sim 
de doações;
Considerando a decisão do Colegiado na 231ª Sessão Extraordinária, do dia 17 de Agosto 
de 2009; e
Considerando as alterações realizadas na 327ª Sessão Ordinária, de 7 de maio de 2013,

DELIBERA:

Art. 1º - O Fundo Municipal para a Infância e Adolescência – FMIA, destina-se ao 
financiamento da política municipal, por meio de programas, projetos e ações em defesa 
e atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1° Para a apropriação de recurso do Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência, 
é requisito obrigatório o Certificado de Registro da Organização da Sociedade Civil e do 
Certificado de Inscrição dos Programas de proteção e sócio-educativo, das entidades 
governamentais e não governamentais e suas respectivas atualizações, expedidos pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 
§ 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, gestor do 
Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência-FMIA, bem como a Secretaria Municipal 
de Políticas e Ações Sociais e Cidadania, ordenadora da despesa a ser financiada pelo 
Fundo, poderão expedir recibo do depósito efetuado pelo doador, devendo constar no 
recibo a identificação do depositante, do programa, do projeto e a ação em defesa e 
atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 3º Os comprovantes das doações efetuadas no Ajuste Anual no Ato da Declaração de 
Imposto de Renda, e a DARF deverão ser acompanhados por uma declaração do doador 
indicando a Entidade a ser beneficiada.

Art. 2º - O programa, projeto ou ação em defesa e atendimento dos Direitos da Criança 
e do Adolescente obterá 80% (oitenta por cento) do total arrecadado na forma do 
artigo anterior e deverá ser solicitado o recurso até 31 de outubro do ano seguinte da 
arrecadação, sob a forma de apresentação de projeto, acompanhado do comprovante de 
depósito bancário ou declaração do ordenador do Fundo.
§ 1º Quando o recurso captado não for utilizado no ano seguinte à arrecadação, a 
Instituição deverá encaminhar um ofício ao CMDCA, até 31 de dezembro, solicitando 
a prorrogação para utilização do mesmo, acompanhado de justificativa, sendo que o 
recurso deverá ser integralmente solicitado até 31 de março do ano subsequente.
§ 2º Quando não for solicitada a utilização integral do recurso até 31 de março do 
ano subsequente da arrecadação, o mesmo passará a ser de uso exclusivo do Fundo 
Municipal para a Infância e a Adolescência/FMIA.

§ 3º Os recursos serão repassados, observando-se os requisitos de natureza financeira na 
municipalidade, conforme estabelece o Decreto Municipal n. 7.761, de 30 de dezembro 
de 1998. 
§ 4º A liberação e movimentação dos recursos, forma de aplicação e de prestação de 
contas deverão seguir o estabelecido no dispositivo citado no parágrafo anterior.
§ 5º Os recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FMIA, deverão ser 
utilizados para aquisição de material de consumo, material permanente, construção, 
reforma e ampliação de estrutura física, prestação de serviço de terceiro, e para 
manutenção da instituição para o pagamento de água, luz e telefone, quando as 
respectivas contas estiverem em nome da Instituição.

Art. 3º Os depósitos não identificados efetuados nas contas do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência-FMIA, poderão ser repassados à entidade receptora, observados 
os requisitos estabelecidos no artigo 2º, desde que comprovada por esta entidade a 
intenção do depositante através de declaração do mesmo e depósito bancário. 

Art. 4º Dos recursos arrecadados pelo Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência-
FMIA, destinados às finalidades previstas no artigo 1°, 20% (vinte por cento) ficarão 
retidos no FMIA.

Art. 5° O recurso retido no Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência-FMIA, na 
forma do artigo 4º, acrescido dos rendimentos provenientes da aplicação dos recursos 
captados, de multas e dos depósitos não identificados e não solicitados dentro dos 
critérios estabelecidos pelo artigo 3°, serão distribuídos em:

§ 1º 50% (cinqüenta por cento) para o atendimento em programas, projetos e ações em 
defesa e atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos mesmos moldes do 
artigo 1º, exceto o § 2º do mesmo artigo, conforme critérios de aplicação estabelecidos 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

§ 2º 50% (cinquenta por cento) para aplicação nas ações desenvolvidas pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

Art. 6º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Deliberação n. 159/CMDCA/2009, de 17 de 
agosto de 2009, publicada no Diogrande n. 2.862, de 02 de setembro de 2009.

Campo Grande, 13 de maio de 2013.

Donizetti Alves de Oliveira
Presidente/CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DELIBERAÇÃO N.º358/2013/CMS 

RATIFICA A DESIGNAÇÃO DO SERVIDOR JOSIMAR CORVALÃ DOS SANTOS 
COMO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CAMPO GRANDE/ MS.

A Coordenadora da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Campo 
Grande – MS, Conselheira Giane França Alvarez, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem inciso V do Art. 31 e inciso IV do Art. 32 do Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Saúde e, com fulcro na aprovação do pleno em sua 291ª Sessão Ordinária, 
datada de 24 de abril de 2013.

PMCG
Realce


