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Prefeitura Municipal de
Rio de Contas publica:
• Lei Municipal Nº 300, de 03 de maio de 2021 - Promove alterações à Lei
Municipal nº 197/2015 que aprovou o Plano Municipal da Educação –
PME, do Município de Rio de Contas/BA e dá outras providências.
• Lei Municipal Nº 301, de 03 de maio de 2021 - Dispõe sobre a
reformulação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável – CMDRS do Município de Rio de Contas/BA e dá outras
providências.
• Decreto 38/2021, de 04 de maio de 2021 - Estabelece o Plano de
Adequação do Município de Rio de Contas/Bahia, para atender o padrão
mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução
Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos
do parágrafo único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de
novembro de 2020.

Gestor - Cristiano Cardoso Azevedo / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Largo do Rosário, N. 01
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 300, DE 03 DE MAIO DE 2021
“Promove alterações à Lei Municipal nº
197/2015 que aprovou o Plano Municipal da
Educação – PME, do Município de Rio de
Contas/BA e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, conforme determina a Constituição Federal, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica alterada no Plano Municipal de Educação – PME, do município de Rio de
Contas – PME, Lei nº 197/2015, para o Decênio 2015 – 2025 a Meta 18, em conformidade com o
Relatório de Monitoramento e Avaliação do PME, elaborado pela Equipe Técnica, nomeada
através da Portaria nº 30/2019, de 23/08/2019.
Art. 2º. Ficam inseridas no Plano Municipal de Educação – PME, do município de Rio de
Contas – PME, Lei nº 197/2015, para o Decênio 2015 – 2025 as Metas 19 e 20 e suas respectivas
Estratégias a fim de assegurar a consonância do Plano Municipal de Educação- PME ao Plano
Nacional de Educação – PNE, Lei Federal nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Contas/BA, 03 de maio de 2021.

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
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ANEXO I
META 18 – Aplicar recurso público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o
patamar de 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação de impostos e transferências de
impostos, conforme preceitua o art.

212

da

CF,

e

ampliar

o

investimento

em

educação pública com recursos oriundos de repasse do Fundo Social do Pré-Sal,
royalties e outras que vierem a ser criadas pela União com destinação a manutenção e
desenvolvimento do ensino público, até o final deste PME e buscar contribuições para
superar esse percentual.

META 19: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24
(vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40%
(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.

Estratégias:

19.1 Possibilitar, em parceria com Estado e União, implementação de polos de educação
superior com estrutura física adequada mediante ações planejadas e coordenadas, de
forma a ampliar o acesso à graduação;
19.2 Ampliar, em parceria com os entes federados, as políticas de inclusão de assistência
estudantil dirigidas aos estudantes de instituições públicas de educação superior;
19.3 Ampliar participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação
superior;
19.4 Assegurar condições de acesso aos docentes à educação superior, junto aos entes
federados, nas instituições de educação superior, na forma da legislação;
19.5 Consolidar e ampliar, em regime de colaboração com a união, programas e ações de
incentivo a mobilidade estudantil e docentes em cursos de graduação e pós-graduação;
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19.6 Expandir atendimento específico a populações do campo, em relação a acesso,
permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação junto a estas
populações;
19.7 Buscar parceria com instituição de Ensino Superior, pública ou privada, a fim de promover a
extensão do ensino no município, até o último ano de vigência do plano.
19.8 Disponibilizar um imóvel para funcionar como “Casa do Estudante” em cidades polos de
universidades de acordo a demanda, para atender aos estudantes riocontenses de baixa
renda

matriculados

em

cursos

superiores, considerando os

seguintes

fatores

socioeconômicos:
•

Renda familiar;

•

Escola pública;

•

Vulnerabilidade social.

META 20 - Contribuir para elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção
de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de
educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35%
(trinta e cinco por cento) doutores até o final de vigência desse Plano.

Estratégias:

20.1 Garantir a inserção no Plano de Carreira do Magistério municipal remuneração condizente à
formação para mestres e doutores em efetivo exercício na rede municipal de ensino;
20.2 Oferecer incentivo financeiro com estímulo à formação stricto sensu: mestrado e doutorado
aos docentes da rede municipal;
20.3 Promover a formação de consórcios entre instituições públicas de educação superior, com
vistas a potencializar a atuação regional na área de pesquisa e extensão.
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LEI MUNICIPAL Nº 301, DE 03 DE MAIO DE 2021

“Dispõe sobre a reformulação do Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento
Rural
Sustentável – CMDRS do Município de Rio de
Contas/BA e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE R I O D E C O N TA S , ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, conforme determina a Constituição Federal, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo do município de Rio de Contas, autorizado a
reformular o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS,
órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, com a finalidade de
formulação, consulta, deliberação e controle social, políticas públicas de
desenvolvimento sustentável em implementação no município
Art. 2º - Ao CMDRS compete:
I. Colaborar para o desenvolvimento sustentável do município, assegurando a
efetiva e legítima participação de representações dos diversos segmentos sociais
e movimentos na discussão e elaboração do Plano Municipal de
Desenvolvimento Sustentável - PMDS, de forma a que este contemple
estratégias, ações, programas e projetos de apoio e fomento ao
desenvolvimento econômico e social, em bases sustentáveis, do Município;
II. Monitorar e avaliar a execução das ações previstas no PMDS, os impactos
dessas
ações
no
desenvolvimento
sustentável
municipal
e
propor
redirecionamento, embasado em indicadores e metas;
III. Formular e propor
desenvolvimento sustentável;

políticas

públicas

municipais

voltadas

para

o

IV. Aprovar e compatibilizar a programação físico-financeira anual, do município,
dos programas que integram o PMDS, acompanhando seu desempenho e
apreciando relatórios e cronogramas de execução;
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V. Formular e propor ações, programas e projetos no PMDS para o Plano
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei
Orçamentária Anual (LOA) do município;
VI. Elaborar, monitorar baseado em indicadores e avaliar os Planos, Programas,
Projetos, Ações e Atividades, de natureza transitória ou permanente;
VII. Priorizar, hierarquizar e exercer o controle social de ações e atividades do
desenvolvimento sustentável de responsabilidade do setor público e seus
impactos;
VIII. Promover a consulta quanto ao público beneficiário, a localização, ao
período adequado e as demais informações para a composição dos
investimentos governamentais no município;
IX. Instalar Comissões, Câmaras Temáticas ou Comitês específicos para
deliberar, acompanhar, e avaliar Ações e Atividades Especificas;
X. Promover a interlocução privilegiada junto aos Órgãos Públicos para sugerir
adequações e denunciar as irregularidades das suas ações;
XI. Promover a compatibilização entre as políticas públicas municipal, territorial,
estadual e federal voltadas para o desenvolvimento sustentável e para a
conquista e consolidação da plena cidadania no Município;
XII. Estimular à implantação e reestruturação de organizações representativas de
segmentos sociais, tanto no meio urbano, quanto rural, estimulando-as, também
para participação no CMDRS;
XIII. Articular com os municípios que compõem o respectivo território de
identidade ao qual pertence, visando à elaboração, qualificação e
implementação dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - PTDS;
XIV. Identificar, encaminhar e monitorar as demandas relacionadas ao
fortalecimento da agricultura familiar e outros segmentos sociais fragilizados;
XV. Propor ações que estimulem, preservem e fortaleçam a cultura e
preservação do meio ambiente local;

Largo do Rosário, 01 – Centro – Rio de Contas – Bahia – CEP 46.170-000
CNPJ: 14.263.859/0001-06 – e-mail: prefeiturariodecontas@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GZE9/MX/J1JSP7ZDISKPKA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Rio de Contas

Quarta-feira
5 de Maio de 2021
7 - Ano V - Nº 2999

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
GABINETE DO PREFEITO
XVI. Buscar o melhor funcionamento e representatividade do CMDRS, através do
estímulo a participação de diferentes atores sociais do Município, fomentando a
participação de organizações representativas de mulheres, jovens e, quando
houver, de indígenas, e descendentes de quilombos e comunidades tradicionais.
Art. 3º - O mandato dos membros do CMDS será de 02 (dois) anos e
será exercido sem ônus para os cofres públicos, sendo considerado serviço voluntário
relevante prestado ao Município.
Parágrafo único - Será permitida uma única reeleição dos seus membros, não
se admitindo prorrogação de mandato, salvo exceção em momento de
catástrofe, declaração de calamidade pública.
Art. 4º - Integram o CMDRS representantes de entidades da sociedade
civil organizada que representem, assessorem, estudem e/ou promovam ações
voltadas para o apoio ao desenvolvimento sustentável, cidadania e promoção de
direitos; representantes de organizações e movimentos da agricultura familiar;
representantes de órgãos do poder público municipal e organizações
paraestatal, numa proporção de no máximo 1/3 do Poder Público e no mínimo 2/3 da
Sociedade Civil.
§ 1º Será garantida ampla participação de representantes dos/as agricultores
(as) familiares, trabalhadores(as) assalariados(as) rurais, agroextrativistas,
pescadores/as, assentados/as de reforma agrária e outras populações e
comunidades tradicionais do campo, escolhidos/as e indicados/as por suas
respectivas comunidades, associações, sindicatos e demais entidades
representativas.
§ 2º Deverão integrar o CMDRS, como representação do Poder Público, pelo
menos:
a) Prefeitura Municipal;
b) da Câmara de Vereadores;
c) Banco do Brasil.
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Art. 5º - Todos os Conselheiros Titulares e Suplentes devem ser indicados
formalmente, em documento escrito em papel timbrado e assinado pelo responsável
pelas instituições e entidades que representam.
§ 1º As indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal para publicação,
através de Decreto ou Portaria Municipal, no prazo máximo de até 30(trinta) dias.
Art. 6º - A composição do CMDRS obedece ao estabelecido nas orientações para
constituição ou reformulação de CMDRS, recomendadas pelo Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS, por meio das Instruções
Normativas.
Art. 7º - O Executivo Municipal, através de seus órgãos e entidades da
administração direta e indireta, fornecerá as condições técnicas e materiais e as
informações necessárias para o CMDRS cumprir suas atribuições.
Art. 8º - O CMDRS elaborará o seu Regimento Interno, para regular o
seu funcionamento.
Art. 9º - Revogam-se as Leis que tratam da instituição de outros
conselhos correlatos e expressamente a Lei Municipal 111/2010.
Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.
.
Rio de Contas/BA, 03 de maio de 2021.

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO
Prefeito
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DECRETO 38/2021, de 04 de maio de 2021
Estabelece o Plano de Adequação do Município de Rio de
Contas/Bahia, para atender o padrão mínimo de qualidade do
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária,
Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do
parágrafo único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540, de 5
de novembro de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidaspela Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO a determinação contida no art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Rio de Contas, Estado da Bahia, o Plano de
Adequação, constante do anexo único, que é parte integrante do presente decreto, com a
finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração
Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto
Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.
Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada
pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de
despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da
Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais,
resguardada a autonomia.
§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam
a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados.
§ 2º. Fica de responsabilidade exclusiva do órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros, a
manutenção no que tange a integração e consolidação dos dados do SIAFIC do município de
Rio de Contas, Estado da Bahia, caso não utilize o mesmo sistema já implementado pelo
município.
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§ 3º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração
orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da
ContabilidadeAplicada ao Setor Público, dos Órgãos de que trata o caput deste artigo.
Art.3º Os Procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação
do Plano de Ação no prazo serão de responsabilidade conjunta dos seguintes Órgãos do
Executivo e Legislativo:
•
•
•

Secretaria Municipal da Finanças/Tesouraria
Setor de Contabilidade
Secretaria de Administração

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos somente a
partir de 1º de janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020.
At. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio de Contas, em 04 de maio de 2021.

Cristiano Cardoso de Azevedo
Prefeito Municipal
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