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PORTARIA N.º 026 DE 20 DE JANEIRO 2020.
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o Decreto Nº 3.138 de 28 de junho de
2019, resolve:
Art. 1º - Nos termos do Art.137 da Lei
041/07, conceder readaptação com redução de carga
horaria de 04 horas diárias a servidora Lidiane
Oliveira Fiorini, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Operacionais II, provimento efetivo, no
período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.
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Art.1° Considerando o teor do Parecer Jurídico
exarado e Despacho proferido pela Secretária Municipal
de Administração, nos termos do art. 63 da Lei
Complementar Municipal nº 040/07 e art. 4º do Decreto
Municipal nº 1.518/07; considera-se que o adicional de
função, para o caso concreto, detém natureza
permanente, compondo a base de cálculo para a
contribuição previdenciária da servidora Laurentina
Lurdes Bacca Agnes, CPF nº 502.285.529-15.
Art. 2º A presente Portaria possui como escopo
a incorporação do adicional de função na composição do
vencimento do cargo ocupado pela servidora,
estritamente relacionado ao caso concreto em apreço.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na
data da sua publicação, tendo efeito retroativo a
02/01/2020.
Raquel Ferreira Tortelli
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 38, DE 27 DE JANEIRO DE 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO
SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das
atribuições que lhe confere, Resolve:
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PORTARIA N.º 030, DE 14 DE JANEIRO DE 2020.
O
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o Art.
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126 da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Sul,
Resolve:
Considerando a faculdade da contagem
recíproca do tempo de contribuição para efeitos de
aposentadoria prevista no § 9.º, do Art. 201 da
Constituição Federal;
Considerando ainda que no processo
Administrativo n.º 005/2020 foram juntadas as
certidões na forma legal que culminou com o
deferimento do pedido da servidora Oriene Dias de
Queiroz, Resolve:
AVERBAR
Art. 1° Determinar a averbação nos
acentos funcionais da servidora acima, ocupante do
cargo efetivo de Técnico de Atividades Organizacionais
I, matricula 241, o tempo de contribuição ao Regime
Geral
de
Previdência,
referente
a
CTC
nº
06001100.1.00007/19-8,
para
efeitos
de
aposentadoria, os seguintes período:
MUNICIPIO DE
INOCENCIA15/07/1985
a
20/01/1987- Tempo de Contribuição: 1 ano(s), 6
mes(es) e 6 dia(s);
MUNICIPIO DE CASSILANDIA- 02/05/1989 a
18/09/1989 - Tempo de Contribuição: 0 ano(s), 4
mes(es) e 17 dia(s);
HOSCA
HOSPITAL
CASSILANDIA
LTDA
01/03/1990 a 30/11/1990 - Tempo de Contribuição: 0
ano(s), 9 mes(es) e 0 dia(s);
MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL - 05/12/1990 a
10/11/1992 - Tempo de Contribuição: 1 ano(s), 11
mes(es), 6 dia(s).
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PORTARIA N.º 040, DE 27 DE JANEIRO DE 2020.
O
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o Art.
126 da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Sul,
Resolve:
Considerando a faculdade da contagem
recíproca do tempo de contribuição para efeitos de
aposentadoria prevista no § 9.º, do Art. 201 da
Constituição Federal;
Considerando ainda que no processo
Administrativo n.º 043/2006 foram juntadas as
certidões na forma legal que culminou com o
deferimento do pedido da servidora Irene Lucia
Dellalibera, Resolve:
DESAVERBAR
Art. 1° Determinar a desaverbação nos
acentos funcionais da servidora acima, ocupante do
cargo efetivo de Técnico de Atividades Organizacionais
I, matricula 203, o tempo de contribuição ao Regime
Geral
de
Previdência,
referente
a
CTC
nº
06001160.1.00089/06-2,
para
efeitos
de
aposentadoria, os seguintes períodos:
INETEL INSTALACOES ELETRO TELEFONICAS E
ADMINIST LTDA- 01/04/1984 a 22/06/1985- Tempo
de Contribuição: 1 ano(s), 2 mes(es) e 22 dia(s);
GASPARETTO, BELOTTI & CIA LTDA - 01/11/1985 a
07/03/1989- Tempo de Contribuição: 3 ano(s), 4
mes(es) e 7 dia(s).

Tempo de Contribuição (TC) = 1669
dia(s), correspondendo a 4 Ano(s), 6 Mês(es) e
29 Dia(s)

Tempo de Contribuição (TC) = 1.669
dia(s), correspondendo a 4 Ano(s), 6 Mês(es) e 29
Dia(s).

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação.
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ERRATA Nº 001 - EDITAL Nº 001/2020 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO
DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADÃO DO SUL/MS.
JOAO CARLOS KRUG, PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso de suas atribuições, comunica que foram efetuadas as correções abaixo no Edital n. 001/2020, do Concurso Público
de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal
de Chapadão do Sul/MS, de acordo com as normas e condições seguintes:
1.

DAS PROVAS DE TÍTULOS:
1.1.
Inclusão do Tempo de serviço nos quadros 10.17.1, 10.17.2 e 10.17.3, passando a constar:
04 TEMPO DE SERVIÇO:
Serviço prestado à Administração Pública Municipal,
Estadual ou Federal: Certidão original ou cópia, em papel
timbrado, com assinatura e carimbo do responsável pelo órgão de
recursos humanos do tempo de serviço, devendo constar o
período com dia, mês e ano do serviço prestado.
Serviço prestado à Empresa Privada: Certidão original ou
cópia, em papel timbrado, com assinatura e carimbo do
responsável pelo setor de recursos humanos ou cópia da Carteira
de Trabalho atualizada, com a página de identificação do
candidato e página dos contratos de trabalho, das empresas
privadas, do tempo de serviço na área específica do cargo.

0,5 (para
cada 180
dias de
serviço)

5,0

2.

ANEXO I - DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS:
2.1. A inclusão de Requisito e atribuições no cargo de FISCAL DE MEIO AMBIENTE - (Fiscal de Meio Ambiente),
passando a constar:
a) ESCOLARIDADE/REQUISITOS: Graduação de Nível superior em Engenharia Agronômica, Engenharia
Florestal, Biologia e áreas afins;
b) ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Orientar e fiscalizar ações ambientais de interesse local. Exemplos de Atribuições:
Exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental contidas em leis ou em
regulamentos específicos; organizar coletâneas de pareceres, decisões e documentos concernentes à
interpretação da legislação com relação ao meio ambiente; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos
necessários à execução da fiscalização externa; inspecionar guias de trânsito de madeira, lenha, carvão, areia
e qualquer outro produto extrativo, examinando-os à luz das leis e regulamentos que defendem o patrimônio
ambiental, para verificar a origem dos mesmos e apreendê-los, quando encontrados em situação irregular;
fiscalizar processos de concessão de licenças para localização e funcionamento de atividades real ou
potencialmente poluidoras ou de exploração de recursos ambientais; acompanhar a conservação dos rios, flora
e fauna de parques e reservas florestais do município, controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o
andamento de práticas, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental;
instaurar processos por infração verificada pessoalmente; participar de sindicâncias especiais para instauração
de processos ou apuração de denúncias e reclamações; realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os
resultados das fiscalizações efetuadas; contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a
emergência e solicitando socorro; articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de
policiamento, sempre que necessário; redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos; propor
sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes; desenvolver,
de forma integrada com as diferentes secretarias, ações de educação ambiental para conscientização e
orientação ao cidadão; assegurar o uso racional dos recursos naturais e seus subprodutos, visando coibir as
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ações predatórias do homem sobre a natureza; Cumprir e fazer cumprir as normas legais destinadas à proteção,
conservação e preservação dos bens ambientais, podendo exercer de forma imediata o poder de polícia e a
função fiscalizadora das normas ambientais; Aplicar as técnicas, procedimentos e conhecimentos inerentes à
prática fiscalizatória; Preencher os formulários de fiscalização, com atenção, de forma concisa e legível,
circunstanciando os fatos averiguados com informações objetivas e enquadramento legal específico, evitando a
perda do impresso ou provocando a nulidade da infração; Apresentar relatório das atividades de fiscalização ao
seu chefe imediato; Efetuar vistorias, levantamentos, e avaliações; Elaborar laudos técnicos de inspeção;
Intimar, por escrito, os responsáveis pelas fontes de poluição a apresentarem documentos ou esclarecimentos
em local e data previamente determinados; Atuar na fiscalização do município para atendimento de denúncias
ambientais; Realizar lavratura de autos de notificação, a partir de conhecimentos básicos nas áreas florestais e
de agrotóxicos; Atuar na área de saneamento, aplicando as legislações federal, estadual e municipal na área
ambiental; Participar de cursos, reciclagens, treinamentos e encontros que visem ao aperfeiçoamento das suas
funções, sempre que solicitado pela Administração; Manter o local de trabalho organizado e limpo; Zelar pelo
Patrimônio que está sob sua guarda; Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na
sua esfera de competência; dirigir veículos. Acompanhar e fiscalizar o processo de licenciamento ambiental; Fiscalizar, apurar e autuar crimes ambientais. Elaborar e revisar leis e decretos pertinentes a área de atuação.
Desenvolver e implementar campanhas e políticas de educação ambiental pertinentes às áreas de atuação.
Fiscalização ambiental no município, emissão de notificação, laudo de constatação, advertência, auto de
infração, termos de embargo, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividades e demais serviços
prestados relativos ao exercício das competências legais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Meio Ambiente.
3.

ANEXO I - DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS:
3.1. A inclusão de requisito no cargo de ENGENHEIRO AMBIENTAL – (Gestor de Atividades Organizacionais),
passando a constar:
a) ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desenvolver a análise de processos e atividades de fiscalização no âmbito do
licenciamento ambiental, em conformidade com a legislação ambiental vigente. Desenvolver as atividades
decorrentes da aplicação da legislação ambiental, por meio de fiscalização e licenciamento ambiental de fontes
de poluição. Identificar e caracterizar fontes de poluição; realizar vistorias técnicas e amostragens para
avaliação das fontes de poluição e da qualidade ambiental; realizar vistorias em campo para avaliação de
sistemas de tratamento (de resíduos sólidos, de efluentes líquidos, e emissões atmosféricas), identificação de
setores produtivos e demais áreas e atividades desenvolvidas em plantas industriais e/ou comerciais. Efetuar a
identificação de vegetação em campo objeto de pedido de supressão de vegetação, intervenções em APP –
Áreas de preservação Permanente, assim como a identificação de áreas de interesse ambiental. Realizar
fiscalização de sistemas de coleta e tratamento de efluentes líquidos domésticos e industriais, sistemas de
tratamento de efluentes atmosféricos, de mananciais, de sistemas de adução de água, de redes e reservatórios
de distribuição de água. Realizar vistorias, verificações de elementos naturais, em áreas pertencentes à zona
urbana ou rural, tais como matas, córregos, lagos, rios, identificando os aspectos relacionados ao meio
ambiente, formas de vegetação, indivíduos arbóreos e fauna. Aplicar as penalidades que lhes forem atribuídas
nos termos da legislação vigente. Elaborar pareceres e ou relatórios técnicos de deferimento, indeferimento ou
de complementações referentes aos pedidos de licença, autorização ambiental e Carta de Anuência, requeridas
ao Órgão Municipal de Meio Ambiente. Elaborar pareceres e/ou relatórios técnicos conclusivos, visando o
monitoramento do empreendimento/atividade. Elaborar pareceres e/ou relatórios técnicos conclusivos, com
proposta de aplicação de penalidades e de continuidade de atendimento de processos. Realizar pesquisa e
seleção bibliográfica para dar suporte às diferentes etapas de seu trabalho; elaborar e revisar relatórios, normas
e pareceres técnicos, incluindo instruções operacionais de trabalho e procedimentos operacionais padronizados.
Elaborar pareceres, relatórios de análise de projetos, programas e estudos ambientais, pertinentes à sua área
de atuação e correlacionados às atividades fim do Órgão Municipal de Meio Ambiente. Prestar esclarecimentos
sobre Pareceres Técnicos encaminhados ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) e demais Conselhos
de interface com a área ambiental. Participar de reuniões técnicas com os notificados e/ou convocados nas
atividades fiscalizadas pelo Órgão Municipal de Meio Ambiente. Demais medidas de poder de polícia
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estabelecidas em lei e/ou suas regulamentações. Elaborar, coordenar, acompanhar e supervisionar na execução
de planos, programas e projetos na área de atuação, inclusive de licenciamento ambiental de atividades e
edificações; realizar vistoria, perícia e indicação de medidas de controle e prevenção na área de atuação; emitir
pareceres e laudos técnicos, assessoria e assistência técnica na área; utilizar recursos instrumentais; elaborar
e aplicar normas e procedimentos técnicos na área de atuação; realizar atividades técnicas e de informática na
área; conhecer a legislação ambiental. Elaborar e revisar leis e decretos pertinentes a área de atuação.
Desenvolver e implementar campanhas e políticas de educação ambiental pertinente as áreas de atuação.
Planejar, executar e supervisionar trabalhos de engenharia voltados para saneamento básico e saúde pública,
inclusive em áreas de assentamentos e rurais; elaborar laudos, pareceres e informes técnicos; realizar perícias
e visitas técnicas e prestar assistência técnico-gerencial aos serviços de saneamento; promover atividades de
educação ambiental no município; Coordenar, orientar e executar estudos, projetos e fiscalização de obra de
drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos; elaborar projetos de
convênios para fim de obtenção de recursos. O profissional será responsável técnico junto ao CREA pela Central
de Tratamento de Resíduos do município e pelo planejamento, implantação e operação do sistema de
gerenciamento de resíduos sólidos e limpeza urbana. Compor equipe de licenciamento ambiental municipal.
Elaboração de termos de referências para licenciamentos e contração de serviços ou equipamentos.
Supervisionar, coordenar e planejar os serviços correlatos ao Saneamento Básico. Elaboração de projetos,
planos, licenciamento ambiental das atividades do município e demais atribuições preconizadas nas Resoluções
CONFEA 310/1986 e 218/1973 e 447/2000 e alterações posteriores. Representar o Município em reuniões da
ordem ambiental e saneamento e responder ofícios e diligências oficiais. E demais serviços prestados relativos
ao exercício das competências legais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.
4.

ANEXO I - DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS:
4.1. A inclusão de requisito no cargo de MÉDICO VETERINÁRIO – (Profissional de Serviços de Saúde),
passando a constar:
b) ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Supervisionar e coordenar equipes de trabalho; realizar as atividades de
fiscalização na área de vigilância sanitária e orientação técnica; fiscalizar locais e estabelecimentos na sua área
de competência; realizar a inspeção sanitária, conforme legislação pertinente e atividades de natureza técnica,
relacionadas à prevenção e ao tratamento de animais, envolvendo planejamento e execução de programas;
supervisionar a manutenção e manejo de equipamentos, bem como prestar assistência em atividades inerentes
à sua área de atuação, observando normas técnicas. Realizar atendimentos clínicos em animais de estimação,
em diversas áreas (oftalmologia, ortodontia, cardiologia, clínica geral); realizar atendimentos cirúrgicos em
animais de pequeno e médio porte; realizar tratamentos, prescrever medicações e orientações sobre cuidados,
alimentação etc.; acompanhar a fabricação e fiscalizar a venda de produtos de origem animal; estudar animais
silvestres em cativeiro ou na natureza visando sua preservação; supervisionar e coordenar equipes de trabalho;
realizar as atividades de fiscalização na área de vigilância sanitária e orientação técnica; elaborar e coordenar
os trabalhos do serviço de inspeção municipal. Desenvolver e implementar campanhas e políticas de educação
ambiental, saúde pública e animal, pertinentes às áreas de atuação; Avaliar a saúde de animais de competições
esportivas; Prevenir e controlar doenças transmitidas por animais; Realizar inspeção industrial e sanitária de
Produtos de Origem Animal comestíveis e não comestíveis (SIM), assim como dos estabelecimentos instalados
no Município que produzam matéria-prima, abatam, manipulem, beneficiem, transformem, industrializem,
fracionem, preparem, transportem, acondicionem ou embale produtos de origem animal, adicionados ou não
de produtos vegetais, suscetíveis de comercialização exclusiva no município. Planejar, desenvolver e executar
campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública, em âmbito
municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes.
Coordenar e prestar assistência técnica, sanitária e nutricional a animais; supervisionar e realizar inspeção, sob
o ponto de vista sanitário, tecnológico e de segurança, nas Unidades de Vigilância em Zoonoses - UVZ, nos
Centros de Acolhimento e Abrigo para Animais (de produção, domésticos e silvestres) e zoológicos de
responsabilidade municipal. Auxiliar na elaboração de projetos de leis, decretos, resoluções, instruções
normativas e regulamentações, e demais legislações, no âmbito de sua competência. Desenvolver investigação
epidemiológica e implementação de medidas de combate/controle de doenças de notificação epidemiológica
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obrigatória e compulsória relacionadas a zoonoses, antropozoonoses, animais sinantrópicos e vetores. Elaborar,
desenvolver e executar estratégias, de controle populacional2 e bem-estar animal, visando reduzir a incidência
e a prevalência de zoonoses, agravo à saúde e ao meio ambiente; promover ações com outras secretarias
municipais.Elaborar, desenvolver e participar na promoção de eventos, material didático e técnico, ministrando
cursos e palestras com a finalidade de informar o munícipe sobre as medidas de controle
sanitário/epidemiológico/ambiental, bem como representação de órgãos públicos e entidades privadas, junto
aos mesmos. Proceder a vigilância de zoonoses, organizando e executando campanhas de vacinação (dos
programas federais, estaduais e municipais), coleta de material biológico para diagnóstico de doenças de
interesse em saúde e para controle de programas federais, estaduais e municipais; notificar doenças de
interesse animal, efetuando levantamento de dados, avaliação sanitária/epidemiológica e pesquisas, para
possibilitar o controle sanitário da população animal. Emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do
Canil Municipal/Centro de Zoonoses; Emitir Laudo Informativo.
5.

ANEXO I - DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS:
5.1. A inclusão de conteúdo programático aos cargos de ENGENHEIRO AMBIENTAL – (Gestor de Atividades
Organizacionais) e FISCAL DE MEIO AMBIENTE – (Fiscal de Meio Ambiente), passando a constar:
CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL – (Gestor de Atividades Organizacionais)
a) INCLUSÃO DO SEGUINTE CONTEÚDO: Resolução RDC 222 ANVISA; Resoluções CONAMA 307, CONAMA
nº420/2009, CONAMA 375, CONAMA 416, CONAMA 404; Portaria de Consolidação nº 5” de 28.09.2017 - Do
Controle e da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e seu Padrão de Potabilidade (Origem:
PRT MS/GM 2914/2011 ); ABNT NBR 13896 - Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto,
implantação e operação; ABNT NBR 15113 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros –
Diretrizes para projeto, implantação e operação ABNT NBR - Apresentação de projetos de aterros sanitários de
resíduos sólidos urbanos; lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008,
decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 e Lei municipal complementar nº 087, de 02 de setembro de
2016 - Códigos de Posturas E Lei municipal nº 1.056, de 05 de novembro de 2015 - Código de Resíduos;
CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE – (Fiscal de Meio Ambiente)
a) INCLUSÃO DO SEGUINTE CONTEÚDO: Lei municipal complementar nº 087, de 02 de setembro de 2016
- Códigos de Posturas; Lei Municipal Nº 1.056, de 05 de novembro de 2015 - Código de Resíduos;
Resolução RDC 222 ANVISA;
Retirar Resolução SEMAC Nº
8
DE
31/05/2011
que
foi
revogada
pelas Resoluções SEMADE Nº 9 DE 13/05/2015 e pela Resolução SEMAC Nº 24 DE 30/12/2014.
6.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1. Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura e seus anexos (Edital nº. 001/2020,
de 22/01/2020).
6.2. Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão de
Concurso Público.
Chapadão do Sul/MS, 29 de janeiro de 2020.
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EDITAL n° 002/2020
João Carlos Krug, Prefeito Municipal de Chapadão do Sul e o Secretário Municipal de Educação tornam público
à abertura de RELOTAÇÃO DE EFETIVOS dos cargos de Especialista e Docente, do Quadro de Pessoal do Magistério do
Município de Chapadão do Sul, e LOTAÇÃO em caráter temporário de Professores, inscritos no Processo Seletivo
Simplificado, que serão regidos pelo disposto na Lei Complementar n° 015/02 de 20 de dezembro de 2002, Decreto nº
2.063 de 06 de fevereiro de 2012 e pelas normas do presente edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. RELOTAÇÃO DE EFETIVOS - é a escolha de deslocamento do membro efetivo do Quadro de Pessoal do
Magistério, do local em que se encontra lotado para outra unidade educacional, turma ou período;
1.1.1. O membro efetivo do Quadro de Pessoal do Magistério será relotado no local de sua escolha, obedecendo
à ordem de colocação e ano de concurso do município, publicado no Diário Oficial do Município de Chapadão do Sul, em
24 de janeiro de 2020.
1.1.2. As vagas de professores e coordenadores, para as Escolas Rurais (Aroeira, Pedra Branca e Ribeirão Polo),
EJA (Cecilia Meireles) e Projetos Integrais serão de livre nomeação pelo Secretário de Educação, exceto aos profissionais
com concurso específico.
1.1.3. Os professores deverão comparecer à escolha de vagas nos prazos e condições deste edital;
1.2. LOTAÇÃO em caráter temporário de Professores – é a escolha do local de lotação, dos professores seguindo
a colocação e a habilitação dos inscritos no Processo Seletivo de Professores, conforme publicado na Edição 2213, de
22 de janeiro de 2020.
1.2.1. Todos os professores para o contrato temporário deverão comparecer no local, dia e horário estipulado
para a escolha das vagas ocupadas por professores em cargos comissionados, designados ou com atestado médico.
1.2.2. As vagas para as Escolas Rurais (Aroeira, Pedra Branca e Ribeirão Polo), EJA (Cecilia Meireles) e Projetos
Integrais serão de livre nomeação pelo Secretário de Educação
1.2.3. O professor temporário poderá escolher apenas uma vaga,
2. DA ESCOLHA DE VAGAS
2.1. Para participar da escolha de vagas o candidato deverá comparecer no dia, local e horário determinados,
de acordo com o cronograma, portando documento de identificação;
2.2. A escolha de vagas será feita pelo candidato ou pessoa nomeada por procuração particular.
2.3. Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá apresentar
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.
2.4. São considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens fiscalizadores de exercício
profissional, passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação, com foto.
2.5. Os candidatos efetivos que não comparecerem na data e horários convocados, serão lotados nas vagas
remanescentes, sem questionamentos e mudanças futuras.
2.6. Os candidatos para contrato em caráter temporário que não comparecerem na data e horários
convocados, serão colocados no final da fila, sem questionamentos e mudanças futuras.
2.7. Todos os candidatos inscritos devem comparecer no dia e horário estipulado para preenchimento das vagas
disponibilizadas, sem obrigatoriedade de contrato.
3. DAS VAGAS
3.1. Conforme formação de turmas nos CEIs e Escolas Municipais;
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4. CRONOGRAMA DE RELOTAÇÃO
4.1. A Relotação dos Efetivos será realizada no dia 03 de fevereiro de 2020 nas dependências da Secretaria
Municipal de Educação, conforme horário a seguir:
4.2. Especialistas (com lotação apenas nas escolas municipais parciais) – às 7h e 30 min.;
4.3. Docentes Efetivos:
4.3.1. Diversificadas:
4.3.1.1. Ed. Física – às 7h e 45 min.;
4.3.1.2. Arte – às 8h.;
4.3.1.3. L. E. M. Inglês – às 8h e 10 min.;
4.3.2. Ens. Fundamental - Anos Finais:
4.3.2.1. L. Portuguesa – às 8h e 20 min.;
4.3.2.2. Matemática - às 8h e 30 min.;
4.3.2.3. Ciências - às 9h;
4.3.2.4. Geografia - às 9h e 15 min.;
4.3.2.5. História - às 9h e 30 min.;
4.3.3. Ens. Fundamental - Anos Iniciais – às 9h e 45 min.;
4.3.4. Educação Infantil – às 10h e 30 min.
4.4. A Lotação em caráter temporário dos Professores será realizada no dia 04 de fevereiro de 2020 nas
dependências da Secretaria Municipal de Educação, conforme horário a seguir:
4.4. Docentes para Substituição:
4.4.1. Diversificadas:
4.4.1.1. Ed. Física – às 7h e 30 min.;
4.4.1.2. Arte – às 7h e 45 min.;
4.4.1.3. L. E. M. Inglês – às 8h;
4.4.2. Ens. Fundamental - Anos Finais:
4.4.2.1. L. Portuguesa – às 8h e 15 min.;
4.42.2. Matemática - às 8h e 30 min;
4.4.2.3. Ciências - às 9h;
4.4.2.4. Geografia - às 9h e 15 min;
4.4.2.5. História - às 9h e 30 min;
4.4.3. Ens. Fundamental - Anos Iniciais – às 10h;
4.4.4. Educação Infantil – às 10h e 30 min.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Ficam delegadas à Secretaria de Educação competências para
5.1.2. Prestar informações aos candidatos;
5.1.3. Publicar o resultado final da relotação e lotação dos contratos;
Chapadão do Sul/MS, 29 de janeiro de 2020.
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NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL
De acordo com o disposto no Código de Posturas do município de Chapadão do Sul (Lei Complementar nº 87 de 02 de
setembro de 2016):
Art. 95. As edificações e respectivos lotes serão conservados em perfeito estado de asseio e usados de forma a não
causar qualquer prejuízo ao sossego, à salubridade ou à segurança dos seus habitantes ou vizinhos.
Parágrafo único. Não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, ou servindo de depósito de lixo, nos
limites da área urbana do município.
Art. 100. § 1º. Aos proprietários de terrenos, nas condições previstas neste artigo, será concedido o prazo de quinze
dias, a partir da notificação ou da publicação de edital no Diário Oficial do Município, para que procedam a sua limpeza
e, quando for o caso, a remoção dos resíduos neles depositados.
§2º. Expirado o prazo, o Município ou terceiro por ele contratado executará os serviços de limpeza e remoção de
resíduos, exigindo dos proprietários, além de multa no valor de 2 (duas) UFM’s por metro quadrado, o pagamento das
despesas efetuadas acrescidas de correção monetária desde a data da execução dos serviços até o efetivo pagamento,
que será cobrado no ato do lançamento do IPTU, salvo quando o pagamento for efetuado anteriormente.
§3º. Em caso de reincidência, depois de cumpridas as formalidades legais e dentro do exercício em
vigência, a
multa será imposta com acréscimo de 100% (cem por cento).
Sendo assim, ficam os proprietários dos imóveis relacionados, notificados, para, regularizar os seus imóveis,
providenciando o a limpeza do terreno:

NOTIFICAÇÃO
6142/2020

FISCAL DE POSTURAS: ADALBERTO L. A. CANTARIO: MATRICULA 1130
CAD
ENDEREÇO
QUADRA LOTE
BAIRRO
8957
RUA P 4, Nº 99
01
02
PLANALTO

6143/2020

3159

6144/2020

7083

RUA PRES COSTA E SILVA, Nº
1865
AVENIDA PARANÁ, Nº 1936

E-05

09

SIBIPIRUNA

E-05

06-B

SIBIPIRUNA

A.I.I.M VIA DIÁRIO OFICIAL (TERRENOS).
De acordo com o disposto no Código de Posturas do município de Chapadão do Sul (Lei Complementar nº 87 de 02 de
setembro de 2016):
Art. 95. As edificações e respectivos lotes serão conservados em perfeito estado de asseio e usados de forma a não
causar qualquer prejuízo ao sossego, à salubridade ou à segurança dos seus habitantes ou vizinhos.
Parágrafo único. Não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, ou servindo de depósito de lixo, nos
limites da área urbana do município.
Art. 100. § 1º. Aos proprietários de terrenos, nas condições previstas neste artigo, será concedido o prazo de quinze
dias, a partir da notificação ou da publicação de edital no Diário Oficial do Município, para que procedam a sua limpeza
e, quando for o caso, a remoção dos resíduos neles depositados.
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§2º. Expirado o prazo, o Município ou terceiro por ele contratado executará os serviços de limpeza e
remoção de resíduos, exigindo dos proprietários, além de multa no valor de 2 (duas) UFM’s por metro
quadrado, o pagamento das despesas efetuadas acrescidas de correção monetária desde a data da
execução dos serviços até o efetivo pagamento, que será cobrado no ato do lançamento do IPTU, salvo
quando o pagamento for efetuado anteriormente.
§3º. Em caso de reincidência, depois de cumpridas as formalidades legais e dentro do exercício em
multa será imposta com acréscimo de 100% (cem por cento).

vigência, a

Sendo assim, ficam os proprietários dos imóveis relacionados, notificados, para, regularizar os seus imóveis,
providenciando o a limpeza do terreno:
FISCAL DE POSTURAS: ADALBERTO L. A. CANTARIO. MAT: 1130
NOTIFICAÇÃO
CAD
ENDEREÇO
QD
5600/2019
11762
RUA JACUTINGA, Nº 97, 15
ESPLANADA III
5599/2019
11761
RUA JACUTINGA, Nº 109, 15
ESPLANADA III
5598/2019
11760
RUA JACUTINGA, Nº 121, 15
ESPLANADA III
5603/2019
11777
RUA DOS PARDAIS, Nº 496, 15
ESPLANADA III
5602/2019
11771
RUA DOS CISNES, Nº 643, 15
ESPLANADA III
5610/2019
11793
RUA JAÇANÃ, Nº 134, 16
ESPLANADA III
5611/2019
11794
RUA JAÇANÃ, Nº 124, 16
ESPLANADA III
5612/2019
11797
RUA
JAÇANÃ,
Nº
90, 16
ESPLANADA III
5649/2019
11872
RUA DAS RLINHAS, Nº 25, 18
ESPLANADA III

LOTE
25

A.I.I.M.
16741 / 16811

26

16742 / 16812

27

16744 / 16814

10

16745 / 16815

16

116746 / 16816

7

16747 / 16817

8

16748 / 16818

11
18

16749 / 16819
16750 / 16820

NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL
De acordo com a Lei Complementar nº 087 de 02 de Setembro de 2016, Capítulo IV, Higiene das Vias e
Logradouros Públicos, Art. 108 o qual traz seguinte redação: “Para Preservar de maneira geral a higiene publica
fica proibido:

IIIIIIIV-

...
Escoar água servida para a rua e/ou galerias de águas pluviais;
...
...

Paragrafo Único. Para os efeitos desta lei complementar, água servida são as águas provenientes de esgoto
doméstico, empresarial ou industrial, derivadas de banhos, vasos sanitários, cozinhas, tanques, máquinas de lavar
louças e roupas, lavagem de automóveis, ou resultantes de processos de fabricação, lavagem, infiltração no coletores
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de águas existentes nos terrenos, enfim, todo tipo de água residual que tenha sido utilizada para limpeza e cujo
reaproveitamento necessita tratamento apropriado.
Fica o senhor NOTIFICADO com prazo de 7 (sete) dias corrido a contar do recebimento desta, para providenciar
canalização da água servida para fossa séptica ou caso exista em seu endereço, rede de esgoto.
O não atendimento da solicitação incube em multa estipulada no Artigo 112 da lei acima descrita, que variam
entre 100 a 400 UFM´S, o qual se regulamenta pelo Capitulo II da lei já mencionada.
Sendo assim, ficam os proprietários dos imóveis relacionados, notificados, para, regularizar os seus imóveis,
providenciando o fim do despejo de águas servidas por logradouros:

NOTIFICAÇÃO

CAD

6141/2020

8972

FISCAL DE POSTURAS: ADALBERTO L. A. CANTARIO. MAT. 1130
ENDEREÇO
QUADRA LOTE BAIRRO
RUA P 3, Nº 32

01

17

PLANALTO

DECRETO Nº 3.227, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.
“Torna sem efeito o Decreto nº 2.923, de 27 de novembro de 2017, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei nº 912, de 20 de dezembro de 2012,
que dá nova redação a lei que instituiu o Programa de Desenvolvimento Integral de Chapadão do Sul – PRODICHAP e
dá outras providências,
DECRETA:
Art. 1º. Torna sem efeito o Decreto nº 2.923, de 27 de novembro de 2017.
Art. 2º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Chapadão do Sul – MS, 28 de janeiro de 2020.

DECRETO Nº 3.228, DE 29 DE JANEIRO DE 2020.
“Torna sem efeito o Decreto nº 3.099, de 08 de abril de 2019, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,
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Considerando o cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei nº 912, de 20 de dezembro de 2012,
que dá nova redação a lei que instituiu o Programa de Desenvolvimento Integral de Chapadão do Sul – PRODICHAP e
dá outras providências,
DECRETA:
Art. 1º. Torna sem efeito o Decreto nº 3.099, de 08 de abril de 2019.
Art. 2º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Chapadão do Sul – MS, 29 de janeiro de 2020.

DECRETO Nº 3.229, DE 29 DE JANEIRO DE 2020.
“Torna sem efeito o Decreto nº 3.101, de 08 de abril de 2019, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei nº 912, de 20 de dezembro de 2012,
que dá nova redação a lei que instituiu o Programa de Desenvolvimento Integral de Chapadão do Sul – PRODICHAP e
dá outras providências,
DECRETA:
Art. 1º. Torna sem efeito o Decreto nº 3.101, de 08 de abril de 2019.
Art. 2º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Chapadão do Sul – MS, 29 de janeiro de 2020.
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DECRETO Nº 3.230, DE 29 DE JANEIRO DE 2020.
“Torna sem efeito o Decreto nº 2.933, de 21 de dezembro de 2017, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei nº 912, de 20 de dezembro de 2012,
que dá nova redação a lei que instituiu o Programa de Desenvolvimento Integral de Chapadão do Sul – PRODICHAP e
dá outras providências,
DECRETA:
Art. 1º. Torna sem efeito o Decreto nº 2.933, de 21 de dezembro de 2017.
Art. 2º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Chapadão do Sul – MS, 29 de janeiro de 2020.

DECRETO Nº 3.231, DE 29 DE JANEIRO DE 2020.
“Torna sem efeito o Decreto nº 2.638, de 16 de dezembro de 2015, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei nº 912, de 20 de dezembro de 2012,
que dá nova redação a lei que instituiu o Programa de Desenvolvimento Integral de Chapadão do Sul – PRODICHAP e
dá outras providências,
DECRETA:
Art. 1º. Torna sem efeito o Decreto nº 2.638, de 16 de dezembro de 2015.
Art. 2º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Chapadão do Sul – MS, 29 de janeiro de 2020.

Diário Oficial |

| Página 13

Diário Oficial
CHAPADÃO DO SUL – MS
Ano XIII | Nº 2.218 |

Quarta-feira | 29 de Janeiro de 2020

www.chapadaodosul.ms.gov.br

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N°. 01/2020
1 - DAS PARTES: MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL/MS, CNPJ n.º. 24.651.200/0001-72, representado neste ato
pelo Prefeito Municipal Sr. João Carlos Krug, doravante denominado Concedente e de outro lado a SERC – SOCIEDADE
ESPORTIVA E RECREATIVA CHAPADÃO, CNPJ sob o nº 15.409.444/0001-52 representado pelo Sr. João Felix
Marinho Boteselle, doravante denominada Convenente, tem entre si e na melhor forma da lei, justo e celebrado o
presente Termo de Fomento, mediante as cláusulas e condições seguintes:
2 - DO FUNDAMENTO LEGAL: Este instrumento e firmado com fundamento legal na Lei n° 13.019, de 31 de julho de
2014, nos termos do Decreto nº 2.799, de 12 de janeiro de 2017, demais legislações pertinentes.
3 – DO OBJETO: Constitui o objeto deste instrumento custear despesas financeiras para participação da equipe
profissional, no Campeonato Estadual de Futebol, Série A 2020.
4 - DO PRAZO: O Presente Termo de Fomento terá vigência no período de 29 de janeiro de 2020 a 31 de maio de
2020.
5 - DO VALOR E DO REPASSE: O Município de Chapadão do Sul repassará o valor global de R$ 150.000,00 (Cento e
cinquenta mil reais), em parcelas conforme disposto no plano de trabalho.
6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
55.101 – Secretaria Municipal de Cultura e Esporte
27.813.0009-2.028 – Coordenação das Ações de Esporte e Lazer
Fonte: 100.000 – Recursos Ordinários
33.60.45
Subvenções Econômicas
R$ 150.000,00
Assinam:
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL- MS
João Carlos Krug
Prefeito Municipal - Concedente
SERC – SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CHAPADÃO
João Felix Marinho Boteselle
Presidente - Convenente
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PODER LEGISLATIVO
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