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EDITAL N.º 001/2020 
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº 001/2020 
 
João Carlos Krug, Prefeito Municipal de Chapadão do Sul/MS, no uso de suas atribuições legais, torna público para 
conhecimento dos interessados a abertura de inscrições para a realização de Processo Seletivo Simplificado pautado 
excepcionalmente no teor do art. 2º, V “a” e art. 3º, §1º, ambos da Lei Municipal nº 407/02, para o provimento de 
cargos de profissionais Técnico em Enfermagem e Enfermeiro, com vistas à contratação temporária para 
atendimento às necessidades de excepcional interesse público com lotação na Secretaria de Saúde do Município de 
Chapadão do Sul, por período previsto de até 06 (seis) meses, podendo vir a ser prorrogado por até igual período a 
critério do Ente Público Municipal. Considerando a existência de concurso público o qual, a priori, será homologado até 
o mês de maio de 2020; quando da homologação e consequente nomeação, os contratos temporários serão 
obrigatoriamente extintos pelo Ente Público Municipal, mesmo que antes da fluência do prazo de vigência estipulado.  
 
1.  DOS CARGOS  
1.1 – Os Cargos, objeto do Processo Seletivo Simplificado, escolaridade, requisitos, atribuições e salários constam do 
Anexo I deste Edital.  
1.2 - O contrato é de prestação de serviços, por tempo determinado.  
1.3 – São requisitos básicos para o provimento do cargo:  
1.3.1 - ser brasileiro nato ou naturalizado;  
1.3.2 - estar em gozo dos direitos políticos e civis;  
1.3.4 - estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais;  
1.3.5 - ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;  
1.3.6 - comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo;  
1.3.7 - possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
1.3.8 - apresentar declaração, sob as penas da lei, de que não detém cargo ou função pública em órgão ou entidade 
da administração direta ou indireta da União Federal, de Estados, do Distrito Federal e de Municípios que causem 
incompatibilidade com o cargo a que foi nomeado (art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal de 1988); 
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1.4 - As vagas que porventura forem criadas ou abertas durante o prazo de validade do presente Processo Seletivo 
Simplificado poderão ser preenchidas por candidatos habilitados, obedecida à ordem de classificação. 
1.5 - O candidato, ao se inscrever para qualquer cargo, deverá estar ciente de que, se aprovado e nomeado, 
deverá deslocar-se para o seu local de trabalho com recursos próprios, não cabendo aos cofres do Município 
o ônus das despesas com seu deslocamento ou estada.  
1.6 – O local de lotação será definido pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as necessidades 
existentes nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal.  
1.7 – O candidato contratado também poderá ser transferido de um local para outro conforme a necessidade 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
2. DAS INSCRIÇÕES  
2.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  
2.2 As inscrições serão online e gratuitas, através do e-mail selecaochapadao@gmail.com (email exclusivo para este 
processo seletivo) e ficarão abertas no período de 04/03/2020 a 10/03/2020 (até às 23h59min - Horário local). No 
assunto do e-mail deve constar “SELEÇÃO EDITAL Nº 001/2020”.  
2.3 Para a efetivação da inscrição o candidato deverá anexar ao e-mail da inscrição os seguintes documentos:  
a) Currículo Lattes ou Vittae;  
b) Diploma ou certificado de conclusão de curso; 
c) Carteira de Ordem ou Classe; 
d) Documentos comprobatórios das experiências profissionais requeridas para a função (carteira de trabalho ou 
declaração assinada do empregador).  
e) Certificados de cursos de capacitação na área, acima de 100 (cem) horas, de 2015 em diante, limitados a 5 (cinco) 
certificados.  
2.4 Não será aceita inscrição de forma presencial.  
2.5 Não será deferida inscrição com documentação incompleta. 
2.6 A lista dos candidatos com inscrição deferida será divulgada até o dia 12 de março de 2020 no Diário Oficial do 
Município (http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/). 
2.7 A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição do candidato, desde que verificadas falsidades de declarações ou 
irregularidades nas informações e/ou documentos apresentados, e se for verificada após a contratação, o mesmo terá 
seu contrato rescindido por motivo de fraude durante a seleção. 
 
3. DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: 
 
3.1 – INSCRIÇÃO: conforme item 2.  
 
3.2 – ANÁLISE CURRICULAR: de caráter classificatório e eliminatório, de acordo com as pontuações descritas nos 
ANEXO II -1 deste Edital. 
3.3 – ENTREVISTA: de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos. 
3.3.1 Serão convocados para a entrevista apenas os candidatos classificados na etapa anterior.  
3.3.2 Os candidatos deverão apresentar-se para a entrevista em local, data e horário que serão informados pela 
comissão do processo seletivo, através do Diário Oficial do município, na página http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/  
3.3.3 O tempo de entrevista será, em média, de 15 minutos, por candidato;  
3.3.4 O candidato que não comparecer à entrevista será eliminado do processo seletivo;  
3.3.5 Será atribuída ao candidato entrevistado uma pontuação de desempenho na entrevista de acordo com os critérios 
a serem avaliados, conforme ANEXO II -2, sendo eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 60 (sessenta) pontos 
nesta etapa.  
 
4. DO JULGAMENTO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
1. A nota final de cada candidato será a soma das notas obtidas na Análise Curricular e Entrevista.  
2. Os candidatos serão classificados segundo a ordem decrescente das notas finais obtidas.  
3. Em caso de empate na nota final na seleção, terá preferência o candidato com: 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
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a) maior tempo de experiência na função (setor público);  
b) maior tempo de experiência na função (setor privado);  
c) maior idade. 
 
5. DOS ADICIONAIS: INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 
5.1 O adicional de insalubridade e periculosidade constituiu vantagem financeira destinado a retribuir características 
peculiares ao exercício das atribuições de função definidas no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho 
(LTCAT).  
5.2 Os candidatos aprovados que fizerem jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade por conta de sua função, 
perceberão os valores correspondentes aos percentuais específicos determinados no Laudo Técnico das Condições do 
Ambiente de Trabalho (LTCAT) comprovando enfaticamente a exposição dos agentes ambientais nocivos à saúde ou à 
integridade física.   
5.3 O adicional de insalubridade e periculosidade, será concedido tão somente aos profissionais que compõem os cargos 
e funções descritos no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, fixado sobre o salário base do 
cargo/função inerente e ocupado pelo candidato aprovado no processo seletivo.  
 
6. DA CONTRATAÇÃO 
6.1 - Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão convocados através de Edital Específico 
publicado no Diário Oficial do Município de Chapadão do Sul/MS e disponibilizado no endereço eletrônico 
www.chapadaodosul.ms.gov.br, para contratação, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação. 
6.2 – A vaga resultante da desistência será oferecida ao próximo candidato, obedecendo rigorosamente à ordem de 
classificação. 
6.3 – Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: 
6.3.1- não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação; 
6.3.2 - não se apresentar para iniciar as atividades no prazo fixado; 
6.3.3 - não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo; 
6.3.4 - não apresentar a documentação comprobatória necessária para ser contratado para o cargo. 
6.4 - O contrato temporário, objeto do presente Edital, poderá possuir o prazo de vigência por até 06 (seis) meses,  
podendo vir a ser prorrogado por até igual período a critério do Ente Público Municipal. De toda sorte, considerando a 
existência de concurso público o qual, a priori, será homologado até o mês de maio de 2020; quando da homologação 
e consequente nomeação, os contratos temporários serão obrigatoriamente extintos pelo Ente Público Municipal, mesmo 
que antes da fluência do prazo de vigência estipulado.  
6.5 – Para contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (sem exceções): 
6.5.1 – documento oficial de identidade – RG; 
6.5.2 – comprovante de cadastro de pessoa física – CPF; 
6.5.3 – carteira profissional; 
6.5.4 – comprovante de cadastro no PIS/PASEP; 
6.5.5 – título de eleitor, com respectivo comprovante de votação do último pleito eleitoral; 
6.5.6 – comprovante de residência; 
6.5.7 – certidão de nascimento e/ou casamento; 
6.5.8 – comprovante de escolaridade de acordo com o cargo para o qual concorre; 
6.5.9 – comprovante de quitação com as obrigações militares, quando couber; 
6.5.10 – conta corrente no Banco do Brasil (se não possui, providenciar abertura nos Correios); 
6.5.11 – laudo de inspeção médica (será encaminhado pedido pelo RH, antes da assinatura do contrato). 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1 – O Processo Seletivo Público, objeto deste Edital será executado pela Comissão de Processo Seletivo da Prefeitura 
Municipal de Chapadão do Sul. 
7.2 - A inscrição implicará ao candidato conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital e 
demais instrumentos normativos do Processo Seletivo Simplificado Emergencial, dos quais o candidato não poderá 
alegar desconhecimento. 
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7.3 – O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das atribuições do cargo e, também, das 
datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do Processo Seletivo Simplificado. 
7.4 - O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 06 meses, a contar da data da homologação do 
seu resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal. 
7.5 - Todos os recursos deverão ser interpostos em até 01 (um) dia útil, após a divulgação por Edital de cada evento, 
devidamente publicado no Diário Oficial do Município atendendo ao Princípio da Publicidade.  
7.6 - Os recursos deverão ser individuais, digitados e devidamente fundamentados. Não se conhecerão os recursos que 
não estejam fundamentados com argumentação lógica e consistente, inclusive os pedidos de simples revisão da prova 
ou da nota. Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente 
indeferidos. 
7.7 - Na hipótese de abertura de novas vagas, por criação ou vacância para os cargos oferecidos e durante a vigência 
do Processo Seletivo Simplificado, por necessidade da Prefeitura Municipal, serão contratados os candidatos aprovados, 
obedecida rigorosamente a ordem de classificação, até o quantitativo estabelecido em lei para o Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul/MS. 
7.8 - O candidato será responsável pelo preenchimento, exatidão e atualização, perante a Secretaria Municipal de 
Saúde dos seus dados durante a realização do Processo Seletivo Simplificado, em especial do endereço residencial e o 
telefone e, após a homologação do resultado, perante a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul/MS. 
7.9 - Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no Processo Seletivo Simplificado 
Emergencial, valendo para esse fim a publicação no órgão oficial do Município. 
7.10 - A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de documentos falsos ou a prática de atos 
dolosos pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de 
outros procedimentos legais. 
7.11 - Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao Processo Seletivo Simplificado, através dos telefones (67) 
3562-6600. 
7.12 - As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado o fato respectivo, 
através de eventuais adendos ao Edital e/ou respectivos Anexos.  
7.13 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão de 
Processo Seletivo Simplificado. 
 

CHAPADÃO DO SUL/MS, 03 DE MARÇO DE 2020. 

 
ANEXO I 

 
DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS: 
 

Cargo Vag
as 

Escolaridad
e / 

Requisitos 

Atribuições do Cargo Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimentos 
(R$) 

Profissional de 
Serviço de 
Saúde – 

 
Enfermeiro 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestar assistência ao paciente; planejar e 
coordenar ações de enfermagem para 
promoção à saúde do usuário; Realizar o 
cuidado e a atenção integral em saúde da 
população adscrita, promovendo e 
apoiando o acolhimento aos usuários dos 
serviços de saúde com vistas à 
humanização da atenção; participar das 
atividades de planejamento e avaliação 
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Nível 
Superior - 
Curso de 

Graduação 
em 

Enfermage
m e 

registro no 
respectivo 
Órgão de 
Classe. 

das ações da equipe, a partir da utilização 
dos dados disponíveis; discutir e elaborar 
projetos terapêuticos em reuniões, 
interconsultas, visitas e outros espaços de 
cuidado e discussão, promovendo a 
educação permanente em saúde que 
amplie a capacidade dos profissionais no 
cuidado à população e permitam a 
apropriação coletiva pelos mesmos do 
acompanhamento dos usuários, realizando 
ações multidisciplinares e 
transdisciplinares; participar de processos 
de educação permanente e 
desenvolvimento da  
equipe, qualificação do cuidado e dos 
programas de controle de infecção nos 
ambientes de trabalho e de biossegurança; 
realizar assistência integral (promoção e 
proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) aos indivíduos em 
todas as fases do desenvolvimento 
humano: infância, adolescência, idade 
adulta e terceira idade; atuar conforme 
protocolos ou outras normativas técnicas 
estabelecidas pelas disposições legais da 
profissão, bem como realizar consulta de 
enfermagem, solicitar exames 
complementares e prescrever medicações; 
realizar as atividades clínicas 
correspondentes às áreas prioritárias na 
intervenção, definidas no Pacto de Atenção 
à Saúde; fomentar a criação de grupos 
educativos e de promoção à saúde; realizar 
o pronto atendimento nas urgências e 
emergências segundo fluxos e protocolos 
estabelecidos na unidade e no município; 
participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado 
funcionamento; participar de atividades de 
Educação Permanente; supervisionar e 
avaliar as ações de enfermagem da equipe 
no, Atendimento Pré-Hospitalar e 
hospitalar; executar qualquer outra 
atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e a área.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40h/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 4.128,68 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exercer atividades auxiliares de nível 
médio técnico, assistindo o enfermeiro no 
planejamento, programação, orientação e 
supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem, na prestação de cuidados 
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Técnico de 
Serviços de 
Saúde II –  

 
Técnico  

em 
Enfermagem 

01 Curso Nível 
Médio 

Completo, 
com curso 
Técnico em 
Enfermage

m e 
registro no 

COREN 
 
 

diretos de enfermagem a pacientes em 
estado grave, na prevenção e controle de 
doenças transmissíveis em geral em 
programas de vigilância epidemiológica, na 
prevenção e controle sistemático da 
infecção hospitalar, observar, reconhecer e 
descrever sinais e sintomas; atuar em 
equipe multiprofissional no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos 
em unidades de saúde; executar atividades 
de assistência de técnicos de enfermagem; 
preencher formulários e relatórios 
pertinentes à saúde; executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

40h/s R$ 2.129,17 

 
 

ANEXO II 
 
1. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

Experiência profissional  Experiência comprovada na função 1 ponto por ano.  

 
Capacitação/Qualificação 

Curso de Graduação na área concluído.  2 pontos.  

Participação em cursos de capacitação 
na área, acima de 100 horas, de 2015 
em diante. 

1 ponto cada curso, 
limitado a 5.  

 

ENFERMEIRO  

Experiência profissional  Experiência comprovada na função 1 ponto por ano.  

 
Capacitação/Qualificação 

Curso de Especialização (mínima 360h) 
na área concluído.  

2 pontos cada curso. 

Participação em cursos de capacitação 
na área, acima de 100 horas, de 2015 
em diante. 

1 ponto cada curso, 
limitado a 5.  

 
 
2. CRITÉRIOS PARA ENTREVISTA 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO 

ABORDAGEM  PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Conhecimentos na área específica do cargo pretendido. 10 

Disponibilidade de horário 10 

Facilidade de comunicação e desenvoltura na entrevista 10 
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PORTARIA N.º 125, DE 04 DE MARÇO DE 2020. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere, Resolve: 

 
  Art. 1° Designar a servidora Ivania Marisa Sebastiany, portadora do CPF nº 608.911.491-04, para 

ocupar a função de Encarregado de Serviço, a partir desta data. 
 

Art. 2º Conceder à servidora acima Gratificação de Função de Confiança - FCSA-03, de quarenta por cento. 
 
Art. 3º  Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

 

 
PORTARIA N. º126, DE 04 DE MARÇO DE 2020. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere, resolve: 

 
Art. 1° Nos termos do Art. 227, da Lei Complementar nº 041/2007, prorrogar pelo prazo de 08 (oito) dias o 

Processo de Sindicância nº 003/2010, a partir de 27 de fevereiro de 2020. 
 
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo efeitos retroativos a 27 de fevereiro de 

2020. 
 

 

 
AVISO  

REGISTRO DE PREÇO 014/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 
 

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através 
da Portaria nº 091/2020, torna público aos interessados, que promoverá Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço Por Item”, visando à futura aquisição de frutas, verduras e legumes com 
fornecimento diário, em atendimento ao Fundo Municipal de Cultura e Esporte, Fundo Municipal de Saúde, Fundo 
Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Direito do Idoso e Secretarias Municipais. 
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Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o 
recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 17 de março de 2020, às 08:00 
(oito) horas (MS), na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Seis, nº 706, Centro, Chapadão 
do Sul/MS. 
 
Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma 
adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário. 
 
Retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado junto ao Departamento de Licitações e pelo e-mail 
licita.chapadao@outlook.com. 
 

  Chapadão do Sul/MS, em 04 de março de 2020. 
 
 

Carla Vanessa Almeida Silva 
Pregoeira Oficial 

Portaria 091/2020 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213/2020 

 
 
O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
24.651.200/0001-72, com sede administrativa localizada na Av. Seis, nº 706, Centro, nesta cidade de Chapadão do 
Sul - MS, por intermédio da Comissão de Licitações nomeada através da Portaria nº 609/2019, considerando o disposto 
na Lei Federal nº 11.326/2006, Decreto 8.473/2015, Decreto nº 9.064/2017 e posteriores, TORNA PÚBLICO, aos 
interessados, o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020, para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural, para o fornecimento diário de frutas, verduras e legumes, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Direito do Idoso, Fundo 
Municipal de Assistência Social, para o período de 12 (doze) meses. 

 
O EDITAL e seus ANEXOS, poderão ser retirados no Departamento de Licitações e Contratos, localizado na Av. Seis, nº 
706, Centro, nesta cidade de Chapadão do Sul – MS, ou através do endereço de e-mail licita.chapadao@outlook.com. 
 
Os interessados deverão apresentar os envelopes de Habilitação e da Proposta de Preços (projeto de venda), até 
o dia 25/03/2020 às 08:00 (oito) horas MS, no local e endereço acima citado. 

 
 
 

Chapadão do Sul-MS, 04 de março de 2020. 
 
 

Suelem Carvalho Duarte 
Presidente da CPL. 

 
 

 
 

mailto:licita.chapadao@outlook.com
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DECRETO Nº 3.241, DE 03 DE MARÇO DE 2020. 

 
 

“Altera a composição dos membros do Conselho Fiscal e Conselho Curador do IPMCS e dá outras 
providências”. 

 
 

O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, 

 
DECRETA: 
 
 
Art. 1º.  Ficam nomeados para compor o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Municipais de Chapadão do Sul – MS (IPMCS), nomeado pelo Decreto nº 2.383, de 18 de junho de 2014, os 
membros a seguir nominados: 

 
I – Representantes do Executivo Municipal: 
 

Conselheiro Suplente: ANDRÉIA LOURENÇO, em substituição à Camila Locks; 
 
 

II – Representantes dos Servidores Ativos, indicados pela Associação dos Servidores Públicos Municipais: 
 

Conselheiro Titular: CLEDERSON MARCHI, em substituição a Luiz Fernando da Silva Torres; 
Conselheiro Suplente: ADALBERTO LOURENÇO ANDRADE CANTÁRIO, em substituição a Clederson Marchi. 
 

Art. 2º.  Ficam nomeados para compor o Conselho Curador do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Chapadão do Sul – MS (IPMCS), nomeado pelo Decreto nº 2.383, de 18 de junho de 2014, os 
membros a seguir nominados: 

 
I – Representantes do Executivo Municipal: 
 

Conselheiro Titular: MARISTELA FRAGA DOMINGUES, em substituição a Anselmo José Alpe; 
Conselheiro Suplente: PAULO PEREIRA BORGES FILHO, em substituição a Clari de Fátima Alieve. 
 
 

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Chapadão do Sul – MS, 03 de março de 2020. 
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DECRETO Nº 3.242, DE 03 DE MARÇO DE 2020. 

 
 

“Altera membro do Comitê de Investimentos no âmbito do IPMCS, e dá outras providências”. 
 

 
O Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, 

e à vista das disposições contidas na Portaria MPS nº 170, de 25 de abril de 2012, do Ministério da Previdência Social, 
Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, do Banco Central do Brasil e do Decreto Municipal nº 2.153, de 
19 de outubro de 2012, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º.  Ficam nomeados, para compor o Comitê de Investimentos, criado pelo Decreto Municipal nº 

2.153, de 19 de outubro de 2012, e nomeado pelo Decreto nº 2.533, de 03 de julho de 2015, no âmbito do Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul – MS (IPMCS), os seguintes membros: 

 
I - 01 (um) membro indicado pelo Poder Executivo Municipal, segurado do IPMCS: DENIR MARCELINO 

DE PAULA, em substituição a Ivone Rodrigues da Costa Alves. 
II - 02 (dois) membros do Conselho Fiscal do RPPS: MAURÍCIO BULHÕES PEREIRA, em substituição 

a Claudio Sebastião Ferreira, a contar do dia 13 de dezembro de 2019. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Chapadão do Sul – MS, 03 de março de 2020. 
 

 

 
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            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: 
 
 

 
FISCAL DE POSTURAS: EDI CARLOS PEREIRA SILVA – MAT: 372. 
 

NOTIFICAÇÃO CAD ENDEREÇO QD LOTE A.I.I.M. 

6081/2020 5139 RUA VINTE E TRES Nº 558 OV-09 19 17285/17364 

6082/2020 2060 RUA VINTE E TRES Nº 542 OV-09 20 17286/17365 

6369/2020 8106 RUA ARAPONGAS Nº 30 OI-02 11 17291/17370 

6411/2020 9529 RUA P4 Nº 433 21 10 17289/17368 

6468/2020 10149 RUA DAS CORUJAS Nº 182 15 04 17287/17366 

 
FISCAL DE POSTURAS: ADALBERTO L. A. CANTARIO – MAT: 1130. 
 

NOTIFICAÇÃO CAD ENDEREÇO QD LOTE A.I.I.M. 

6181/2020 2568 RUA SÃO LEOPOLDO, Nº 385, 
FLAMBOYANT 

B-05 15 17295 / 17374 

6159/2020 14798 RUA DOS MAÇARICOS, Nº 247, 
ESPLANADA IV 

92 24 17299 / 17378 

6160/2020 14799 RUA DOS MAÇARICOS, Nº 259, 
ESPLANADA IV 

92 25 17301 / 17380 

6098/2020 14297 RUA DOS CARDEAIS, Nº 286, 
ESPLANADA IV 

77 1 17302 / 17381 

6103/2020 14308 RUA TUIUIU, Nº 1414, 
ESPLANADA IV 

77 12 17303 / 17382 

6104/2020 14310 RUA TUIUIU, Nº 1392, 
ESPLANADA IV 

77 14 17304 / 17383 

6139/2020 13211 AV. DAS GAIVOTAS, Nº 775, 
ESPLANADA IV 

60 27 17305 / 17384 

6125/2020 13189 RUA PÁSSARO PRETO, Nº 132, 
ESPLANADA IV 

60 6 17306 / 17385 

6127/2020 13191 RUA PÁSSARO PRETO, Nº 108, 
ESPLANADA IV 

60 7 17307 / 17386 
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