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AVISO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 667/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2020 
 

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 
Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 
designada através da Portaria nº 346/2020, torna 
público aos interessados, que promoverá Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor 

Preço Por Item”, visando à contratação de empresa 
especializada em serviços de serralheria para 
realização de instalação de exaustores aeólicos, 
com fornecimento dos materiais necessários para 
execução dos serviços, em atendimento à 
Secretaria de Administração e Secretaria de 

Cultura e Esportes 
 
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 
09 de setembro 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 25 de agosto de 2020. 
 
 

Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira Oficial 
Portaria 346/2020 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 642/2020 

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020 

 
O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 
Mato Grosso do Sul, por intermédio da Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação designada através 
da Portaria nº 609/2019, torna público aos 
interessados, que promoverá licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO, do tipo “Menor Preço Global”, 

visando à contratação de empresa especializada para 
construção de uma residência (para professores) com 
120,21m² e de um vestiário (masculino e feminino + 
PNE), com área de 49,05m², perfazendo total de 
169,26m² na escola municipal aroeira, conforme 
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projeto básico, planilha orçamentária, cronograma 

físico-financeiro, memorial descritivo, edital e seus 
anexos. 
 
Local e Data do Certame: O recebimento dos 
envelopes de proposta de preços e de habilitação 

ocorrerão no dia 14 de setembro de 2020, às 08:00 
(oito) horas (MS), na sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal, localizada a Avenida Seis, nº 706, 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 18 de agosto de 2020. 

 
  

Suelem Carvalho Duarte 
Presidente CPL 

Portaria 609/2019 
 

 
 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2020 

 
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – 
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / Golfeto & Padilha 
Ltda – CNPJ/MF nº 14.132.979/0001-66. 

*Processo Administrativo: 

546/2020 

*Pregão Presencial: 

046/2020 

*Objeto: Realinhamento do Preço Contratado. 
*Item realinhado:  

Selo Metálico Transpassado 

Galvanizado  

de R$ 15,85 para R$ 

17,43 (KG) 

*Data da Assinatura: 24/08/2020. 
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / 
Alberto Ricardo Golfeto, e/ou Leonardo Roque Padilha 
– Contratada. 

 
 
 
 

RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 

contratuais permanecem inalteradas. 
 
 

 

 

 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 
 CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 125/2020 

 
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – 
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ/MF nº 
14.004.655/0001-42 / Diagnolab Laboratórios 

Eireli – EPP – CNPJ/MF nº 10.396.394/0001-00. 
*Processo Administrativo: 

594/2020 

*Dispensa de Licitação: 

038/2020 

*Objeto: Acréscimo de Quantitativo. 

*Data da Assinatura: 24/08/2020. 
*Valor: R$ 5.762,50. 

*Dotação: 35.102 – 10.302.0002 – 2.170 – 
3.3.90.30.00 – 114.000 –  Ficha: 1114.                        

*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
*Assinam: Mara Nubia Soares Pereira – Gestora do 
FMS / Mariana Marcia de Souza Ribeiro – Contratada. 

 
RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 
contratuais permanecem inalteradas. 

 
 

Mara Nubia Soares Pereira 

Gestora do FMS 

 

 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02 

 CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 184/2019 
 

*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – 
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / através do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ/MF nº 
14.004.655/0001-42 / Track Land Ltda – ME – 
CNPJ/MF nº 05.738.058/0001-50. 
*Processo Administrativo: 

1068/2019 

*Pregão Presencial: 

148/2019 

*Objeto: Acréscimo de Quantitativo. 
*Data da Assinatura: 21/08/2020. 
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*Valor: R$ 4.424,00. 

*Dotação: 35.102 – 10.301.002 – 2.114 – 
3.3.90.39.00 – 102.000 – Ficha: 753. 
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 

*Assinam: Mara Nubia Soares Pereira – Gestora do 

FMS / Camillo Dutra Bazzano, e/ou Juan Luca Dutra da 
Silva – Contratada. 

 
RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 
contratuais permanecem inalteradas. 

 
 

Mara Nubia Soares Pereira 

Gestora do FMS 

 

 

 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 03 

 CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 053/2019 

 
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – 

CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / Taurus 
Empreendimentos Ltda– CNPJ/MF nº 
03.492.589/0001-80. 
*Processo Administrativo: 

3071/2018 

*Tomada de Preços: 

006/2018 

*Objeto: Acréscimo de Quantitativo. 
*Data da Assinatura: 25/08/2020. 
*Valor: R$ 91.705,64. 
*Dotação: 35.102 – 17.512.0002 – 1.007 – 4.4.90.51 
– 100.000 – Ficha: 1069. 
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993. 
*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / 
Amarildo Miranda Melo, e/ou Adriana Rodrigues 

Bitencourt – Contratada. 
 

RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 

contratuais permanecem inalteradas. 
 
 

 

 

 
 

 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020 
 

*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – 
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / Darcimara 
Cristina de Queiroz – ME – CNPJ/MF nº 

17.706.726/0001-47. 
*Processo Administrativo: 

098/2020 

*Pregão Presencial: 

009/2020 

*Objeto: Realinhamento do Preço Contratado. 
*Item realinhado:  

Notebook Intel Core I5 7º 

Geração 

de R$ 3.182,00 para R$ 

5.098,87 (unidade) 

*Data da Assinatura: 25/08/2020. 
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / 
Darcimara Cristina de Queiroz – Contratada. 
 

RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 
contratuais permanecem inalteradas. 

 

 

 

 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 05 
 CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 093/2020 

 
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – 
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / Irmãos Cunha 
Ltda – CNPJ/MF nº 04.276.532/0001-07. 
*Processo Administrativo: 

304/2020 

*Pregão Presencial: 

021/2020 

*Objeto: Realinhamento do Preço Contratado. 

*Item realinhado: Gasolina Comum   
 de R$ 4,73 para R$ 4,79 (litro) 

*Data da Assinatura: 27/07/2020. 
*Valor: R$2.605,20. 

*Dotação: 10.101 – 04.122.0008 – 2.003 – 
3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 023. 
*Dotação: 10.105 – 04.122.0008 – 2.153 – 
3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 051.  
*Dotação: 20.101 – 04.122.0008 – 2.008 – 
3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 075.  

*Dotação: 25.101 – 04.122.0004 – 2.010 – 
3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 133. 
*Dotação: 30.101 – 12.361.0003 – 2.019 – 
3.3.90.30.00 – 101.000 – Ficha: 210.  
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*Dotação: 30.101 – 12.361.0003 – 2.020 – 

3.3.90.30.00 – 101.000 – Ficha: 227.  
*Dotação: 40.101 – 08.243.0007 – 2.056 – 
3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 324. 
*Dotação: 40.101 – 08.244.0007 – 2.058 – 
3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 330.  

*Dotação: 45.101 – 04.122.0006 – 2.085 – 
3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 350.  

*Dotação: 50.101 – 04.122.0008 – 2.091 – 
3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 412. 
*Dotação: 55.101 – 04.122.0009 – 2.137 – 
3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 485.  
*Dotação: 60.101 – 15.127.0004 – 2.150 – 
3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 494.  

*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / 
Carlos Eduardo Cunha, e/ou Ivan Murilo Cunha, e/ou 
Gisele Cunha – Contratada. 
 
RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 

contratuais permanecem inalteradas. 
 

 

 

 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 05 

 CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 096/2020 
 

*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – 
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / através do FUNDO 
MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO – CNPJ/MF nº 
18.466.080/0001-30 / Irmãos Cunha Ltda – 
CNPJ/MF nº 04.276.532/0001-07. 

*Processo Administrativo: 

304/2020 

*Pregão Presencial: 

021/2020 

*Objeto: Realinhamento do Preço Contratado. 
*Item realinhado: Gasolina Comum   

 de R$ 4,73 para R$ 4,79 (litro) 
*Data da Assinatura: 24/08/2020. 

*Valor: R$ 67,80. 
*Dotação: 40.106 – 08.241.0007 – 2.062 – 

3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 982. 
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
*Assinam: Maria Das Dores Zocal Krug – Gestora do 

FMDI / Carlos Eduardo Cunha, e/ou Ivan Murilo Cunha, 
e/ou Gisele Cunha – Contratada. 

RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 

contratuais permanecem inalteradas. 
 

Maria Das Dores Zocal Krug 

Gestora do FMDI 

 

 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 05 

 CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 095/2020 
 

*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – 
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / através do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNPJ/MF 
nº 13.600.190/0001-20 / Irmãos Cunha Ltda – 

CNPJ/MF nº 04.276.532/0001-07. 
*Processo Administrativo: 

304/2020 

*Pregão Presencial: 

021/2020 

*Objeto: Realinhamento do Preço Contratado. 
*Item realinhado: Gasolina Comum   

 de R$ 4,73 para R$ 4,79 (litro) 

*Data da Assinatura: 26/06/2020. 
*Valor: R$ 418,80. 

*Dotação: 40.102 – 08.244.0007 – 2.066 – 
3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 841.  
*Dotação: 40.102 – 08.244.0007 – 2.067 – 
3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 862. 
*Dotação: 40.102 – 08.244.0007 – 2.070 – 

3.3.90.30.00 – 100.000 – Ficha: 890.  
*Dotação: 40.102 – 08.244.0007 – 2.063 – 
3.3.90.30.00 – 182.504 – Ficha: 822 
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
*Assinam: Maria Das Dores Zocal Krug – Gestora do 

FMAS / Carlos Eduardo Cunha, e/ou Ivan Murilo 
Cunha, e/ou Gisele Cunha – Contratada. 
 
RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 
contratuais permanecem inalteradas. 

 

Maria Das Dores Zocal Krug 

Gestora do FMAS 

 

 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 05 

 CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 094/2020 
 

*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – 

CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ/MF nº 
14.004.655/0001-42 / Irmãos Cunha Ltda – 
CNPJ/MF nº 04.276.532/0001-07. 
*Processo Administrativo: *Pregão Presencial: 
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304/2020 021/2020 

*Objeto: Realinhamento do Preço Contratado. 
*Item realinhado: Gasolina Comum   

 de R$ 4,73 para R$ 4,79 (litro) 
*Data da Assinatura: 24/08/2020. 
*Valor: R$ 1.366,84. 

*Dotação: 35.102 – 10.301.0002 – 2.114 – 

3.3.90.30.00 – 102.000 – Ficha: 752. 
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
*Assinam: Mara Nubia Soares Pereira – Gestora do 
FMS / Carlos Eduardo Cunha, e/ou Ivan Murilo Cunha, 
e/ou Gisele Cunha – Contratada. 
 

RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 
contratuais permanecem inalteradas. 

 
Mara Nubia Soares Pereira 

Gestora do FMS 

 

 

EDITAL N° 04/2020 - CONVOCAÇÃO 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL, no uso de suas atribuições, torna público para 

conhecimento dos interessados, nos termos do Artigo 

29 e seguintes da Lei Municipal n° 041/2007 e item 

14.1 do Edital de Concurso Público n° 01/2020, a 

convocação dos candidatos aprovados, conforme 

Decreto Homologatório nº 3.332, de 21 de julho de 

2020: 

 

1 - DA CONVOCAÇÃO 

1.1 - Ficam CONVOCADO (A) (S) o(a)(s) 

candidato(a)(s) constantes da relação abaixo, para 

comparecerem na Prefeitura Municipal de Chapadão do 

Sul, no Departamento de Recursos Humanos, sito na 

Avenida Seis, n° 706, centro, cidade de Chapadão do 

Sul-MS, munidos da documentação pertinente, para 

nomeação no cargo respectivo, tendo em vista a 

aprovação em concurso Público: 

 

Nível Superior 

 

Cargo: Profissional de Educação 
Função: Professor de Educação Infantil 

 

1 - DAMARES GONGORA MOREIRA ALVES 

 
Nível Fundamental Incompleto 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Operacionais II 

Função: Auxiliar de Serviços Operacionais II 

 

1 - ISRAEL BARBOSA DA SILVA 
2 - DIOGO LUAN POLITOWSKI DA SILVA 
3 - FABIO LEANDRO ALVES DOS SANTOS 

4 - CLAUDIO SERGIO RICHTER 

 

1.2 - O(s) candidato(s) convocado(s) tem o prazo de 

30(trinta) dias para apresentados requisitos exigidos 

para provimento no cargo respectivo. 

 

1.3 - O não Comparecimento do(s) candidato(s) 
convocado(s) sem causa justificada no prazo de 30 

(trinta) dias, acarretará a perda do direito de 
nomeação, e a critério e conveniência da 
Administração implicará na convocação do próximo 

candidato classificado. 
 

Chapadão do Sul, 25 de agosto de 2020. 
 

        
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A POSSE SÃO OS 

RELACIONADOS A SEGUIR: 
 

1-Uma cópia de cada sem amassar ou dobrar: 
 

- Comprovante de escolaridade exigida para o cargo 
(diploma e histórico); 

- Certidão de casamento ou nascimento; 
- Certidão de nascimento dos filhos, se tiver; 

- Carteira de Identidade; 
- Título de Eleitor; 

- Comprovante da última votação; 
- CPF; 

- PIS/PASEP; 
- Carteira Profissional de Trabalho; 
- Certificado Militar (para homens); 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);  
- Carteira do Órgão da Classe (quando necessário); 

- Comprovante de residência; 
- Número de Telefone para contato; 

- Conta Banco do Brasil. 
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- Laudo de Inspeção Médica e Psicológica (avaliação 

marcada pela Prefeitura); 
 

2 – Originais (a serem preenchidos no ato da 
posse): 

 

- Declaração de bens e valores; 
- Declaração de não acumulação de cargos; 

 
  Os candidatos convocados para os Exames 
Admissionais, após Laudo Psicológico, deverão 
apresentar-se na Clínica Saúde e Vida para a Avaliação 
Médica, situada na Rua 17, 140 – centro, 3562-4645, 
com os seguintes exames, que deverão ser 

providenciados por sua própria conta: 
 

1) VDLR; 
2) Glicemia em jejum; 

3) Hemograma Completo; 
4) Eletro Cardiograma; 

5) RX do tórax AP e Perfil com laudo; 

6) RX da Coluna Vertebral com laudo; 
7) Machado Guerreiro (chagas); 

8) Tipagem Sanguínea; 
9) Hepatite B e C; 

10) Creatinina;  
 
OBS: Para Motorista e Operador de Equipamentos 

Pesados: Deverá também ser apresentado o exame de 

Eletroencefalograma e o exame Toxicológico, bem 

como todos os demais exames admissionais.  

A avaliação no Exame Admissional terá por 

objetivo verificar a capacidade ou incapacidade do 

candidato para o exercício da função, face às 

exigências de vitalidade física requeridas para as 

tarefas que serão executadas rotineiramente, 

observadas as regras da medicina especializada. 

Os exames acima, deverão ser realizados no 

máximo 30 (trinta) dias antes da data prevista para a 

sua apresentação. 

 

 

 
 
 

PORTARIA N. º366, DE 25 DE AGOSTO 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° Exonerar a pedido a servidora 

Maria Jose Da Silva, portadora do CPF nº 

600.979.763-26, do cargo efetivo de Auxiliar de 

Serviços Operacionais I, a partir desta data. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 

data da sua publicação. 
 

 

 
PORTARIA N.º 357, DE 24 DE AGOSTO DE 2020. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere, 

Resolve:  

                        Art. 1º  Nos termos do Art. 116, da Lei 

Complementar nº 041/07, cessar a licença para tratar 

de assuntos de interesse particular da servidora Maria 

Jose Da Silva, portadora do CPF nº 600.979.763-26,  

ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços 

Operacionais I, a partir desta data. 

   Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na 

data da sua publicação. 
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PORTARIA Nº 365, DE 25 DE AGOSTO 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° Nomear a servidora Daiane Reis 

Do Nascimento, portadora do CPF nº 021.855.921-
65, para o cargo em comissão de Diretor de 
Departamento, DGAS-04, a partir desta data. 

 
Art. 2º   Esta portaria entra em vigor na 

data de sua publicação.           

 

 

 
PORTARIA N. º 363, DE 25 DE AGOSTO DE 2020. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere, 

Resolve:  

Art.1º Tendo em vista a aprovação em 

Concurso Público, nomear a Sr. ª Maria Quitéria da 

Silva Feitosa, portadora do CPF n° 077.324.354-27, para 

o cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais I – Auxiliar 

de Serviços Operacionais I, provimento efetivo, Classe A, 

Nível N-I, a partir desta data.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor 

na data da sua publicação. 

 

 
 
 
 
 
 

PORTARIA N. º 362, DE 25 DE AGOSTO DE 2020. 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere, 

Resolve:  

Art.1º Tendo em vista a aprovação em 

Concurso Público, nomear a Sr. ª Janierica da Mascena 

Morais, portadora do CPF n° 048.455.451-44, para o 

cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais I – Auxiliar de 

Serviços Operacionais I, provimento efetivo, Classe A, 

Nível N-I, a partir desta data.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor 

na data da sua publicação. 

 

 
PORTARIA N. º 364, DE 25 DE AGOSTO DE 2020. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere, 

Resolve:  

Art.1º Tendo em vista a aprovação em 

Concurso Público, nomear a Sr.ª Fabiana de Jesus, 

portadora do CPF n° 040.096.661-10, para o cargo de 

Profissional de Serviços de Saúde - Fisioterapeuta, 

provimento efetivo, Classe A, Nível N-IX, a partir desta 

data. . 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor 

na data da sua publicação. 
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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 0,4 (quatro décimos) 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: MATRICULA 372 

NOTIFICAÇ
ÃO 

CAD ENDEREÇO QUADRA LOT
E 

BAIRRO  

7838/2020 9876 AV. DAS ANDORINHAS Nº 544 01 03 ESPLANADA 

7839/2020 9899 AV. DAS ANDORINHAS Nº 294 02 11 ESPLANADA 

7840/2020 9900 AV. DAS ANDORINHAS Nº 278 02 12 ESPLANADA 

7841/2020 9904 RUA DOS PASSAROS Nº 323 02 16 ESPLANADA 

7842/2020 9907 RUA DOS PASSAROS Nº 367 02 19 ESPLANADA  

7843/2020 9965 RUA AGUIA DOURADA Nº 360 06 08 ESPLANADA 

7844/2020 9972 RUA AGUIA DOURADA Nº 276 06 15 ESPLANADA 

7845/2020 9973 AV. DAS ANDORINHAS Nº 275 06 16 ESPLANADA 

7846/2020 9974 AV. DAS ANDORINHAS Nº 287 06 17 ESPLANADA 

7847/2020 9975 AV. DAS ANDORINHAS Nº 299 06 18 ESPLANADA 

7848/2020 9983 AV. DAS ANDORINHAS Nº 395 06 26 ESPLANADA 

7849/2020 9926 RUA DOS PASSAROS Nº 217 03 14 ESPLANADA 

7850/2020 9927 RUA DOS PASSAROS Nº 233 03 15 ESPLANADA 

7851/2020 9928 RUA DOS PASSAROS Nº 247 03 16 ESPLANADA 

7852/2020 9929 AV. DAS ANDORINHAS Nº 114 04 01 ESPLANADA 

7853/2020 9930 AV. DAS ANDORINHAS Nº 98 04 02 ESPLANADA 

7854/2020 9943 RUA DOS PASSAROS Nº 113 04 15 ESPLANADA 

7855/2020 9990 RUA AGUIA DOURADA Nº 236 07 02 ESPLANADA 

7856/2020 9993 RUA AGUIA DOURADA Nº 200 07 05 ESPLANADA 

7857/2020 10015 RUA AGUIIA DOURADA Nº 42 08 07 ESPLANADA 

7858/2020 10025 AV. DAS ANDORINHAS Nº 89 08 17 ESPLANADA 

7859/2020 9950 AV. DAS ARARAS Nº 121 05 06 ESPLANADA 
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7860/2020 10046 RUA TUCANO Nº 17 10 13 ESPLANADA 

7861/2020 10059 RUA ALBATROZ Nº 62 11 10 ESPLANADA 

7862/2020 10060 RUA ALBATROZ Nº 50 11 11 ESPLANADA 

7863/2020 10210 RUA PAPAGAIO Nº 37 17 17 ESPLANADA 

7864/2020 10084 RUA BEM-TE-VI Nº 50 12 11 ESPLANADA 

7865/2020 10092 RUA ALBATROZ Nº 61 12 19 ESPLANADA 

7866/2020 10094 RUA ALBATROZ Nº 85 12 21 ESPLANADA 

7867/2020 10096 RUA ALBATROZ Nº 109 12 23 ESPLANADA 

7868/2020 10107 RUA DOS CANARIOS Nº 62 13 10 ESPLANADA 

7869/2020 10129 RUA TUIUIU Nº 238 14 08 ESPLANADA 

7870/2020 10132 RUA TUIUIU Nº 202 14 11 ESPLANADA 

7871/2020 10153 RUA MARACANA Nº 86 15 08 ESPLANADA 

7872/2020 10166 RUA TUIUIU Nº 237 15 21 ESPLANADA 

7873/2020 10172 RUA DAS CORUJAS Nº 132 16 03 ESPLANADA 

7874/2020 10182 RUA AGUIA DOURADA Nº 339 16 13 ESPLANADA 

7875/2020 10185 RUA AGUIA DOURADA Nº 379 16 16 ESPLANADA 

7876/2020 10197 RUA DAS CORUJAS Nº 54 17 04 ESPLANADA 

7877/2020 10198 RUA DOS SABIAS Nº 274 17 05 ESPLANADA 

7878/2020 10206 RUA AGUIA DOURADA Nº 275 17 13 ESPLANADA 

7879/2020 11354 RUA AGUIA DOURADA Nº 301 17 15-A ESPLANADA 

7880/2020 10215 RUA PAPAGAIO Nº 97 17 22 ESPLANADA 

7881/2020 10229 RUA DOS SABIAS Nº 261 18 12 ESPLANADA 

7882/2020 10222 RUA AGUIA DOURADA Nº 247 18 05 ESPLANADA 

7883/2020 7278 RUA PARA Nº 759 OB-27 06 SUCUPIRA 

7884/2020 7279 RUA CAMPO BOM Nº 974 OB-27 07 SUCUPIRA 

7885/2020 7280 RUA CAMPO BOM Nº 986 OB-27 08 SUCUPIRA 

7886/2020 7281 RUA CAMPO BOM Nº 998 OB-27 09 SUCUPIRA 

7887/2020 7293 RUA CRUZEIRO DO SUL Nº 99 OB-27 21 SUCUPIRA 

7888/2020 7294 RUA CRUZEIRO DO SUL Nº 87 OB-27 22 SUCUPIRA 

7889/2020 7297 RUA CRUZEIRO DO SUL Nº 51 OB-27 25 SUCUPIRA 

7890/2020 7298 RUA CRUZEIRO DO SUL Nº 39 OB-27 26 SUCUPIRA 

7891/2020 8654 AV. TOCANTINS Nº 133 OM-26 12 FLAMBOYANT 

7892/2020 8655 AV. TOCANTINS Nº 145 OM-26 13 FLAMBOYANT 

7893/2020 8656 AV. TOCANTINS Nº 157 OM-26 14 FLAMBOYANT 

7894/2020 8662 RUA AZALEIA Nº 21 OM-26 20 FLAMBOYANT 

7895/2020 2523 AV. GOIAS Nº 348 OB-02 08 FLAMBOYANT 

7896/2020 2524 AV. GOIAS Nº 332 OB-02 09 FLAMBOYANT 

7897/2020 2525 AV. GOAIS Nº 318 OB-02 10 FLAMBOYANT 

7898/2020 2608 AV. GOIAS Nº 72 OB-08 02 FLAMBOYANT 

7899/2020 2607 RUA CANOAS Nº 259 OB-08 01 FLAMBOYANT 
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Requerimento n. 340/2020 Vereador  

Professor Cícero 
 

REQUER-SE à Mesa, na forma regimental e depois de 

ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente a Senhora Agnes M. M. Scheer Miler, 

Diretora Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal – IPMCS, solicitando que seja encaminhado a 
este Vereador, cópias das Atas, dos Conselhos Fiscal e 
Curador, do IPMCS, as quais, foram discutidas a 
porcentagem da alíquota de contribuição a cargo dos 
ativos, inativos e pensionistas e toda a elaboração do 

Projeto de Lei nº 151/2020. Executivo que: “Altera a 
Lei Municipal nº 917/2013, que Reestrutura o Regime 
Próprio de Previdência do Município, e dá outras 
providências, de que trata o art. 40 da Constituição da 
República, e dá outras providências”. 

 

Requerimento n. 341/2020 Vereador 

Professor Cícero 

 
REQUER-SE à Mesa, na forma regimental e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, 
com cópia a Senhora Agnes M. M. Scheer Miler, 
Diretora Presidente do Instituto de Previdência 
Municipal – IPMCS, solicitando que seja encaminhado a 

este Vereador o estudo das faixas salariais, que 
serviram de base para a definição da porcentagem da 
alíquota de contribuição a cargo dos ativos, inativos e 
pensionistas, presente no Projeto de Lei nº 151/2020. 
Executivo que: “Altera a Lei Municipal nº 917/2013, 
que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência do 

Município, e dá outras providências, de que trata o art. 
40 da Constituição da República, e dá outras 
providências”. 

 

Requerimento n. 342/2020 Vereador  
Vanderson Cardoso 

 
REQUER-SE à Mesa, na forma regimental e depois de 

ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, 
que seja esclarecido o que segue: 

O Poder Executivo está repassando o auxílio financeiro 
ao Conselho Municipal de Segurança de Chapadão do 
Sul, destinado ao atendimento de ações e serviços 

públicos relevantes? Se sim, qual o valor desse auxílio 
financeiro? 

  

Requerimento n. 343/2020 Vereador  
Anderson Abreu 

 
REQUER-SE à Mesa, na forma regimental e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, 
que seja esclarecido o que segue: 

Como estão sendo tratados os pedidos de férias dos 
Servidores da Área da Saúde? Estão sendo atendidos e 

gozando férias quando solicitado, ou ainda encontram-
se em suspensão? 

 

Indicação n. 1487/2020 Ver. Vanderson Cardoso 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 

expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, e ao Secretário de 
Cultura e Esportes, Wander Viegas, solicitando a 
construção de uma cobertura de estrutura metálica, 

nas arquibancadas dos dois campos de futebol, 
localizados ao lado do Ginásio Municipal de Esportes. 
Reforçando Indicação nº 1035/2019, de autoria deste 
Vereador. 

  

Indicação n. 1488/2020 Ver. Vanderson Cardoso 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Senhor Walter Carneiro Júnior, Diretor-

Presidente da SANESUL, solicitando que, sejam 
construídos mais dois Poços em nosso Município, 

visando abastecimento dos reservatórios. 
Considerando que, a cidade está em plena ascensão, 
e, o fornecimento de água está aquém da demanda. 

 

Indicação n. 1489/2020 Vereadores  
Vanderson Cardoso e Elton Silva 

 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 

ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Senhor Walter Carneiro Júnior, Diretor-

PODER LEGISLATIVO 
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Presidente da SANESUL, solicitando que, seja 

encaminhada uma equipe para realizar um estudo e 
levantamento, dos motivos pelos quais, existe 
corriqueiramente interrupção no fornecimento de água 
em nosso Município, para que posteriormente, possa 
ser solucionada essa situação. 

  

Indicação n. 1490/2020 Vereador Elton Silva 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e 

Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja 
efetuado o serviço de recapeamento e recuperação do 
asfalto das Ruas Dez, Doze e Quatorze, que se 
encontram em situação precária, aproveitando que, 
várias vias da cidade estão sendo recapeadas. 
Reforçando a Indicação de nº 829/2018 de autoria do 
Vereador Elton Silva. 

  

Indicação n. 1491/2020 Vereador Anderson 
Abreu 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental e depois de 

ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Governador do Estado, Reinaldo 
Azambuja, com cópia ao Secretário de Estado de 
Infraestrutura, Murilo Zauith e ao Senhor Paulo Nunes 
Lopes, Diretor Presidente da Way 306 Concessionária 
da Rodovia MS-306 S.A, solicitando a construção de 
uma Ciclovia com iluminação, entre o Posto Novo Mato 

Grosso e o Posto Mirante do Sul, margeando a Rodovia 
MS 306 e a Rua Brasil. Reforçando Indicações de 
números 750/2018 e 1046/2019, de autoria do 
Vereador Elton Silva. 

 

Indicação n. 1492/2020 Vereador  
Vanderson Cardoso 

 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que que 
seja efetuado o fechamento superior das paredes no 

entorno do barracão, onde estão instaladas as baias de 
cachorros, no Canil Municipal. 

Indicação n. 1493/2020 Vereador  

Vanderson Cardoso 
 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, 

com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando para que 

sejam promovidos os reparos dos meios-fios que ficam 
localizados na Rua Guarapuava entre a Rua Londrina e 
Rua Pato Branco, no Bairro Sibipiruna. Reforçando 
Indicação nº 1161/2019, de autoria deste Vereador. 

Indicação n. 1494/2020 Vereador  
Anderson Abreu 

 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, 
solicitando que sejam flexibilizadas as férias dos 

Servidores da Área da Saúde, a fim de evitar que os 
mesmos possam ser acometidos de enfermidades 
devido ao estresse laboral. 

  

Indicação n. 1495/2020 Vereador Elton Silva 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, para que seja 
ampliada a Iluminação Pública em toda a extensão da 

Avenida Trinta e Três, inclusive providenciando 
implantação da iluminação nas duas vias, uma vez 
que, atualmente apenas um dos lados da avenida é 
iluminado.  

 

Indicação n. 1496/2020 Vereador  
Anderson Abreu 

 
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de 
ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de 

expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de Governo, Guilherme Diniz e 
a Secretária de Saúde, Mara Núbia Soares Pereira, 
solicitando que seja criada uma padronização para os 
sepultamentos de pessoas falecidas, em decorrência 
das complicações causadas pelo vírus da COVID-19 e 
dar publicidade deste padrão. 
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RESOLUÇÃO Nº128/2020 DE 24 DE AGOSTO DE 

2020 

 

“DISPÕE SOBRE A TRAMITAÇÃO DE 

DOCUMENTOS DIGITAIS NO ÂMBITO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL-MS, 

E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CHAPADÃO DO SUL – MS, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que o Plenário 

aprovou e ela promulga a seguinte Resolução: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do 

Legislativo Municipal, o Projeto “Câmara + Digital”, 

com vistas à produção, gestão, tramitação, 

armazenamento, preservação, segurança e acesso a 

documentos e informações arquivísticas em ambiente 

digital de gestão documental. 

 

Parágrafo único. A implantação do 

ambiente digital de gestão documental junto ao 

Legislativo Municipal dar-se-á gradualmente. 

 

Art. 2º. Para os fins desta resolução, 

consideram-se: 

I. Assinatura digital: modalidade de 

assinatura eletrônica que utiliza algoritmos de 

criptografia e permite aferir, com segurança, a origem 

e a integridade do documento, baseada em certificado 

digital emitido por autoridade certificadora 

credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileiras – ICP–Brasil, nos termos da Medida 

Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

 

II. Assinatura eletrônica: registro realizado 

eletronicamente por usuário identificado de modo 

inequívoco com vistas a firmar determinado 

documento com sua assinatura, baseada em 

credenciamento prévio de usuário interno ou externo. 

 

III. Autenticidade: credibilidade de 

documento livre de adulteração; 

 

IV. Captura de documento: incorporação de 

documento nato-digital ou digitalizado por meio de 

registro, classificação e arquivamento em sistema 

eletrônico; 

 

V. documento digital: documento 

armazenado sob a forma de arquivo eletrônico, 

inclusive aquele resultante de digitalização; 

 

VI. Documento digitalizado: documento 

obtido a partir da conversão de documento não 

digital, gerando uma fiel representação em código 

digital, podendo ser capturado por sistemas de 

informação específicos; 

 

VII. Integridade: propriedade do documento 

completo e inalterado; 

 

VIII. Legibilidade: qualidade que determina 

a facilidade de leitura do documento; 

 

IX. Preservação digital: conjunto de ações 

gerenciais e técnicas de controle de riscos decorrentes 

das mudanças tecnológicas e fragilidade dos suportes, 

com vistas à proteção das características físicas, 

lógicas e conceituais dos documentos digitais pelo 

tempo necessário; 

 

X. Processo eletrônico: sucessão de atos 

registrados e disponibilizados em meio eletrônico, 

integrado por documentos nato-digitais ou 

digitalizados; 

 

XI. Processo híbrido: conjunto 

conceitualmente indivisível de documentos digitais e 

não digitais, reunidos em sucessão cronologicamente 

encadeada até sua conclusão. 

 

X. Usuário interno: autoridade ou servidor 

ativo da Câmara Municipal de Chapadão do Sul que 

tenha acesso, de forma autorizada, a informações 

produzidas ou custodiadas pela Câmara Municipal de 

Chapadão do Sul; 
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XI. Usuário externo: qualquer cidadão, 

órgão público ou pessoa jurídica que tenha acesso, de 

forma autorizada, a informações produzidas no 

âmbito do sistema eletrônico e que não seja 

caracterizado como usuário interno; 

 

XII. Usuário colaborador: estagiário ou 

prestador de serviços ativo do Legislativo Municipal, 

que tenha seu cadastramento solicitado pelo 

respectivo supervisor; 

 

XIII. Autoridade certificadora: entidade 

autorizada a emitir, suspender, renovar ou revogar 

certificados digitais; bem como a emitir lista de 

certificados revogados e manter registros de suas 

operações; 

 

XIV. Certificado digital: arquivo eletrônico 

que contém dados de uma pessoa ou instituição e um 

par de chaves criptográficas utilizados para comprovar 

identidade em ambiente computacional; 

 

§ 1º. A assinatura eletrônica é de uso 

pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade do 

titular o sigilo da senha. 

 

§ 2º. Para todos os efeitos legais, no âmbito 

do ambiente digital, a assinatura eletrônica e 

assinatura digital têm a mesma validade. 

 

Art. 3º. São objetivos do Projeto “Câmara + 

Digital”: 

 

I. Produzir documentos e processos 

eletrônicos com segurança, transparência, 

economicidade, sustentabilidade ambiental e, sempre 

que possível, de forma padronizada; 

 

II. Possibilitar maior eficácia e celeridade 

aos processos administrativos; 

 

III. Assegurar a proteção da autoria, da 

autenticidade, da integridade, da disponibilidade e da 

legibilidade de documentos digitais, observadas as 

disposições da Lei Federal nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011; 

IV. Assegurar a gestão, a preservação e a 

segurança de documentos e processos eletrônicos no 

tempo. 

 

CAPÍTULO II 

DA GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

Art. 4º. A gestão de documentos do 

Legislativo Municipal deve ser realizada 

exclusivamente por meio do memorando eletrônico, 

ofício eletrônico e protocolo eletrônico. 

 

§ 1º. A finalidade do memorando eletrônico 

é formalizar a gestão de documentos internos, quando 

se tratar de assuntos simples ou rotineiros, em 

especial: 

 

I. Solicitar execução de atividades; 

 

II. Solicitar compras; 

 

III. Agendar reuniões; 

 

IV. Solicitar informações; 

 

V. Encaminhar documentos; 

 

VI. Solicitar providências rotineiras; 

 

VII. Solicitar pareceres; 

 

VIII. Outros assuntos considerados de mero 

expediente. 

 

§ 2º. O ofício eletrônico, sobre qualquer 

assunto, expedido pelas autoridades dentro do 

sistema de gestão de documentos, serão 

encaminhados para destinatários fora do Legislativo 

Municipal por correio eletrônico, ficando sob a 

responsabilidade do sistema a confirmação de entrega 

e leitura do documento. 

 

§ 3º. Os protocolos iniciados no âmbito da 

Câmara Municipal, serão gerados pelo requerente de 

forma eletrônica, ou presencial no órgão competente, 
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mediante exposição de motivos e juntada de 

documentos que o fundamentem. 

 

Art. 5º. Todos os documentos eletrônicos, 

bem como seus anexos, recebem obrigatoriamente 

uma numeração sequencial automática e passam a 

circular dentro dos órgãos competentes. 

 

§ 1º. Os documentos ou atos juntados ao 

processo poderão ser invalidados e/ou revogados, 

assim como ter a existência de erro material 

reconhecido, pelo órgão, desde que devidamente 

justificado pela autoridade competente, mediante 

novo ato processual, sem o cancelamento do 

documento anterior. 

 

§ 2º. Os documentos produzidos no âmbito 

do ambiente digital e juntados aos processos 

eletrônicos, são considerados originais para todos os 

efeitos legais. 

 

§ 3º. A responsabilidade pela guarda 

excessiva ou pelo descarte indevido dos documentos, 

sejam eletrônicos ou impressos, é do órgão emissor. 

 

Art. 6º. Fica vedada a impressão de 

documentos eletrônicos, exceto para: 

 

I. Fornecer comprovante ao requerente que 

efetuou o protocolo de forma presencial; 

 

II. Impressão do documento, na forma da 

legislação que a exigir. 

 

III. Juntar a processo administrativo, 

quando o assunto exigir a juntada do documento. 

 

Parágrafo único. A exceção prevista no 

inciso III deste artigo ficará sob a responsabilidade do 

servidor público que juntou o documento no processo 

administrativo. 

 

Art. 7º. A classificação da informação 

sigilosa e a proteção de dados pessoais no ambiente 

digital de gestão documental observarão as 

disposições da Lei Federal nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 e das demais normas aplicáveis. 

 

Art. 8º. A autoria, a autenticidade e a 

integridade de documentos digitais e da assinatura 

poderão ser obtidas por meio de certificação digital 

emitida conforme padrões definidos pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 

Brasil, instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, 

de 24 de agosto de 2001, preservadas as hipóteses 

legais de anonimato. 

 

§ 1º. O disposto no caput deste artigo não 

obsta a utilização de outro meio lícito de comprovação 

da autoria, autenticidade e integridade de 

documentos digitais, em especial aqueles que utilizem 

identificação por meio de usuário e senha. 

 

§ 2º. Os documentos nato-digitais assinados 

eletronicamente na forma deste artigo serão 

considerados originais nos termos da lei aplicável. 

 

Art. 9º. Os atos processuais praticados no 

ambiente digital de gestão documental deverão 

observar os prazos definidos em lei para manifestação 

dos interessados e para decisão da autoridade 

competente, sendo considerados realizados na data e 

horário identificados no recibo eletrônico de protocolo 

emitido pelo sistema. 

 

§ 1º. Salvo disposição legal ou regulamentar 

em contrário, o ato a ser praticado em prazo 

determinado será considerado tempestivo se realizado 

até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos 

do último dia do prazo, no horário oficial do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

 

§ 2º. Na hipótese prevista no § 1º deste 

artigo, caso o sistema se torne indisponível por 

motivo técnico, o prazo será automaticamente 

prorrogado até as vinte e três horas e cinquenta e 

nove minutos do primeiro dia útil seguinte ao do 

retorno da disponibilidade. 

 

§ 3º. Usuários não cadastrados no ambiente 

digital de gestão documental terão acesso, na forma 
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da lei, a documentos e processos eletrônicos por meio 

de arquivo em formato digital, disponibilizado pelo 

Legislativo Municipal. 

 

CAPÍTULO III 

DAS CAIXAS DE MENSAGENS 

 

Art. 10. O envio e recebimento dos 

documentos eletrônicos será feito exclusivamente pelo 

sistema adotado pela Câmara Municipal. 

 

§ 1º. A tramitação no ambiente digital 

ocorrerá mediante o envio exclusivamente eletrônico 

do processo ao próximo órgão. 

 

§ 2º. Em caso de erro na tramitação, o órgão 

que recebeu indevidamente o processo deverá 

devolvê-lo eletronicamente e imediatamente ao órgão 

remetente. 

 

Art. 11. O titular do órgão terá acesso a 

caixa de mensagens do órgão que dirige, por meio de 

login no sistema, sendo de sua responsabilidade: 

 

I. Manter em sigilo a senha de acesso ao 

sistema; 

 

II. Delegar acesso a outros servidores 

públicos à caixa de mensagens da unidade; 

 

III. Encerrar a sessão no ambiente digital, 

sempre que se ausentar do órgão, a fim de evitar 

acesso indevido; 

 

IV. Comunicar a Coordenadoria do Projeto 

“Câmara + Digital” a utilização indevida da caixa de 

mensagens; 

 

V. Zelar: 

 

a) pela fidelidade dos dados 

enviados e pelo envio ao 

destinatário certo; 

 

b) pelo acesso ao conteúdo 

armazenado na caixa; 

c) pela leitura dos documentos 

recebidos; 

 

d) pela guarda ou descarte de 

mensagens enviadas, recebidas e 

de controle; 

 

e) pela resposta ou 

encaminhamento da demanda 

remetida ao setor competente via 

documento eletrônico. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DIGITALIZAÇÃO 

 

Art. 12. O procedimento de digitalização 

observará as disposições da Lei Federal nº 12.682, de 

9 de julho de 2012, bem como os critérios técnicos 

definidos pela Coordenadoria do Projeto “Câmara + 

Digital”, devendo preservar a integridade, a 

autenticidade, a legibilidade e, se for o caso, o sigilo 

do documento digitalizado. 

 

§ 1º. A digitalização de documentos 

recebidos ou produzidos no âmbito do Legislativo 

Municipal será acompanhada da conferência da 

integridade do documento. 

 

§ 2º. A conferência da integridade a que 

alude o § 1º deste artigo deverá registrar se houve 

exibição de documento original, de cópia autenticada 

por serviços notariais e de registro, de cópia 

autenticada administrativamente ou de cópia simples. 

 

§ 3º. Na digitalização de documentos, 

observar-se-á o seguinte: 

 

I. Os resultantes de original serão 

considerados cópia autenticada administrativamente; 

 

II. Os resultantes de cópia autenticada por 

serviços notariais e de registro serão considerados 

cópia autenticada administrativamente; 

 

III. Os resultantes de cópia simples serão 

assim considerados. 
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§ 4º. O servidor público que receber 

documento não digital deverá proceder à sua imediata 

digitalização, restituindo o original ao interessado. 

 

§ 5º. Na hipótese de ser inviável a 

digitalização ou a restituição do documento não digital, 

este ficará sob guarda do órgão do Legislativo 

Municipal. 

 

Art. 13. O interessado poderá enviar 

eletronicamente documentos digitalizados para juntada 

a processo eletrônico. 

 

§ 1º. O teor e a integridade dos documentos 

digitalizados são de responsabilidade do interessado, 

que responderá por eventuais fraudes nos termos da 

lei. 

 

§ 2º. Os documentos digitalizados enviados 

pelo interessado terão valor de cópia simples. 

 

§ 3º. A apresentação do original do 

documento digitalizado será necessária quando a lei 

expressamente o exigir, ou nas hipóteses previstas 

nos artigos 14 e 15 desta Resolução. 

 

Art. 14. A integridade do documento 

digitalizado poderá ser impugnada mediante alegação 

fundamentada de adulteração, hipótese em que será 

instaurado, procedimento para verificação. 

 

Art. 15. O Legislativo Municipal poderá, 

motivadamente, solicitar a exibição do original de 

documento digitalizado ou enviado eletronicamente 

pelo interessado. 

 

Art. 16. Nos casos de indisponibilidade do 

ambiente digital de gestão documental, os atos 

poderão ser praticados em meio físico, procedendo-se 

à oportuna digitalização nos termos do artigo 12 desta 

Resolução. 

 

Art. 17. O Legislativo Municipal deverá 

instituir uma equipe para a gerenciamento dos 

protocolos, cabendo a estes monitorar a produção de 

documentos digitais e observar sua conformidade com 

as normas e padrões desta Resolução e das demais 

normas instituídas pela Coordenadoria do Programa 

“Câmara + Digital”. 

 

CAPÍTULO V 

DA EMPRESA CONTRATADA 

 

Art. 18. À Empresa contratada cabe o 

desenvolvimento, a implantação, o processamento e o 

fornecimento do suporte tecnológico necessário para o 

Projeto “Câmara + Digital”, bem como a orientação às 

áreas de tecnologia da informação junto ao Legislativo 

Municipal, para a utilização e a manutenção do 

ambiente digital de gestão documental. 

 

§ 1º. O ambiente digital estará disponível 24 

(vinte e quatro) horas por dia, ininterruptamente, 

ressalvados os períodos de indisponibilidade em razão 

de manutenção programada ou por motivo técnico. 

 

§ 2º. As manutenções programadas no 

ambiente digital, mencionada no parágrafo anterior, 

serão sempre informadas com antecedência em página 

própria no Portal da Câmara Municipal na Internet e 

realizadas, preferencialmente, no período da 0 (zero) 

hora dos sábados às 6 (seis) horas da segunda feira ou 

da 0 (zero) hora às 6 (seis) horas nos demais dias da 

semana. 

 

CAPÍTULO VI 

DA COORDENADORIA DO PROJETO “CÂMARA + 

DIGITAL” 

 

Art. 19. Fica instituída a Coordenadoria do 

Programa “Câmara + Digital” com as seguintes 

atribuições: 

 

I. Propor políticas, estratégias, ações, 

procedimentos e técnicas de preservação e segurança 

digital; 

 

II. Assegurar a implantação, gestão, 

manutenção e atualização contínua do ambiente digital 

de gestão documental; 
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III. Propor a edição de normas que se 

fizerem necessárias para o ambiente digital de gestão 

documental; 

 

IV. Propor metodologia e orientar o 

Legislativo Municipal no processo de modelagem de 

documentos digitais e na definição de padrões de 

formato e conteúdo; 

 

V. Propor e zelar pela observância das regras 

de negócio na parametrização e aprimoramento 

tecnológico de soluções; 

 

VI. Controlar os riscos decorrentes da 

degradação do suporte, da obsolescência tecnológica e 

da dependência de fornecedor ou fabricante; 

 

VII. Promover a articulação e alinhamento 

de ações estratégicas relativas ao Programa, em 

conformidade com a política municipal de arquivos e 

gestão documental; 

 

VIII. Analisar propostas apresentadas, 

relativas ao ambiente digital de gestão documental, 

emitindo parecer técnico conclusivo; 

 

IX. Disciplinar a produção de documentos ou 

processos híbridos e aprovar os critérios técnicos a 

serem observados no procedimento de digitalização; 

 

X. Manifestar-se, quando provocado, sobre 

hipóteses não disciplinadas neste resolução, relativas 

ao ambiente digital de gestão documental; 

 

XI. Decidir quais os servidores e autoridades 

públicas terão direito à certificado digital fornecidos 

pela Câmara Municipal. 

 

 

Art. 20. A Coordenadoria do Projeto “Câmara 

+ Digital” será integrada por representantes e 

respectivos suplentes designados pelo Presidente do 

Poder Legislativo. 

 

§ 1º. Coordenadoria do Programa “Câmara + 

Digital” poderá convidar servidores de outros órgãos, 

sem prejuízo de suas atribuições na origem, para 

contribuir no desenvolvimento de ações ou projetos 

específicos. 

 

§ 2º. A participação na Coordenadoria do 

Programa “Câmara + Digital”, de que trata este artigo, 

não será remunerada, mas considerada serviço público 

relevante. 

 

CAPÍTULO VII 

DO CERTIFICADO DIGITAL 

 

Art. 21. A Câmara Municipal de Chapadão do 

Sul proverá os usuários internos de certificado digital e 

respectiva mídia de armazenamento, conforme decisão 

emanada pela Coordenadoria do Projeto “Câmara + 

Digital”. 

 

§ 1º. A distribuição de certificados digitais 

será realizada na medida da necessidade e da 

implantação das funcionalidades tecnológicas que 

exijam o seu uso. 

 

§ 2º. A Câmara promoverá nova emissão do 

certificado digital sempre que houver a expiração do 

respectivo prazo de validade. 

 

Art. 22. O detentor de certificado digital é 

responsável por sua utilização, guarda e conservação, 

respondendo pelos custos de reposição no caso de 

perda, extravio ou mau uso da mídia de 

armazenamento. 

 

§ 1°. O certificado digital é de uso pessoal, 

intransferível e hábil a produzir efeitos legais em todos 

os atos nos quais vier a ser utilizado, dentro ou fora da 

Câmara Municipal de Chapadão do Sul. 

 

§ 2°. A utilização do certificado digital para 

qualquer operação implica não-repúdio, não podendo o 

detentor negar a autoria da operação nem alegar que 

tenha sido praticada por terceiro. 

 

§ 3°. O não-repúdio de que trata o parágrafo 

anterior se aplica também às operações efetuadas 

entre o período de solicitação da revogação ou 
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suspensão do certificado e respectiva inclusão na lista 

de certificados revogados publicada pela autoridade 

certificadora. 

 

Art. 23. Na hipótese de o certificado digital 

perder a validade, as assinaturas digitais 

anteriormente efetuadas permanecem válidas, 

podendo, também, ser verificadas a autoria e a 

integridade dos documentos já assinados. 

 

Art. 24. É permitido ao usuário interno 

adquirir, por meios próprios, para uso na Câmara 

Municipal de Chapadão do Sul, de certificado digital e 

respectiva mídia de armazenamento, desde que ambos 

possuam características compatíveis com as definições 

estabelecidas neste Resolução, não sendo cabível, em 

qualquer hipótese, o ressarcimento pela Câmara 

Municipal de Chapadão do Sul dos custos havidos. 

 

Art. 25. Compete ao usuário interno detentor 

de certificado digital: 

 

I. Apresentar tempestivamente, à autoridade 

certificadora, a documentação necessária à emissão do 

certificado digital; 

 

II. Estar de posse do certificado digital para 

o desempenho de atividades profissionais que 

requeiram o uso deste; 

 

III. Solicitar, de acordo com procedimentos 

definidos para esse fim, a imediata revogação do 

certificado em caso de inutilização; 

 

IV. Alterar imediatamente a senha de acesso 

ao certificado em caso de suspeita de seu 

conhecimento por terceiro; 

 

V. observar as diretrizes definidas para 

criação e utilização de senhas de acesso ao certificado; 

 

VI. Manter a mídia de armazenamento dos 

certificados digitais em local seguro e com proteção 

física contra acesso indevido, descargas 

eletromagnéticas, calor excessivo e outras condições 

ambientais que representem risco à integridade dessas 

mídias; 

 

VII. Solicitar o fornecimento de nova mídia 

ou certificado digital nos casos de inutilização, 

revogação ou expiração da validade do certificado; e 

 

VIII. Verificar periodicamente a data de 

validade do certificado e solicitar tempestivamente a 

emissão de novo certificado, conforme orientações 

publicadas para esse fim. 

 

§ 1º. A prática de atos assinados 

eletronicamente importará aceitação das normas 

regulamentares sobre o assunto e da responsabilidade 

pela utilização indevida da assinatura eletrônica. 

 

§ 2º. A vacância do quadro de pessoal não 

implica recolhimento, pela Câmara Municipal de 

Chapadão do Sul do certificado digital – e da 

respectiva mídia de armazenamento – anteriormente 

distribuído ao usuário interno. 

 

Art. 26. O uso inadequado do certificado 

digital fica sujeito à apuração de responsabilidade 

penal, civil e administrativa, na forma da legislação em 

vigor. 

 

Art. 27. Aplica-se o disposto nesta Lei aos 

certificados digitais distribuídos pela Câmara Municipal 

de Chapadão do Sul anteriormente à vigência desta 

Resolução. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 28. São deveres de todos os usuários 

internos do ambiente digital: 

 

I. Cumprir a norma que institui as diretrizes 

gerais para cada processo; 

 

II. Não revelar, fora do âmbito profissional, 

fato ou informação de qualquer natureza de que tenha 

conhecimento por força de suas atribuições em 
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processos, salvo em decorrência de decisão 

competente na esfera legal; 

 

III. Manter a cautela necessária na utilização 

do ambiente digital, a fim de evitar que pessoas não 

autorizadas tenham acesso às informações restritas 

contidas do software; 

 

IV. Encerrar a sessão de uso no ambiente 

digital ou bloquear a estação de trabalho sempre que 

se ausentar do computador, evitando assim a 

possibilidade de uso indevido das informações por 

pessoas não autorizadas; 

 

V. Evitar o uso de senhas compostas de 

elementos facilmente identificáveis por possíveis 

invasores, tais como, nome do próprio usuário, nome 

de membros da família, datas, números de telefone, 

letras e números repetidos, entre outros; 

VI. Responder pelas consequências 

decorrentes das ações ou omissões que possam por 

em risco ou comprometer a exclusividade de 

conhecimento de sua senha ou das transações em que 

esteja habilitado; 

 

Parágrafo único. É de responsabilidade do 

Legislativo Municipal comunicar imediatamente o 

afastamento dos usuários internos, promovendo a 

alteração de seu perfil e/ou a sua lotação. 

 

Art. 29. Os usuários externos poderão enviar 

documentos digitais por meio de processos eletrônicos, 

sendo que os documentos digitalizados terão valor de 

cópia simples. 

 

§ 1º. A apresentação dos originais dos 

documentos digitalizados enviados na forma do caput 

deste artigo será necessária somente quando 

regulamentação específica a exigir. 

 

§ 2º. O teor e a integridade dos documentos 

enviados na forma do caput deste artigo são de 

responsabilidade do usuário externo, o qual 

responderá por eventuais adulterações ou fraudes nos 

termos da legislação civil, penal e administrativa. 

 

§ 3º. A impugnação da integridade do 

documento digital, mediante alegação de adulteração 

ou fraude, dará início à diligência para a verificação do 

documento objeto da controvérsia. 

 

§ 4º. A Câmara Municipal poderá exigir, a 

seu critério, até que decaia seu direito de rever os atos 

praticados no processo, a exibição, no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, do original em papel de documento 

digitalizado no âmbito do Câmara Municipal ou enviado 

por usuário externo por meio de processo eletrônico. 

 

Art. 30. Será vedada a utilização de 

documentos impressos nos casos abrangidos por este 

Resolução. 

 

Art. 31. Compete a cada órgão orientar os 

usuários quanto à implementação da comunicação 

eletrônica na Câmara Municipal. 

 

Art. 32. Enquanto não determinada a 

implantação do ambiente digital para um determinado 

procedimento ou processo administrativo, ele 

tramitará da forma atualmente adotada. 

 

Art. 33. Este Resolução entrará em 

vigor na data de sua publicação.  

 

Câmara Municipal de Chapadão do Sul, 24 de 

agosto de 2020. 

   

 

Elton Silva, 

Presidente. 

 

 

Paulo Lupatini, 

1º Secretário 

 
 
 
 

 

 


