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pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil
que se seguir, no mesmo local e horário.
REPUBLICAÇÃO
AVISO
REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 693/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2020

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 17 de setembro de 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 ELETRÔNICO, do tipo “Menor
Preço Por Lote”, visando à futura contratação de
empresa especializada em manutenção corretiva
e preventiva de equipamentos radiológicos,
(Aparelhos de Raio-X, Processadora de Raio-X,
Arco Cirúrgico) e autoclaves, para atender as
necessidades do Hospital Municipal, Unidade
Básica de Saúde e dos ESF’s Esperança, Planalto,
Central, Sibipiruna, e Flamboyant.
Data do Credenciamento, e Realização do
Pregão: O recebimento das propostas de preços e
habilitação ocorrerão no dia 05 de outubro de 2020,
às 09:00 (nove) horas (BR), através do site
bll.org.br
Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos
impeditivos, que impeça a realização da sessão
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Bruna Letícia Alves de Souza
Pregoeira Oficial
Portaria 346/2020

ADENDO AO CERTAME LICITATÓRIO
Correção Processual Administrativa
A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - MS, por
intermédio de sua Pregoeira – Portaria nº 346/2020 informa que o Pregão Eletrônico 068/2020, Processo
Administrativo nº 693/2020, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, no que concerne ao Edital e seus
respectivos
anexos,
sofrerão
a
seguinte
alteração:
Objeto:
Da Qualificação Técnica – Onde-se lê:
10.1.5 DOCUMENTOS RELATIVOS À
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.1.5.1 A empresa interessada em participar
deste certame deverá conforme o Art. 3 da
Resolução nº 1025/2009 do CONFEA dispor de:
a. Certidão de Registro da empresa no CREA
da ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica relativa ao serviço;
b. Engenheiro
eletricista/eletrônico/mecatrônico/biomé
dico com registro no CREA;
c.

Técnico em eletrônica/eletrotécnica/em
equipamentos médicos com registro no
CREA;

d. Detentor de CAT - Certidão de Acervo
Técnico emitida pelo CREA que comprove
a experiência deste na prestação de
serviço com as seguintes características
mínimas:
Manutenção
Corretiva
e
Preventiva, com Calibração e Teste de
Segurança
Elétrica,
em
Parque
de
Equipamentos Médico-Hospitalares;
e. Apresentar um ou mais Atestado de
Capacidade Técnica de execução de
serviço igual ou similar ao objeto
contratado
em
nome
da
empresa,
fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
Leia-se:
10.1.5 DOCUMENTOS RELATIVOS À
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.1.5.1 A empresa interessada em participar
deste certame deverá conforme o
Art. 3 da Resolução nº 1025/2009 do CONFEA
dispor de:
a. Engenheiro
eletricista/eletrônico/mecatrônico/biomédico
com registro no
CREA/ou Técnico em
eletrônica/eletrotécnica/em equipamentos
médicos com registro
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no CREA;
b. Detentor de CAT - Certidão de Acervo Técnico
emitida pelo CREA que
comprove a experiência deste na prestação de
serviço com as seguintes
características mínimas: Manutenção Corretiva e
Preventiva, com
Calibração e Teste de Segurança Elétrica, em
Parque de Equipamentos
Médico-Hospitalares;
c. Apresentar um ou mais Atestado de
Capacidade Técnica de execução de
serviço igual ou similar ao objeto contratado em
nome da empresa,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado.
Objetivando as correções necessárias, goza a
Administração dos Princípios da Autotutela, Legalidade,
Eficiência, Súmula nº 473 do STF e Lei Municipal nº
1.228/2019.
Chapadão do Sul/MS, 17 de setembro de 2020.
Bruna Letícia Alves de Souza
Pregoeira
Portaria nº 346/2020

AVISO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 726/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2020
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 “Maior
Lance/Oferta”, visando à contratação de Instituição
Financeira, para operar os serviços de processamento
e gerenciamento de créditos da folha de pagamento
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dos servidores públicos municipais ativos, abrangendo
ainda os admitidos durante a vigência e execução do
contrato, sem ônus para a contratante.
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
07 de outubro 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,
pelo
e-mail
licita.chapadao@outlook.com ou pela página do Portal
da Transparência, através do link “Editais de licitação”
no
endereço
http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.chapadaodosul
.ms/servlet/portal.
Chapadão do Sul/MS, em 18 de setembro de 2020
Bruna Letícia Alves de Souza
Pregoeira Oficial
Portaria 346/2020

ADENDO AO CERTAME LICITATÓRIO - II
Correção Processual Administrativa
A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - MS, por
intermédio de sua Pregoeira – Portaria nº 346/2020 informa que o Pregão Eletrônico 067/2020, Processo
Administrativo nº 692/2020, do tipo MENOR GLOBAL,
no que concerne ao Edital e seus respectivos
anexos, sofrerão a seguinte alteração:
Objeto:
Da Qualificação Técnica – Onde-se lê:
10.1.5 DOCUMENTOS RELATIVOS À
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.1.5.1 A empresa interessada em participar
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deste certame deverá conforme o Art. 3 da
Resolução nº 1025/2009 do CONFEA dispor de:
a. Certidão de Registro da empresa no CREA
da ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica relativa ao serviço, com a
indicação
do
responsável
técnico
(engenheiro
elétrico
ou
engenheiro
mecânico) pela empresa.
b. Técnico em eletrônica/eletrotécnica/em
equipamentos médicos com registro no
CREA;
c.

Detentor de CAT - Certidão de Acervo
Técnico emitida pelo CREA que comprove
a experiência deste na prestação de
serviço com as seguintes características
mínimas:
Manutenção
Corretiva
e
Preventiva, com Calibração e Teste de
Segurança
Elétrica,
em
Parque
de
Equipamentos Médico-Hospitalares;

d. Apresentar um ou mais Atestado de
Capacidade Técnica de execução de
serviço igual ou similar ao objeto
contratado
em
nome
da
empresa,
fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
Leia-se:
10.1.5 DOCUMENTOS RELATIVOS À
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.1.5.1 A empresa interessada em participar
deste certame deverá conforme o Art. 3 da
Resolução nº 1025/2009 do CONFEA dispor de:

a. Certidão de Registro da empresa no CREA da
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
relativa ao serviço, com a indicação do
responsável técnico (engenheiro elétrico ou
engenheiro mecânico) pela empresa/ou técnico
em eletrônica/eletrotécnica/em equipamentos
médicos com registro no CREA;
b. Detentor de CAT - Certidão de Acervo Técnico
que comprove a experiência deste na prestação
de serviço com as seguintes características
mínimas: Manutenção Corretiva e Preventiva em
usina de oxigênio medicinal, vácuo e ar
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comprimido.
Apresentar um ou mais Atestado de Capacidade
Técnica de execução de serviço igual ou similar
ao objeto contratado em nome da empresa,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado.
Objetivando as correções necessárias, goza a
Administração dos Princípios da Autotutela, Legalidade,
Eficiência, Súmula nº 473 do STF e Lei Municipal nº
1.228/2019.
Chapadão do Sul/MS, 18 de setembro de 2020.

www.chapadaodosul.ms.gov.br

*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 /
Responsável – Contratada.
RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas
contratuais permanecem inalteradas.

Bruna Letícia Alves de Souza
Pregoeira
Portaria nº 346/2020

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 07
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: *Pregão
Presencial:
304/2020
021/2020
*Objeto: Realinhamento do Preço Contratado.
*Item realinhado: Gasolina Comum
de R$ 4,88 para R$ 4,74 (litro)
*Data da Assinatura: 17/09/2020.
*Valor: R$ 5.774,68.
*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.
*Dotação: 30.101 – 12.361.0003 – 2.020 –
3.3.90.30.00 – 101.000 – Ficha: 222.
*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.
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01
CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 103/2020
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS –
CNPJ/MF
nº
24.651.200/0001-72
/
Ampliar
Construções & Empreendimentos Eireli – ME –
CNPJ/MF nº 21.519.696/0001-37.
*Processo Administrativo: *Tomada de Preços:
039/2020
002/2020
*Objeto: Acréscimo de Quantitativo.
*Data da Assinatura: 17/09/2020.
*Valor: R$ 6.339,23.
*Dotação: 30.101 – 12.365.0003 – 1.051 –
4.4.90.51.00 – 100.000 – Ficha: 196.
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de
junho de 1993.
*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal /
Felismar da Silva Pinheiro – Contratada.
RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas
contratuais permanecem inalteradas.
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO 08
CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 094/2020

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

*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:
304/2020
021/2020
*Objeto: Realinhamento do Preço Contratado.
*Item realinhado: Gasolina Comum
de R$ 4,88 para R$ 4,74 (litro)
*Data da Assinatura: 17/09/2020.
*Valor: R$ 2.703,46.
*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.

Mara Nubia Soares Pereira
Gestora do FMS

RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas
contratuais permanecem inalteradas.
Mara Nubia Soares Pereira
Gestora do FMS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01
CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 148/2019
*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 / Laboratório Diagnose Cunha
Ltda – CNPJ/MF nº 03.632.914/0001-63.
*Processo Administrativo: *Dispensa de Licitação
860/2019
118/2019
*Objeto: Prorrogação de Prazo.
*Data da Assinatura: 18/09/2020.
*Vigência: 20/09/2020 a 31/12/2020.
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de
junho de 1993.
*Assinam: Mara Nubia Soares Pereira – Gestora do
FMS / Aracy Carstens da Cunha, e/ou Juliana Cunha
Machado – Contratada.
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EXTRATO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº
159/2020
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS –
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ/MF sob o nº
14.004.655/0001-42 / Martins Distribuição e
Logística Eireli – CNPJ/MF nº 02.614.637/000101.
*Processo Administrativo: *Dispensa de Licitação:
715/2020
058/2020
*Objeto: Aquisição de material médico hospitalar
em caráter emergencial para atender as
necessidades do Hospital Municipal, o material é
utilizado para realização de intubação em
pacientes com suspeita ou confirmados com
COVID-19, em atendimento ao Fundo Municipal
de Saúde.
*Data da Assinatura: 18/09/2020.
*Prazo Contratual: 18/09/2020 a 17/11/2020.
*Valor: R$ 11.709,06.
*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 / Willian Martins de Castro – Contratada.
Mara Nubia Soares Pereira
Gestora do FMS

PORTARIA Nº 416, 18 DE SETEMBRO DE 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 - Conceder 10 (dez) dias de férias ao servidor
abaixo relacionado:
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Ana Lucia da Silva
a partir do dia 14/09 a 23/09/2020
Daniela Thais Agnes
a partir do dia 02/09 a 11/09/2020
Fabiana Gonçalves da Silva Scorza
a partir do dia 26/08 a 04/09/2020
Gleibimar Alves Perreira
a partir do dia 07/08 a 16/08/2020
Karla Cardoso Lima
a partir do dia 26/10 a 04/11/2020
Lurdenir Gonçalves Pereira
a partir do dia 24/08 a 02/09/2020
Marta Cristina Debald
a partir do dia 21/09 a 30/09/2020
Renata Silva Campos
a partir do dia 14/09 a 23/09/2020
Ricardo Estefano Enderle Bannak
a partir do dia 13/10 a 22/10/2020
Sinara Bueno de Camargo
a partir do dia 08/09 a 17/09/2020
2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
Raquel Ferreira Tortelli
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 417, 18 DE SETEMBRO DE 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 - Conceder 30 (trinta) dias de férias ao
servidor abaixo relacionado:
Maria José de Almeida
a partir do dia 08/09 a 07/10/2020
Mateus Alves Fernandes
a partir do dia 01/10 a 30/10/2020
Suelen Aparecida Reis Latorre
a partir do dia 08/09 a 07/10/2020
2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
Raquel Ferreira Tortelli
Secretária de Administração
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PORTARIA Nº 418, 18 DE SETEMBRO DE 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 - Conceder 15 (quinze) dias de férias ao
servidor abaixo relacionado:
Andre Antonio da Silva
a partir do dia 14/09 a 28/09/2020
Beatriz Dias Barbosa
a partir do dia 08/09 a 22/09/2020
Jocelaine Marga Bley
a partir do dia 14/09 a 28/09/2020
Ladiane da Cruz Anacleto
a partir do dia 21/09 a 05/10/2020
Nelson Maier Scheer
a partir do dia 14/09 a 28/09/2020
Rita de Cassia da Silva
a partir do dia 08/09 a 22/09/2020
2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
Raquel Ferreira Tortelli
Secretária de Administração

PORTARIA Nº419, 18 DE SETEMBRO DE 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 - Conceder 20 (vinte) dias de férias ao
servidor abaixo relacionado:
Gabriela Machado
a partir do dia 10/08 a 29/08/2020
Rosangela Moreira dos Santos Manholer
a partir do dia 14/09 a 03/10/2020
2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
Raquel Ferreira Tortelli
Secretária de Administração
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Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

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. 73 da Lei
Complementar 41/07, conceder 30 dias de Licença
Prêmio para o servidor: Antônio Carlos Archilla, a
partir do dia 18 de Setembro de 2020;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data
da sua publicação.
Raquel Ferreira Tortelli
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 421, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO
DO SUL, ESTADO MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições que lhe confere, Resolve:
Art. 1º Atendendo as determinações da Lei
Municipal 407/2002, nomear a comissão técnica
responsável pela elaboração e comissão avaliadora do
Processo Seletivo Simplificado para contratação de
servidores para atendimento da Secretaria Municipal
de Saúde:
Art. 2º A presente Comissão será composta
pelos seguintes membros:
Barbara de Carvalho Masson - Profissional de
Serviços de Saúde – Farmacêutico;
Bruna Daniela Lopes Ariano - Profissional de
Serviços de Saúde - Enfermeiro;
Karla Viviane Pereira Da Silva - Profissional de
Serviços de Saúde - Enfermeiro;
Maria Lucia dos Santos - Secretária Adjunta;
Marcia Paiva De Oliveira Pontel - Profissional de
Serviços de Saúde – Enfermeiro;
Sinara Bueno de Camargo – Técnico de Atividades
Organizacionais II.
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PORTARIA Nº 422, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.
Instituir
Comissão
de
Procedimento
Administrativo de Sindicância Investigatória e
Reconhecimento de Dívida.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO
DO SUL, ESTADO DE MATO GROSO DO SUL, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir Comissão Especial Para
Instauração de Procedimento Administrativo de
Sindicância Investigatória e Reconhecimento de Dívida
nº 039/2020.
Art. 2º - A Comissão a que se refere o artigo
anterior será composta pelas senhoras: Andréia
Lourenço, Clederson Marchi e Rosangela Moreira dos
Santos Manholer.
Art. 3º - Os trabalhos da Comissão serão
presididos pela Sr.ª Andréia Lourenço.
Art. 4º - Em razão da complexidade dos
trabalhos, será concedido o prazo de 60 (sessenta)
dias, passíveis de prorrogação caso haja necessidade
devidamente justificada.
Art. 5º - Registre-se, Publique-se e Cumprase o Presente Ato.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data
da sua publicação.
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DECRETO Nº 3.353, DE 18 DE AGOSTO DE 2020.
“Altera a composição dos membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente 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. Fica nomeada, para compor o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, instituído através do Decreto nº 3.256,
de 25 de março de 2020, os membros a seguir
nominados:
Representante
da
Governamental)

Sociedade

Civil

www.chapadaodosul.ms.gov.br

Art. 1º.
O artigo 1º do Decreto
Municipal nº 3.254, de 23 de março de 2020, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Fica determinado toque de
recolher, até edição de novo regulamento, das 23 às
05 horas do dia seguinte, para confinamento domiciliar
obrigatório em toda a extensão do território do
Município de Chapadão do Sul, restando proibida a
circulação de pessoas, exceto quando necessária para
acesso aos serviços compreendidos como essenciais,
desde que comprovada a necessidade ou urgência,
pautado no Princípio da Supremacia do Interesse
Público Sobre o Particular.”
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, mantidas as disposições do
Decreto nº 3.254, de 23 de março de 2020.

(NãoChapadão do Sul - MS, 18 de setembro de 2020.

I – APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais:
Suplente: Clarice Gonçalves Fabiani em substituição
à Michelle Bendewald Schlatter.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Chapadão do Sul – MS, 18 de agosto de 2020.

DECRETO Nº 3.354, DE 18 DE SETEMBRO DE
2020.

DECRETO Nº 3.355, DE 18 DE SETEMBRO DE
2020.
“Autoriza celebrações e demais atividades
religiosas nas Igrejas e Templos 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 as manifestações de fiéis
e líderes de Igrejas e Templos Religiosos,
D E C R E T A:

“Altera a redação do Decreto Municipal nº 3.254,
de 23 de março de 2020, e dá outras
providências”.
O Prefeito Municipal de Chapadão do
Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
D E C R E T A:
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Art.
1º.
Ficam
autorizadas
celebrações e demais atividades religiosas nas Igrejas
e Templos de todos os cultos do Município de
Chapadão do Sul – MS, até edição de novo
regulamento, desde que cumpridas as seguintes
exigências:
a)
Ocupação de, no máximo, 60%
(sessenta por cento) dos lugares conforme a
capacidade normal de cada local;
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b)
Higienização dos assentos entre
as celebrações ou demais atividades;
c)
Não
ocupação
das
duas
primeiras fileiras de assentos;
d)
Afastamento de, no mínimo,
um metro entre uma pessoa e outra;
e)
Não haja cumprimentos que
exijam contato físico entre as pessoas;
f)
As
celebrações
e
demais
atividades deverão ser ministradas somente por
pessoas residentes no Município de Chapadão do Sul –
MS e que não tenham feito viagens nos últimos 15
(quinze) dias;
g)
Participação
somente
de
membros ativos, evitando-se convidados;
h)
Não haja nenhum tipo de
aglomeração de pessoas;
i)
Não participação de pessoas
com mais de 60 (sessenta) anos de idade que
possuam comorbidades, de crianças e adolescentes
com menos de 10 (dez) anos de idade, de gestantes e
demais pessoas pertencentes aos grupos de risco;
j)
Uso obrigatório de máscara;
k)
Duração máxima de 01 (uma)
hora, com tolerância de 10 (dez) minutos.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, mantidas as disposições do
Decreto nº 3.259, de 30 de março de 2020, revogadas
as disposições em contrário.
Chapadão do Sul - MS, 18 de setembro de 2020.

DECRETO Nº 3.356, DE 18 DE SETEMBRO DE
2020.
“Autoriza, excepcionalmente, funcionamento de
faculdades semipresenciais, conforme especifica
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
públicas de proprietários
professores e alunos,

as
manifestações
de estabelecimentos,

DECRETA:
Art.
1º.
Fica
autorizado
o
funcionamento de faculdades e/ou universidades,
modalidade semipresencial, até a edição de novo
regulamento, desde que cumpridas as seguintes
exigências:
l)
ocupação de, no máximo, 30%
(trinta por cento) da capacidade da instituição de
ensino;
m)
ocupação de, no máximo, um
aluno a cada 5m2 (cinco metros quadrados) do
estabelecimento;
n)
uso obrigatório de máscara de
proteção facial, tanto para alunos, quanto para
professores, funcionários e pais de alunos que
necessitam adentrar na instituição;
o)
realização
de
aferição
de
temperatura corporal na entrada do estabelecimento
de ensino, mediante utilização de termômetro
infravermelho, cujo aqueles que não se encontrarem
com a temperatura corporal dentro da normalidade, ou
seja, que apresentarem estado febril, deverão ter a
entrada recusada;
p)
a
não
utilização
de
equipamentos lado a lado – espaçamento entre um
aluno e outro;
q)
intensificação da assepsia do
local e higienização de todos as superfícies e
equipamentos entre a utilização de um aluno e outro,
com álcool gel 70%, álcool 70% ou hipoclorito de sódio
com concentração de 2 a 2,5% de cloro ativo;
r)
disponibilização de com álcool
gel 70% ou álcool 70% na entrada das salas de aula e
na entrada do estabelecimento;
s)
manter o local totalmente
arejado, com todas as janelas e portas abertas;
t)
não haja contato físico entre as
pessoas;
u)
as aulas e atividades deverão
ser ministradas somente por pessoas residentes no
Município de Chapadão do Sul – MS e que não tenham
feito viagens nos últimos 15 (quinze) dias;
v)
não permitir a presença de
pessoas que não estejam fazendo as atividades
curriculares e/ou colaboradores do estabelecimento;
w)
não haja nenhum tipo de
aglomeração de pessoas;
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x)
divulgação
de
informações
acerca do Coronavírus – COVID -19 e das medidas de
prevenção;
y)
disponibilizar
lavatório
com
água e sabão para a higienização das mãos, em local
sinalizado;
z)
lacrar as torneiras a jato dos
bebedouros, de forma a evitar o contato da boca do
usuário com o equipamento;
aa)
disponibilizar bebedouro que
permita a retirada de água apenas em copos
descartáveis ou recipientes de uso individual.
Parágrafo Único. As instituições que
optarem em retornar as aulas presenciais deverão
apresentar Plano de Trabalho com medidas de
proteção e prevenção ao COVID-19 endereçado ao
Comitê Municipal de Contingência para Prevenção e
Enfrentamento
ao
Coronavírus,
o
qual
será
responsável pela aprovação do referido plano.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, mantidas as disposições do
Decreto nº 3.259, de 30 de março de 2020.
Chapadão do Sul - MS, 18 de setembro de 2020.

DECRETO Nº 3.357, DE 18 DE SETEMBRO DE
2020.
“Autoriza
funcionamento
de
centro
socioeducativo conforme especifica 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
as
públicas de pais, professores e alunos,

manifestações

DECRETA:
funcionamento
Senhora das
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Art.
1º.
Fica
autorizado
o
do Centro Socioeducativo Nossa
Graças, até a edição de novo

regulamento,
exigências:
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desde

que

cumpridas

as

seguintes

bb)
ocupação de, no máximo, 30%
(trinta por cento) da capacidade da instituição;
cc)
atendimento à crianças a partir
de 06 (seis) anos de idade;
dd)
ocupação de, no máximo, um
aluno a cada 5m2 (cinco metros quadrados) do
estabelecimento;
ee)
uso obrigatório de máscara de
proteção facial, tanto para alunos, quanto para
professores, funcionários e pais de alunos que
necessitam adentrar na instituição;
ff)
realização
de
aferição
de
temperatura corporal na entrada do estabelecimento
de ensino, mediante utilização de termômetro
infravermelho, cujo aqueles que não se encontrarem
com a temperatura corporal dentro da normalidade, ou
seja, que apresentarem estado febril, deverão ter a
entrada recusada;
gg)
a
não
utilização
de
equipamentos lado a lado – espaçamento entre um
aluno e outro;
hh)
intensificação da assepsia do
local e higienização de todos as superfícies e
equipamentos entre a utilização de um aluno e outro,
com álcool gel 70%, álcool 70% ou hipoclorito de sódio
com concentração de 2 a 2,5% de cloro ativo;
ii)
disponibilização de com álcool
gel 70% ou álcool 70% na entrada das salas de aula e
na entrada do estabelecimento;
jj)
manter o local totalmente
arejado, com todas as janelas e portas abertas;
kk)
não haja contato físico entre as
pessoas;
ll)
as aulas e atividades deverão
ser ministradas somente por pessoas residentes no
Município de Chapadão do Sul – MS e que não tenham
feito viagens nos últimos 15 (quinze) dias;
mm)
não permitir a presença de
pessoas que não estejam fazendo as atividades
curriculares e/ou colaboradores do estabelecimento;
nn)
não haja nenhum tipo de
aglomeração de pessoas;
oo)
divulgação
de
informações
acerca do Coronavírus – COVID -19 e das medidas de
prevenção;
pp)
disponibilizar
lavatório
com
água e sabão para a higienização das mãos, em local
sinalizado;
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qq)
lacrar as torneiras a jato dos
bebedouros, de forma a evitar o contato da boca do
usuário com o equipamento;
rr)
disponibilizar bebedouro que
permita a retirada de água apenas em copos
descartáveis ou recipientes de uso individual.
Parágrafo Único. As instituições que
optarem em retornar as aulas presenciais deverão
apresentar Plano de Trabalho com medidas de
proteção e prevenção ao COVID-19 endereçado ao
Comitê Municipal de Contingência para Prevenção e
Enfrentamento
ao
Coronavírus,
o
qual
será
responsável pela aprovação do referido plano.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, mantidas as disposições do
Decreto nº 3.259, de 30 de março de 2020.
Chapadão do Sul - MS, 18 de setembro de 2020.

DECRETO Nº 3.358, DE 18 DE SETEMBRO DE
2020.
“Autoriza realização de eventos
especifica e dá outras providências”.

conforme
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infravermelho, cujo aqueles que não se encontrarem
com a temperatura corporal dentro da normalidade, ou
seja, que apresentarem estado febril, deverão ter a
entrada recusada;
vv)
intensificação da assepsia do
local e higienização de todos as superfícies e
equipamentos entre a utilização de um aluno e outro,
com álcool gel 70%, álcool 70% ou hipoclorito de sódio
com concentração de 2 a 2,5% de cloro ativo;
ww)
disponibilização de com álcool
gel 70% ou álcool 70% na entrada das salas de aula e
na entrada do estabelecimento;
xx)
manter o local totalmente
arejado;
yy)
disponibilizar
lavatório
com
água e sabão para a higienização das mãos, em local
sinalizado;
zz)
lacrar as torneiras a jato dos
bebedouros, de forma a evitar o contato da boca do
usuário com o equipamento;
aaa)
disponibilizar bebedouro que
permita a retirada de água apenas em copos
descartáveis ou recipientes de uso individual;
bbb)
assinatura
de
Termo
Responsabilidade e Compromisso de cumprimento de
todas as medidas de biossegurança.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, mantidas as disposições do
Decreto nº 3.259, de 30 de março de 2020.
Chapadão do Sul - MS, 18 de setembro de 2020.

O Prefeito Municipal de Chapadão do
Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais e,
DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizado a realização
de eventos festivos, tais como casamentos e
aniversários, até a edição de novo regulamento, desde
que cumpridas as seguintes exigências:
ss)
ocupação de, no máximo, 40%
(quarenta por cento) da capacidade do salão;
tt)
uso obrigatório de máscara de
proteção facial, tanto para alunos, quanto para
professores, funcionários e pais de alunos que
necessitam adentrar na instituição;
uu)
realização
de
aferição
de
temperatura corporal na entrada do estabelecimento
de ensino, mediante utilização de termômetro
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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
7942/2020

CAD

ENDEREÇO

LOTE

BAIRRO

RUA SANTA ROSA Nº 38

QUADR
A
OB-32

7422

12

SUCUPIRA

7943/2020
7944/2020

7380

RUA CAMPO BOM Nº 1141

OB-32

14

SUCUPIRA

7353

RUA CRUZEIRO DO SUL Nº 269

OB-31

20

SUCUPIRA

7945/2020

1746

RUA QUINZE Nº 716

OV-1A

10-A

CENTRO

7946/2020

15875

AVENIDA DEZESSEIS Nº 914

76

3-A1

CENTRO

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:
I...
IIEscoar água servida para a rua e/ou galerias de águas pluviais;
III- ...
IV...
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 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.
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Sendo assim, ficam os proprietários dos imóveis relacionados, notificados, para, regularizar os seus imóveis,
providenciando o fim do despejo de águas servidas por logradouros:
FISCAL DE POSTURAS: EDI CARLOS PEREIRA SILVA. MAT: 372
NOTIFICAÇÃO
CAD
ENDEREÇO
QUADRA LOTE
BAIRRO
7947/2020
7948/2020
7949/2020
7950/2020
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7487
6475
6476
0888

RUA NIOAQUE Nº 192
RUA PATO BRANCO Nº 1825
RUA PATO BRANCO Nº 1815
AVENIDA SEIS Nº 746

OC-50
OG-12
OG-12
25

14
17
18
12

SUCUPIRA
SIBIPIRUNA
SIBIPIRUNA
CENTRO
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João Carlos Krug
Prefeito Municipal
Itamar Mariani
Sec. Mun. Finanças e Planejamento
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