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PORTARIA N. º 338 DE 14 DE ABRIL DE 2021. 
 

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.106 da Lei 

041/07, prorrogar por sessenta dias a licença 

maternidade à servidora Jucilane Bezerra Leandro, 
ocupante do cargo de Assistente de Atividades 
Educacionais III – Monitor de Educação Infantil, no 
período de 07 de abril a 05 de junho de 2021. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data 

da sua publicação. 
 
 

Raquel Ferreira Tortelli 
Secretária de Administração 

 
 

 

 

 
PORTARIA N. º 339 DE 14 DE ABRIL DE 2021. 

 
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.106 da Lei 

041/07, prorrogar por sessenta dias a licença 
maternidade à servidora Daiely Lopes da Silva, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Operacionais I, no período de 10 de abril a 08 de 

junho de 2021. 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data 

da sua publicação. 
 

Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 
 

 
PORTARIA N. º 340 DE 14 DE ABRIL DE 2021. 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL, 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das 
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atribuições que lhe confere o Decreto Nº 3.138 de 28 
de junho de 2019, resolve: 

 
 Art. 1º - Nos termos do Art.106 da Lei 

041/07, prorrogar por sessenta dias a licença 

maternidade à servidora Marcilene Silvares de 
Oliveira, ocupante do cargo de Profissional de 
Educação - Professor, no período de 18 de abril a 16 
de junho de 2021. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data 

da sua publicação. 
 

Raquel Ferreira Tortelli 
Secretária de Administração 

 

 
PORTARIA N. º 341 DE 14 DE ABRIL 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 - Nos termos do Art.106 da Lei 

041/07, conceder cento e vinte dias de Licença 
Maternidade à servidora Gelza Monique Pereira da 
Silva de Queiroz, ocupante do cargo de Assistente de 
Serviços II – Agente Comunitário de Saúde I, 

provimento temporário, no período de 30 de março a 
27 de julho de 2021. 

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data 

da sua publicação. 
 

Raquel Ferreira Tortelli 
Secretária de Administração 

 

 
PORTARIA N. º 342 DE 14 DE ABRIL DE 2021. 

 
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.106 da Lei 
041/07, conceder cento e oitenta dias de Licença 

Maternidade à servidora Ivone Francisca de 
Miranda Bahr, ocupante do cargo de Técnico de 
Serviços de Saúde II, provimento efetivo, no período 

de 09 de abril a 05 de outubro de 2021. 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data 

da sua publicação. 

 
Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 
 

 
EDITAL N.º 022/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 
atribuições, torna público para conhecimento dos 

interessados, a convocação dos aprovados no Processo 

Seletivo Simplificado para contratação temporária, 
para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
1 DA CONVOCAÇÃO  

 
1.1 Ficam CONVOCADOS (A) (S) os candidatos (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 

Processo Seletivo:  

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS I - 
LIMPEZA 

 NOME  DOCUMENTO  

1 
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA 
ROCHA 

801.996.403-49 

 

1.2 - O(s) candidato(s) convocado(s) tem o prazo de 
02 (dois) dias úteis para dar início aos trabalhos. 



 

 

 

 

Diário Oficial 
CHAPADÃO DO SUL – MS 

 
 

 

 

 

Diário Oficial |                            | Página  3 

Ano XIV | Nº 2.512 |                                                               Quarta-feira | 14 de Abril de 2021                                                       www.chapadaodosul.ms.gov.br 

 

1.3 - O não Comparecimento do(s) candidato(s) 
convocado(s) sem causa justificada no prazo de 02 

(dois) 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, 14 de abril de 2021. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

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;  
- PASEP;  

- Carteira Profissional de Trabalho;  

- Certificado Militar (para homens);  
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);  
- Carteira do Órgão da Classe (quando necessário);  
- Laudo de Inspeção Médica (avaliação marcada pela 
Prefeitura);  
- Comprovante de residência;  

- Número de Telefone para contato;  
- Conta Banco do Brasil. 
2 – Originais (a serem preenchidos no ato da 
posse):  
- Declaração de bens e valores;  
- Declaração de não acumulação de cargos; 
 

 

EDITAL N.º 023/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2020 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 
atribuições, torna público para conhecimento dos 
interessados, a convocação dos aprovados no Processo 
Seletivo Simplificado para contratação temporária, 
para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.  

2 DA CONVOCAÇÃO  

 
2.1 Ficam CONVOCADOS (A) (S) os candidatos (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 

Processo Seletivo:  

 

TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE II- TÉCNICO 
EM RADIOLOGIA 

 NOME  DOCUMENTO  

1 
ROGÉRIO CARNEIRO REZENDE 
FLOR 

004.519.281-21 

 

1.2 - O(s) candidato(s) convocado(s) tem o prazo de 
02 (dois) dias úteis para dar início aos trabalhos. 
1.3 - O não Comparecimento do(s) candidato(s) 
convocado(s) sem causa justificada no prazo de 02 
(dois) 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, 14 de abril de 2021. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

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;  
- PASEP;  
- Carteira Profissional de Trabalho;  
- Certificado Militar (para homens);  
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- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);  
- Carteira do Órgão da Classe (quando necessário);  

- Laudo de Inspeção Médica (avaliação marcada pela 
Prefeitura);  
- Comprovante de residência;  

- Número de Telefone para contato;  
- Conta Banco do Brasil. 
2 – Originais (a serem preenchidos no ato da 
posse):  

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

 

AVISO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 
REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2021 

 
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 Item”, visando à futura aquisição de 
materiais de expediente em atendimentos aos fundos 
(cultura, direitos do idoso, assistência social e saúde) e 

secretarias municipais. 
 
Data do Credenciamento, e Realização do 
Pregão: O recebimento das propostas de preços e 
habilitação ocorrerão no dia 03 de maio de 2021, às 
08:00 (oito) horas (MS), através do site 
http://pmchapadao.rcmsuporte.com.br:8079/compras

edital/ 
 
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 07 de Abril de 2021. 
 

Bruna Letícia Alves de Souza 
Pregoeira Oficial 

Portaria 346/2020 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 04 
 CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 085/2020 

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

Comércio de Combustíveis Ltda – CNPJ/MF nº 
10.339.662/0001-44. 
*Processo Administrativo: 
327/2020 

*Pregão Presencial: 
026/2020 

*Objeto: Prorrogação de Prazo. 
*Data da Assinatura: 13/04/2021 
*Vigência: 01/05/2021 a 30/06/2021. 
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / José 

Laureano Ribeiro, e/ou Larissa Corrêa Ribeiro, e/ou 
Stella Maris Corrêa Ribeiro – Contratada. 
 
RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 
contratuais permanecem inalteradas. 

 

 
 

DECRETO Nº 3.475, DE 14 DE ABRIL DE 2021. 
 
“Altera a composição dos membros da Comissão 
Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano 

Municipal de Educação e Equipe Técnica e dá 
outras providências” 

 
JOÃO CARLOS KRUG, Prefeito de 

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

 

DECRETA:  
 

Art. 1º.  Ficam nomeados para compor a 
CMMA – Comissão Municipal de Monitoramento e 
Avaliação do Plano Municipal de Educação e 
Equipe Técnica, nomeada através do Decreto nº 
3.342, de 31 de agosto de 2020, os membros a seguir 

nominados: 
I – Guerino Perius: Secretário de 

Educação, Segmento da Secretaria Municipal de 
Educação, em substituição a senhora Maria Otília 
Moreira dos Santos Balbino; 

mailto:licita.chapadao@outlook.com
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II – Maria Otília Moreira dos Santos Balbino: Secretária Adjunta de Educação, Segmento da 
Secretaria Municipal de Educação; em substituição a senhora Sandra Cristina Mioto de Gouvêa 

V – Lísia Francyne Leite Junqueira: Docente do magistério superior/Coordenador Pedagógico da 
Faculdade de Chapadão do Sul – FACHASUL, em substituição ao senhor Matheus Jardim Maciel de Almeida; 

VI – Jean Carlos Fajardo: Professor da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino, Segmento da 

Rede Estadual de Ensino, em substituição a senhora Tania Aparecida da Silva Marques; 
VIII – Marta Iara Nascimento Kazmirczak: Coordenadora de Instituição de Ensino, Segmento Rede 

de Ensino Privada, em substituição a senhora Adriana Nagel Sancandi; 
IX – Sandra Cristina Mioto de Gouvea: Professora da Educação Básica, segmento Secretaria de 

Educação, em substituição a senhora Luceni Martins Oliveira Maran; 
X – Cátia Susana Santos Diniz:  Servidora da Câmara Municipal, em substituição ao senhor Cícero dos 

Santos Benedito. 
 
Parágrafo Único. A CMMA será coordenada pelo membro elencado no inciso I sob suplência do membro 

elencado no Inciso II. 

 
Art. 2º.  Ficam nomeados para a Equipe Técnica, que subsidiará os trabalhos da CMMA, os membros: 
IV – Selma Rodrigues de Freitas: Professora de Educação Básica, Segmento Secretaria de Educação, 

em substituição a senhora Izaneide Maria da Silva Queiroz; 
V – Damares Gongora Moreira Alves: Coordenadora da Educação Especial da Rede de Ensino e 

Psicopedagoga, Segmento Secretaria de Educação, em substituição ao senhor Johnatan Hoesel Lyra. 
 

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  
Chapadão do Sul-MS, 14 de abril de 2021. 

 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 113, DE 14 DE ABRIL DE 2021. 
 
“Altera a redação da Lei Complementar nº 072/2013, que dispõe sobre a Reorganização da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo do Município de Chapadão do Sul (MS), e dá outras providências.” 
  

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

atribuições legais, 

Faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: 
 

Art. 1º.  O Artigo 6º da Lei Complementar nº 072, de 03 de outubro de 2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 6º.  .......... 
I – ............ 
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II – ........... 

III – ........... 

IV – Órgãos de Atividade – Fim: 

a) .............. 
b) Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC); 
c) Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; 

d) ............... 
e) ............... 
f) ...............  ” 

 

 

Art. 2º.  Os Artigos 30 e 31 da Lei Complementar nº 072, de 03 de outubro de 2013, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

 

CAPÍTULO XV 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

“Art. 30.  Compete à Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 
I – ................. 
II – ................ 
III – .............. 

IV – .............. 
V – .............. 
VI – ............. 
VI – buscar junto a órgãos federativos recursos materiais e financeiros, objetivando a melhoria da 

oferta de cultura; 
VII – fomentar o desenvolvimento cultural do Município; 
VIII – manter e estabelecer convênios para o incremento de atividades culturais; 

IX – elaborar projetos e manter programas de oficinas culturais; 
X – ampliar os espaços culturais; 
XII– levantar necessidades, planejar e implementar políticas culturais nos espaços disponíveis; 
XIII – interagir com órgãos públicos e privados na execução de metas culturais; 
XIV – desenvolver projetos culturais que resgatem a cultura do Município e do Estado; 
XV – manter e ampliar as Bibliotecas Públicas. 

 
Art. 31.  A Secretaria de Educação e Cultura é composta da seguinte estrutura: 
1 – ............. 
2 – ............. 
3 – ............. 
4 – ............. 
5 – ............. 

6 – ............. 
7 – ............. 
8 – ............. 
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9 – Departamento de Cultura.” 
 

Art. 3º.  Os Artigos 32 e 33 da Lei Complementar nº 072, de 03 de outubro de 2013, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

 

CAPÍTULO XVI 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 

 
“Art. 32.  Compete à Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer: 
I – ............... 
II – .............. 
III – ............. 
IV – ............. 
V – .............. 

VI – buscar junto a órgãos federativos recursos materiais e financeiros, objetivando a melhoria da 
oferta do esporte e lazer; 

VII – ............ 
VIII – ........... 

 
Art. 33.  A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer é composta da seguinte estrutura: 
1 – ............. 

2 – ............. 

3– Departamento de Lazer.” 
 

Art. 4º.  O Anexo I da Lei Complementar nº 072, de 03 de outubro de 2013, passa a ser o constante 
da presente Lei Complementar. 

 
Art. 5º.  Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o remanejamento de pessoal, instalações, 

equipamentos ou materiais, a fim de atender a reorganização da estrutura administrativa prevista nesta Lei 
Complementar.  

 
Art. 6º. Para atendimento do disposto nesta Lei Complementar, fica o Poder Executivo autorizado a 

remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias aprovadas na legislação vigente, bem como a 
abrir créditos adicionais ao orçamento anual, suplementares e especiais, até o limite dos saldos de dotações 

orçamentárias existentes na data da publicação desta lei complementar com recursos do Tesouro e de outras fontes, 
e a promover a adaptação dos programas de trabalho dos Órgãos constantes da presente lei, conforme suas 
atribuições, considerando o disposto nas legislações em vigor. 

 
Art. 7º. Esta Lei Complementar entrará em vigor em 1° de julho de 2021, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Chapadão do Sul – MS, 14 de abril de 2021. 
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ANEXO I 
 

DA DIREÇÃO DOS ÓRGÃOS E SEUS SÍMBOLOS 
 
 

I - Órgãos de Colaboração com o Governo Federal e Estadual:  

Órgão Dirigente Símbolo 

Junta de Serviço Militar Diretor DGAS-04 

Unidade Municipal de Cadastramento dos 
Produtores Rurais 

Diretor DGAS-04 

  

II – Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Prefeito:  

Órgão Dirigente Símbolo 

Assessoria Jurídica Assessor Jurídico DGAS-02 

Assessoria de Imprensa Assessor de Imprensa DGAS-07 

Assessoria Especial Assessor Especial DGAS-03 

Ouvidoria Municipal Ouvidor Municipal  DGAS-01 

Controle Interno Controlador Interno I DGAS-01 

  

III – Órgãos de Atividade – Meio:  

Órgão Dirigente Símbolo 

Secretaria Municipal de Governo Secretário Subsídio 

Secretaria Municipal de Administração Secretário Subsídio 

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento  Secretário Subsídio 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos  Secretário Subsídio 

Secretaria Municipal de Segurança  Secretário Subsídio 

  

IV – Órgãos de Atividade – Fim:  

Órgão Dirigente Símbolo 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura Secretário Subsídio 

Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e 
Lazer 

Secretário Subsídio 

Secretaria Municipal de Saúde Secretário Subsídio 

Secretaria Municipal de Assistência Social Secretário Subsídio 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente 

Secretário Subsídio 

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e 
Serviços Públicos 

Secretário Subsídio 
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LEI Nº 1.264, DE 14 DE ABRIL DE 2021. 
 

 “Altera a redação da Lei nº 1.115/2016, que dispõe sobre Sistema Municipal de Cultura de Chapadão do 
Sul, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre os seus componentes, recursos 
humanos, financiamento e dá outras providências”. 

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

atribuições legais, 

Faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º.  O Artigo 33 da Lei nº 1.115, de 29 de setembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

“Art. 33.   Integram o Sistema Municipal de Cultura:  
I - Coordenação:  
a) Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
.....................” 

 
Art. 2º.  Os Artigos 34, 35, 36 e 37 da Lei nº 1.115, de 29 de setembro de 2016, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

 
“Art. 34.  A Secretaria Municipal de Educação e Cultura é órgão superior, subordinado diretamente ao 

Prefeito, e se constitui no órgão gestor e coordenador do Sistema Municipal de Cultura.  
 
Art. 35.  Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura os Departamentos de 

Apoio Administrativo e de Cultura, e outras que vierem a ser constituídas. 
 

Art. 36.  Além das competências próprias fixadas em Lei Municipal, são atribuições da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura: 

................... 
 

Art. 37.   À Secretaria Municipal de Educação e Cultura, como órgão coordenador do Sistema 
Municipal de Cultura, compete: 

................... ” 
 
Art. 3º.  O artigo 40 da Lei nº 1.115, de 29 de setembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 40.  O Conselho Municipal de Política Cultural será constituído por 08 (oito) membros titulares e 

08 (oito) membros suplentes, com a seguinte composição: 
I – 4 (quatro) membros titulares e respectivos suplentes representando o Poder Público Municipal, 

através dos seguintes órgãos: 
a. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sendo um deles o Secretário da pasta ou indicado 

pelo mesmo (2 titulares e 2 suplentes); 
b. Secretaria Municipal de Assistência Social (1 titular e 1 suplente); 
c. Secretaria de Finanças e Planejamento (1 titular e 1 suplente); 
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II – 4 (quatro) membros titulares e respectivos suplentes representando a sociedade civil através dos 
seguintes setores: 

a. Organizações Não Governamentais com atuação no setor de cultura do Município e 
associações sem fins lucrativos e entidades de classe que desenvolvam atividades culturais no Município (4 titulares e 
4 suplentes). 

b. suprimido; 
 
...................” 
 

 
Art. 4º.  O Artigos 48, 51, 56, 64, 68 e 81 da Lei nº 1.115, de 29 de setembro de 2016, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 48. ................. 
 

§2º   Cabe à Secretaria Municipal de Educação e Cultura convocar e coordenar a Conferência 
Municipal de Cultura, que se reunirá ordinariamente a cada dois anos, em data que deverá estar de acordo com o 
calendário de convocações das Conferências Estatual e Nacional de Cultura; ou extraordinariamente qualquer tempo, 
a critério do Conselho Municipal de Política Cultural.  

 
Art. 51.  A elaboração do Plano Municipal de Cultura e dos Planos Setoriais de âmbito municipal é de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Instituições Vinculadas, que, a partir das diretrizes 

propostas pela Conferência Municipal de Cultura, desenvolve Projeto de Lei a ser submetido ao Conselho Municipal de 

Política Cultural e, posteriormente, encaminhado à Câmara de Vereadores.  
 
Art. 56.  O Fundo Municipal de Cultura será administrado pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura na forma estabelecida no regulamento, e apoiará projetos culturais por meio das seguintes modalidades:  
I - ................. 
II - ................ 

 
§1º.  Nos casos previstos no inciso II do caput, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura definirá 

com os agentes financeiros credenciados a taxa de administração, os prazos de carência, os juros limites, as 
garantias exigidas e as formas de pagamento.  

 
Art. 64. Cabe à Secretaria Municipal de Educação e Cultura desenvolver o Sistema Municipal de 

Informações e Indicadores Culturais, com a finalidade de gerar informações e estatísticas da realidade cultural local 
com cadastros e indicadores culturais construídos a partir de dados coletados pelo Município. 

............... 
 
Art. 68. Cabe à Secretaria Municipal de Educação e Cultura elaborar, regulamentar e implementar o 

Programa Municipal de Formação na Área da Cultura, em articulação com os demais entes federados e parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação e instituições educacionais, tendo como objetivo central capacitar os gestores 

públicos e do setor privado e conselheiros de cultura, responsáveis pela formulação e implementação das políticas 
públicas de cultura, no âmbito do Sistema Municipal de Cultura.  

 
Art. 81.  Os recursos financeiros da Cultura serão depositados em conta específica, e administrados 

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e instituições vinculadas, sob fiscalização do Conselho Municipal de 
Política Cultural.  
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§1º.  Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura serão administrados pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.  

 
§2º.  A Secretaria Municipal de Educação e Cultura acompanhará, em conformidade à programação 

aprovada, a aplicação dos recursos repassados pela União e Estado ao Município. ” 

 
Art. 5º.  Esta Lei entrará em vigor em 1º de julho de 2021, revogadas as disposições em contrário, 

em especial a Lei nº 1.159, de 12 de setembro de 2017. 
 

Chapadão do Sul – MS, 14 de abril de 2021. 

                                             

 
 LEI Nº 1.265, DE 14 DE ABRIL DE 2021. 

 

“Desafeta da classe de bens públicos de uso especial e classifica como bens públicos de uso comum do 
povo área que especifica e dá outras providências”     

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

legais, 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI: 

 

Art. 1º.   Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar da classe de bens públicos de uso 
especial (área verde) transferida para classe de bens de uso comum do povo o seguinte imóvel: Lote 01-A, quadra D-
06, tipo institucional, no Loteamento Parque União, situado neste município de Chapadão do Sul - MS, com área 
superficial de QUATRO MIL CENTO E OITENTA E DOIS METROS E CINQUENTA CENTIMETROS QUADRADOS 
(4.182,50m²), lado par, medindo setenta (70,00) metros de frente para a Rua Brasil, igual metragem nos fundos, 
sendo trinta e cinco (35,00) em linha reta, daí deflete a direita dez metros e cinquenta centímetros (10,50) em linha 

reta, daí deflete a esquerda trinta e cinco metros (35,00) em linha reta confrontando com o lote n. 01-B; sessenta e 
cinco metros (65,00) na lateral esquerda de quem da rua olha para o terreno, confrontando com a Avenida Rio 
Grande do Norte; e cinquenta e quatro metros e cinquenta centímetros (54,50) na lateral direita de quem da rua olha 
para o terreno, confrontando com a Rua Chumbo, com a qual faz esquina. Registrada no cadastro municipal n' 
01.4.006.0370.001 e a Matricula 18.623 do Cartório de Registro de imóveis de Chapadão do Sul. 

I - Proprietário(a) – Municipalidade de Chapadão do Sul – pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na Avenida Seis, 706, centro, neste município de Chapadão do Sul/MS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

24.651.200/0001-72.   

 
Parágrafo Único. O imóvel desafetado no ‘caput’ do presente artigo será destinado à Feira do 

Produtor e Praça. 
 
Art. 2º.  Fica desafetada da classe de bens públicos de uso especial (área verde) e transferida para 

classe de bens de uso comum do povo o seguinte imóvel: Lote 01-B, quadra D-06, tipo institucional, no Loteamento 

Parque União, situado neste município de Chapadão do Sul - MS, com área superficial de DOIS MIL CENTO E CENTO E 
DEZESSETE METROS E CINQUENTA CENTIMETROS QUADRADOS (2.117,50m²), lado ímpar, medindo trinta e cinco 
metros e cinquenta centímetros (35,50) metros de frente para a Rua Chumbo, vinte e cinco metros (25,00) 
confrontando com a Avenida Rio Grande do Norte; setenta metros (70,00) na lateral esquerda, sendo trinta e cinco 
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metros (35,00) em linha reta, daí deflete a direita dez metros e cinquenta centímetros (10,50), dai deflete a esquerda 
trinta e cinco metros (35,00) em linha reta, confrontando com o Lote n. 01-A; e setenta metros  (70,00) na lateral 

direita de quem da rua olha para o terreno, confrontando com o Lotes n. 02 e 09, distante 54,50 metros da Rua 
Brasil, esquina mais próxima. Registrada no cadastro municipal n' 01.4.006.0370.001 e a Matricula 18.624 do 
Cartório de Registro de imóveis de Chapadão do Sul. 

I - Proprietário(a) – Municipalidade de Chapadão do Sul – pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na Avenida Seis, 706, centro, neste município de Chapadão do Sul/MS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
24.651.200/0001-72.   

 

Parágrafo Único. O imóvel desafetado no ‘caput’ do presente artigo será destinado ao Centro de 
Educação Infantil.  

 
Art. 3º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafeta da classe de bens públicos de uso 

especial (área verde) e transferida para classe de bens de uso comum do povo o seguinte imóvel: Área Desmembrada 
da Área Remanescente da Área Verde -II, no Loteamento Julimar, situada neste munícipio de Chapadão do Sul-MS, 

com DEZESSETE MIL E SETENTA E NOVE METROS E VINTE E QUATRO DECÍMETROS QUADRADOS 
(17.079,24 m²) dentro dos seguintes limites:  Um lote de terreno urbano de forma irregular medindo, 42,43 
metros, de frente para a Área Desmembrada -I, distando 127,22 metros da Rua Cinco; 12,00 metros na linha de 
fundos, onde confina com o Cemitério; 1.046,99 metros em linha quebrada na lateral direita, sempre de quem da 
Área Desmembrada – I olha para o terreno: 124,90 metros com a Quadra 112 (Remanescente 01), daí deflete a 
esquerda em 30,00 metros com a Avenida Oito, 387,09 metros com a Quadra 113 (Remanescente 02), daí deflete 
esquerda em 15,00 metros com a Rua Quatorze, daí deflete a direita em 490,00 metros com a Rua Um; 1.087,71 

metros em linha quebrada na lateral esquerda, sempre de quem da Área Desmembrada – I olha para o terreno:  

482,57 m com a área da Royal Park Imperial Imobiliária Eireli e Financial Imobiliária Ltda (matriculas 15154 e 
15155), 171,59 metros com a Quadra 114 (Remanescente 03), 30,06 metros com a área da Royal Park Imperial 
Imobiliária Eireli e Financial Imobiliária Ltda (matriculas 15154 e 15155), 403,49 metros com a Quadra 115 
(Remanescente 04), ponto esse distando 12,00 metros do alinhamento com a Rua Um.; registrado no Cadastro 
Municipal: 02.2.025.0301.001. 

I - Proprietário (a) – Municipalidade de Chapadão do Sul – pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Avenida Seis, 706, centro, neste município de Chapadão do Sul/MS, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 
24.651.200/0001-72.   

Parágrafo Único. O imóvel desafetado no ‘caput’ do presente artigo será destinado à abertura da 
Avenida Um. 

 
Art. 4º.  Referidos imóveis serão afetados e integrarão a categoria de Bens de Uso Especial e Uso 

Comum do Povo, atendendo a finalidade almejada.  
 
Art. 5º.  Fica o Município autorizado a compensar as áreas desafetadas nos artigos 1º e 2º da 

presente Lei com o excedente da área pertencente a Matricula nº 4242 do Cartório de Registro de Imóveis do 
Chapadão do Sul - MS, destinada a substituição da área verde desafetada através da Lei Municipal nº 932, de 09 de 

julho de 2013. 
 

Art. 6º.  Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Chapadão do Sul – MS, 14 de abril de 2021. 
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ADENDO AO CERTAME LICITATÓRIO 
 

Correção Processual Administrativa  
 
A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - MS, por intermédio de sua Pregoeira Oficial – Portaria nº 346 /2020 - 

informa que o Pregão Presencial nº 015/2021, Processo Administrativo nº 0055/2021 – Registro de Preços - do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, no que concerne ao Edital e Termo de Referência, as seguintes alterações:  
  
Quanto às especificações:  

 

1 Deverá acessar o sistema através de navegador web, sendo aceitos os navegadores 
Chrome ou Mozilla Firefox em suas últimas versões, não serão aceitos uso de artefatos que 
simulem o acesso e que não seja nativamente web. 

2 Deverá realizar a importação do arquivo CECAD emitido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social do Governo Federal. Deverá ainda apresentar o resultado do processo, apresentando 
os dados importados. 

3 Deverá possuir app que funcione na plataforma IOS e Android aonde o usuário pode lançar 
seus atendimentos, visitas e acompanhar sua produtividade. Para a apresentação os 
aplicativos devem estar disponíveis para instalação nas lojas oficiais da Apple e Google, de 

forma gratuita.  

4 Deverá demonstrar que os registros dos atendimentos sejam com base nos serviços 
socioassistenciais de acordo com o que trata a Resolução nº 109/2009 (Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais), permitindo identificar membros ou indivíduos envolvidos e o 
serviço da tipificação relacionado com o atendimento. 

5 Deverá possibilitar informar dados socioeconômicos do grupo familiar, tais como dados da 
ocupação, renda familiar ou per capita proveniente de programas sociais ou outras fontes. 

6 Deverá controlar automaticamente a entrada e saída das situações de pobreza e extrema 
pobreza, de acordo com a renda per capita. 

7 Deverá possibilitar informar dados da infraestrutura do domicílio, tais como tipo da 
construção, abastecimento de água, iluminação pública, destino do lixo, bem como dados 
quantitativos de pessoas residentes no domicílio, mulheres grávidas, mães amamentando, 
deficientes e outras informações pertinentes. 

8 Deverá possibilitar identificar as famílias e os membros que participam de programas, 

serviços e projetos. 

9 Deverá possibilitar o registro das condições de EDUCAÇÃO da família tais como IMC da 
criança, deficientes que recebem cuidado de terceiros, presença de gestantes na família, 
convênios de saude e funerario e etc. 

10 Deverá possibilitar o registro das condições educacionais da família. 

11 Deverá possibilitar o registro da convivência familiar na comunidade. 

12 Deverá possibilitar inserir anexos no prontuário da família. 

13 Deverá caso família seja excluída do cadastro único, possibilitar essa marcação no 

prontuário. 

14 Deverá possibilitar o cadastro dos profissionais da Secretaria, registrando seu nome 
completo, matrícula, admissão, função, nº de registro no órgão ou conselho. Possibilitar 
também o vínculo do profissional com seu login e permissões de acesso. 

15 Deverá permitir registrar um atendimento para mais de um funcionário (atendimento 
compartilhado) e a mais de uma pessoa(usuário) quando houver necessidade. 

16 Deverá possuir um painel de chamada aos usuários, aonde o mesmo deve ser visualizado 
em algum dispositivo de imagem (TV ou Monitor) e chamar o usuário pelo seu nome, 
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utilizando de voz robotizada ou sintetizada eletronicamente. Neste mesmo dispositivos deve 

ser possível inserir vídeos institucionais e educativos ao cidadão, enquanto o mesmo 
aguarda o seu atendimento. 

17 Deverá possibilitar registrar o histórico do cumprimento de MSE (Medidas Socioeducativas), 
acolhimento institucional, violência e violação de direitos e todos os demais provenientes da 

Proteção Social Especial. 

18 Deverá possibilitar o gerenciamento das atividades em grupo do PAIF, Serviços de 
Convivência e outros tipos de iniciativa do Município, permitindo realizar um planejamento 
das atividades e anexar arquivos nesses planejamentos, registrar as atividades realizadas 
através do planejamento, registrando também as presenças/faltas dos participantes, 
imagens(fotos) dessas atividades, diário de bordo e cadastrar lista de espera, caso o grupo 
já esteja em sua capacidade máxima e por fim exportar em arquivo os participantes desses 

projetos. Devera também imprimir uma ficha de inscrição do usuário; 

19 Deverá permitir a importação dos participantes do SISC através do arquivo gerado pelo 
mesmo; 

20 Deverá possibilitar a gestão dos benefícios eventuais, controlando os tipos existentes (ex.: 

Auxílio natalidade, Auxílio funeral, etc), as solicitações e concessões realizadas com a 
descrição, data e parecer dos profissionais que justificam as concessões. No caso do 
benefício da cesta basica devera ser possivel registrar os itens que compoem a mesma;  

21 Deverá possibilitar registrar o acompanhamento de famílias ou pessoas nos serviços da 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, possibilitando visualizar em quais serviços 
as famílias ou pessoas estão participando, atendimentos já realizados, encaminhamentos 

feitos e benefícios recebidos e solicitados, possibilitando uma visão integrada da família 
e/ou indivíduos. 

22 Deverá possibilitar registrar o planejamento, evolucao e entrada e saida dos 
acompanhamentos familiar e definir a privacidade das informações cadastradas como 
pública ou privada; 

23 Deverá possibilitar a emissão da ficha cadastral da família com os dados da pessoa de 
referência, endereço, composição familiar, renda, programas, benefícios, atividades em 
grupo e atendimentos. 

24 Deverá possibilitar a emissão de demonstrativo analítico dos atendimentos mensais 
obrigatórios do CRAS (RMA / Relatório Mensal de Atendimentos), com identificação da 

Unidade de Referência e os quantitativos das famílias em acompanhamento pelo PAIF e 
atendimentos individuais e coletivos, de acordo com os modelos de formulário do MDS. 

25 Deverá possibilitar a emissão de demonstrativo analítico dos atendimentos mensais 
obrigatórios do CREAS (RMA), com a identificação dos quantitativos de acompanhamentos 
do PAEFI, situações de violência ou violações e cumprimento de medidas socioeducativas 
(MSE), de acordo com os modelos de formulário do MDS. 

26 Deverá permitir registrar abordagens sociais realizadas pelas unidades que ofertam este 

serviço. 

27 Deverá permitir controlar as medidas socioeducativas, bem como o tipo de medida, o local 
e responsavel do local, a carga horária cumprida e avaliações do usuário em cumprimento. 

28 Deverá possibilitar o registro do Plano Individual de Atendimento (PIA) de crianças e 
adolescentes em serviço de acolhimento de acordo com proposto pelo ministério de 
desenvolvimento social; 

29 Deverá possibilitar o registro do Plano Individual de Atendimento (PIA) da ILPI (Instituição 

de Longa Permanência para Idosos); 

30 Deverá permitir controle do Formulário FPGB (individual e/ou coletivo) de forma eletrônica 
e imprimir modelo do formulário preenchido em papel. Em um mesmo formulario deve ser 
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possivel inserir varios responsaveis familiar; 

31 Deverá permitir registrar todo processo de denúncias do PBF(programa bolsa família), bem 
como andamento e resultado do mesmo; 

32 Deverá permitir controle e gestão de Ofícios recebidos e enviados. O sistema devera alertar 
ao usuário caso algum ofício esteja vencendo o prazo. 

33 Deverá disponibilizar um formulario para registrar o  processo de deúncia/notificação de 
situação de violência. Este formulario podera ser de acesso publico; 

34 Deverá permitir emissão de C.I. (comunicação interna) de forma eletrônica entre unidades 
da rede. Deve ser possível anexar documentos eletrônicos a C.I. caso haja necessidade, 
também possibilitar de uma resposta a esta C.I. e encaminhá-la a outro funcionário quando 

necessário. Possibilitar tambem encerar uma C.I e distinguir as enviadas, recebias e 
encerradas; 

35 Deverá permitir o cadastro de lembretes; 

36 Deverá permitir gerenciar o estoque; 

37 Devera permitir o gerenciamento e controle dos patrimonios; 

38 Deverá permitir cadastrar doações realizadas pelas entidades, essas doações não poderão 
ser contabilizadas no RMA, porem deve ser possível visualizá-las no prontuário do usuário; 

39 Deverá ser possível o usuário visualizar geograficamente em um mapa as famílias que 

estão sendo acompanhadas (paif/paefi), beneficiários do bolsa família, famílias em 
vulnerabilidade entre outros; 

40 Deverá possuir uma ferramenta para o Gestor lançar e medir a qualidade dos atendimentos 
de seus profissionais, mensurando de forma prática os profissionais melhores avaliados; 

41 Deverá possuir uma ferramenta para o Gestor acompanhar em forma de gráficos os 
benefícios concedidos, atendimentos realizados, produtividade dos funcionários e etc. 

42 Deverá permitir aos cidadãos visualizar gráficos sobre a gestão, tais como quantitativo de 
atendimentos, benefícios concedidos, participantes de projetos e outros mais permitidos 
pela mesma. 

43 Deverá possibilitar a gerência do programa Criança Feliz, registrando as visitas realizadas, a 
produtividade de cada visitador, as metas que estão sendo alcançadas e o cadastro e 
emissão do plano de visita. 

44 Deverá permitir o cadastro do QDD (Quadro de Detalhamento da Despesa) dos fundos 
relacionados com a Assistência Social. 

45 Deverá possuir um Chat para auxiliar na comunicação entre usuários do sistema e também 
da equipe de suporte da empresa contratada, o mesmo deve possibilitar envio de 
mensagens off-line; 

46 Quando houver alguma atualização do sistema, o mesmo devera notificar o usuário sobre a 

mesma. 

47 Deverá possibilitar a emissão de SMS aos usuários agendados, bem como também aos 
participantes de projetos ou programas ofertados pelo município, sem limite de envios; 

48 Possibilitar o cadastro de pessoas informando dados pessoais como estado civil, sexo, data 
de nascimento, cônjuge, filiação, documentos pessoais, NIS, endereço,  cns e outras 

informações pertinentes. 

49 Possibilitar lançar respostas dos Ofícios via sistema; 

50 Manter todo o histórico no sistema dos memorando e ofícios; 

51 Permitir o arquivamento de documentos em ambiente web na extensão word, excel e pdf 
dentro do sistema, deve ser possível compartilhar este documento entre os usuarios 
desejados. 

52 Permitir o agendamento dos atendimentos e visitas domiciliares ou institucionais; 
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CRONOGRAMA 

Fases Prazo Atividades 

1 Instalação e 
configuração 

10 dias  Instalação do sistema  de Gestão Social 
- Migração dos dados legados 

- Validação da instalação e consistência 

- Configuração do sistema de backup 
- Instalação em servidor local ou nuvem 

2 Usuários 3 dias - Criação dos logins e perfis de acesso 

3 Configurações 10 dias - Configuração de todos os módulos do sistema 

- Ajustes de parâmetros e regras gerais 

4 Treinamento 30 dias - Treinamento e capacitação a todos os usuários do sistema 

 

Da Qualificação Técnica -  onde lê – se: 

a) Alvará de funcionamento do licitante em plena vigência.  
 
b) Atestado (s) de capacidade técnica operacional fornecido (s) por pessoa jurídica de 
direito público, demonstrando a licitante ter prestado serviços de atividade pertinente 
com o objeto desta licitação. 

 
c) Comprovação de que a licitante é a proprietária dos softwares locados. 

 
c.1) Caso a licitante não seja a proprietária dos softwares locados deverá 
apresentar contrato de distribuição por concessão comercial entre a licitante e 
a empresa proprietária do (s) softwares. 

 

 
Da Qualificação Técnica -  leia - se: 

a) Alvará de funcionamento do licitante em plena vigência.  
 

b) Atestado (s) de capacidade técnica operacional fornecido (s) por pessoa jurídica de 
direito público, constando que prestou serviços de licenciamento de sistema de gestão 
de ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 
       b.1) O atestado deverá ainda ser acompanhado de cópia da nota fiscal ou contrato 
da prestação de serviço. 

 
c) Comprovação de que a licitante é a proprietária dos softwares locados. 

 
      c.1) Caso a licitante não seja a proprietária dos softwares locados deverá 
apresentar    contrato de distribuição por concessão comercial entre a licitante e a 
empresa proprietária do (s) softwares. 
 

d) Para fins de comprovação da capacidade do sistema em atender as necessidades do 
órgão e de sua real veracidade faz-se necessário a aplicação da prova de conceito, que 
deverá ser realizada ao término do processo licitatório da seguinte maneira: 
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Concluída a fase de análise de propostas e habilitação no procedimento licitatório, 
licitante melhor qualificada deverá apresentar o software à Comissão Especial de 
Avaliação a fim de comprovar a veracidade das informações acerca dos requisitos 
desejáveis, os sistemas ofertados deverão atender as especificações e requisitos 

técnicos mínimos previstos no anexo I. 
 

“Prova de Conceito: amostra a ser fornecida pela 

licitante classificada provisoriamente em primeiro 
lugar para realização dos testes necessários à 
verificação do atendimento às especificações 
técnicas definidas no Termo de Referência ou 
Projeto Básico”. (INSTRUÇÃO NORMATIVA 
MPOG/SLTI N° 04/2014 – Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação)  
“O Acórdão TCU n° 2059/2017 – Plenário, de 
relatoria do Ministro Benjamin Zymler, determinou 
que provas de conceito não devem ser utilizadas 
na fase interna da licitação (planejamento da 
contratação), uma vez que não se prestam a 

escolher solução de TI e a elaborar requisitos 
técnicos, mas a avaliar, na fase externa, se a 

ferramenta ofertada no certame atende às 
especificações técnicas definidas no projeto básico 
ou no termo de referência”.  
Prova de Conceito (PoC), no âmbito da 
jurisprudência desta Corte de Contas, corresponde 

a uma apresentação de amostras no contexto de 
uma licitação, com o objetivo de permitir que a 
empresa provisoriamente classificada em primeiro 
lugar no certame comprove que a solução 
apresentada satisfaz os requisitos exigidos no 
edital”. (Acórdão TCU n° 1.984/2006 – Plenário – 

Relatório)  
“De forma a não dar espaço a julgamento 
subjetivo e garantindo a eficácia do princípio da 
publicidade, os critérios de avaliação, as 
atividades de aferição de compatibilidade, assim 
como os planos, casos e relatórios de teste, devem 

constar detalhadamente nos editais”. (Acórdãos 

TCU n° 346/2002 – Plenário e n° 1.512/2006 – 
Plenário) 
 

A apresentação dos softwares a que se refere o inciso anterior deverá ser efetuada 
logo após a fase de lances, sendo convocada em primeiro lugar empresa melhor 
classificada. Munida de equipamento próprio, computador ou notebook com sistema 
instalado, smartfone android e IOS funcionando com conexão 3g ou 4g, dados de teste 

para fins de demonstrar a capacidade do sistema em atender as necessidades da 
administração municipal. 
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A análise do software não será sigilosa, contudo deverá ser procedida apenas pela 
Comissão Especial de Avaliação, não cabendo qualquer interferência das licitantes. 
  
A licitante deverá apresentar pelo menos 90% dos serviços elencados no item 5.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE GESTÃO SOCIAL, sendo obrigatório ainda 
apresentar os itens relacionados abaixo, sob pena de desclassificação: 
 

Interface com o usuário: A interface com usuário deve ser amigável, devendo ser 
obrigatoriamente em ambiente web, funcionado nos navegadores Chrome ou Firefox 
em suas últimas verões, e nos navegadores Safari para dispositivos IOS e Chrome para 
dispositivos Android, sem a necessidade de instalação de qualquer artefato, plugins 
que simulem o acesso web, tais como teamviewer, RDP, radmin, citrix etc. 
Estrutura de banco de dados: O banco de dados deverá ser do tipo SGBD, tipo 

relacional, compatível com ambiente Unix/Linux. Os aplicativos deverão, 
obrigatoriamente, utilizar um banco de dados que NÃO tenha custo de licenciamento, 
nem limites de conexões, acessos ou tamanho de arquivo, serão aceitos de preferência 
banco de dados em formato de software livre (postgresql, firebase,   mysql, outros…), 
caso o banco de dados seja licenciado, o fornecedor deverá oferecer juntamente com o 
produto a licença lifetime (perpétua). 
Usabilidade: Deve ser utilizado conceito de Usabilidade, sendo necessária somente 

navegadora web para acesso, tanto para computadores smartphones, tablets para 
sistemas Windows, IOS, Android ou mesmo MACbook. O sistema deve ter tecnologia 

de responsividade, devem funcionar em telas de dispositivos smartfone ou tablets 
nativamente.  
Sistema Cloud: Toda a solução deverá primeiramente deve ter opção de ser instalada 
em servidor nuvem (cloud), fornecido pela CONTRANTANTE, garantindo assim, caso 
queira, manter o sistema mais seguros, mais ágeis, com backup automatizado em 

nuvem realizado diariamente, ter um ambiente livre problemas de queda de link de 
internet, queda de rede elétrica, ataque hacker, baixo custo com manutenção 
preventiva e corretiva de hardware, serviço de firewall de alto nível utilizando-se de 
certificado de segurança “rsa” público ou privado para acesso remoto via conexão 
segura (ssh) ou por opção da CONTRATADA instalação no datacenter da Prefeitura. 
 

Segurança dos Dados: O acesso à plataforma se dá por meio de senha pessoal e 
intransferível cadastrada pelo Administrador do sistema ou usuário por ele autorizado, 
o sistema de acesso deverá possuir tecnologia de bloqueio de terminal de login quando 
o usuário atingir 5 tentativas seguidas de login/senha incorretas, evitando assim 
ataques do tipo script de força bruta. Deverá ainda possui sistema de cadastro de 
senha com nível de complexidade, exigindo tamanho mínimo 8 caracteres que 

contenham pelo menos um número e um símbolo especial, evitando assim senhas de 

fácil adivinhação. 
Auditoria Interna: O sistema deverá auditar todas as transações em tela, registrado 
tudo que foi clicado, incluído, alterado, excluído ou modicado, transgredindo ainda a 
data/hora, nome do usuário, ip do computador e conteúdo afetado, permitindo a 
critério pesquisar por usuário, data ou operação realizada. Deverá ainda possuir 
campos de senha com criptografia do tipo hash. 
Será lavrado laudo de análise da demonstração de apresentação dos softwares emitido 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social, atestando se os softwares 
apresentados atendem ou não os requisitos solicitados no presente Edital. 
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Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital o licitante será adjudicado 
ao objeto do certame. 
 
Caso a Comissão Especial de Avaliação não declare aprovado o software apresentado 

pela empresa declarada provisoriamente vencedora, em razão do não atendimento aos 
requisitos mínimos estabelecidos neste edital, será convocada a segunda licitante com 
o menor preço e que preencha os requisitos de habilitação, a fim de que proceda à 

apresentação do software para que sejam da mesma forma analisados os requisitos 
desejáveis, até que se tenha definitivamente a proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública, segundo os preceitos estabelecidos neste edital e Termo de 
referência que o compõe. 
 
Devido a pândemia e a necessidade do distanciamento social, será permitida a 

apresentação dos produto  de forma online, utilizando-se de plataforma de 
videoconferência fornecida pela Contratante tais como meet. 
 

 
Objetivando as correções necessárias, goza a Administração dos Princípios da Autotutela, Legalidade, Eficiência e 
Súmula nº 473 do STF.  

 
Chapadão do Sul/MS, 14 de Abril de 2021. 

 
Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira 
Portaria nº 346/2020 

 

 

 
ADENDO AO CERTAME LICITATÓRIO 

 
Correção Processual Administrativa  

 
A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - MS, por intermédio de sua Pregoeira Oficial – Portaria nº 346 /2020 - 

informa que o Pregão Presencial nº 016/2021, Processo Administrativo nº 059/2021 – Registro de Preços - do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, no que concerne ao Termo de Referência do Edital e Anexo da Proposta, as 
seguintes alterações:  
  
TERMO DE REFERÊNCIA.  
 

Do Quantitativo do Item 1 e 2  - Onde se lê: 

ITEM PRODUTO UNID QUANT 

1 

RAÇÃO PREMIUM PARA GATO FILHOTE 

Raça: Todos os portes 

Idade: Filhotes 

Sabor: Variado 

Tipo de Ração: Premium 

Tamanho do Grão: pequenos ou médios 

KG 12.000 
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Transgênico: Sim 

Corante: Sem corante 

Nutrição: Alto valor nutricional e energético  

Validade: Mínima de 6 meses  

2 

RAÇÃO PREMIUM PARA CÃO FILHOTE 

Raça: Todos os portes 

Idade: Filhotes 

Sabor: Variado 

Tipo de Ração: Premium 

Tamanho do Grão: pequenos ou médios 

Transgênico: Sim 

Corante: Sem corante 

Nutrição: Alto valor nutricional e energético  

Validade: Mínima de 6 meses 

KG 

 

 
1.800 

 
 

 
Do Quantitativo do Item 1 e 2  - lei - se 

ITEM PRODUTO UNID QUANT 

1 

RAÇÃO PREMIUM PARA GATO FILHOTE 

Raça: Todos os portes 

Idade: Filhotes 

Sabor: Variado 

Tipo de Ração: Premium 

Tamanho do Grão: pequenos ou médios 

Transgênico: Sim 

Corante: Sem corante 

Nutrição: Alto valor nutricional e 

energético  

Validade: Mínima de 6 meses  

KG 1.800 

2 

RAÇÃO PREMIUM PARA CÃO FILHOTE 

Raça: Todos os portes 

Idade: Filhotes 

Sabor: Variado 

Tipo de Ração: Premium 

Tamanho do Grão: pequenos ou médios 

Transgênico: Sim 

Corante: Sem corante 

Nutrição: Alto valor nutricional e 
energético  

Validade: Mínima de 6 meses 

KG 

 

 

12.000 
 
 

 
ANEXO II – PROPOSTA .  
 

Do Quantitativo do Item 1 e 2  - Onde se lê: 
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Ite

m 
Qtde Und Objeto Marca 

Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 12.000 KG 

RAÇÃO PREMIUM PARA 
GATO FILHOTE 

Raça: Todos os portes 

Idade: Filhotes 

Sabor: Variado 

Tipo de Ração: 
Premium 

Tamanho do Grão: 

pequenos ou médios 

Transgênico: Sim 

Corante: Sem corante 

Nutrição: Alto valor 
nutricional e 

energético  
Validade: Mínima de 6 
meses 

   

2 

 

 
1.800 

 
 

KG 

RAÇÃO PREMIUM PARA 
CÃO FILHOTE 

Raça: Todos os portes 

Idade: Filhotes 

Sabor: Variado 

Tipo de Ração: 

Premium 

Tamanho do Grão: 
pequenos ou médios 

Transgênico: Sim 

Corante: Sem corante 

Nutrição: Alto valor 
nutricional e 
energético  

Validade: Mínima de 
6 meses 

   

3 360 LATAS  

RAÇÃO ÚMIDA PARA 
CÃO ADULTO 

Raça: Todos os portes 

Idade: Filhotes 

Sabor: Variado 

Tipo de Ração: 
Premium 

Tamanho do Grão: 
pequenos ou médios 

Transgênico: Sim 

Corante: Sem corante 
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Nutrição: Alto valor 

nutricional e 
energético  

Validade: Mínima de 

6 meses 

Embalagem: Latas 
com no mínimo 280 
gramas 

4 360 LATAS  

RAÇÃO ÚMIDA PARA 
GATO ADULTO 

Raça: Todos os portes 

Idade: Filhotes 

Sabor: Variado 

Tipo de Ração: 
Premium 

Tamanho do Grão: 
pequenos ou médios 

Transgênico: Sim 

Corante: Sem corante 

Nutrição: Alto valor 

nutricional e 
energético  

Validade: Mínima de 

6 meses 

Embalagem: Latas 

com no mínimo 280 
gramas 

   

Valor Total R$  

 

Do Quantitativo do Item 1 e 2  - lei - se 

Ite
m 

Qtde Und Objeto Marca 
Valor 
Unit. 

Valor Total 

1 1.800 KG 

RAÇÃO PREMIUM PARA 

GATO FILHOTE 

Raça: Todos os portes 

Idade: Filhotes 

Sabor: Variado 

Tipo de Ração: 
Premium 

Tamanho do Grão: 
pequenos ou médios 

Transgênico: Sim 

Corante: Sem corante 

Nutrição: Alto valor 
nutricional e 
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energético  

Validade: Mínima de 6 
meses 

2 

 

 
12.000 

 

 

KG 

RAÇÃO PREMIUM PARA 
CÃO FILHOTE 

Raça: Todos os portes 

Idade: Filhotes 

Sabor: Variado 

Tipo de Ração: 
Premium 

Tamanho do Grão: 
pequenos ou médios 

Transgênico: Sim 

Corante: Sem corante 

Nutrição: Alto valor 

nutricional e 
energético  

Validade: Mínima de 
6 meses 

   

3 360 LATAS  

RAÇÃO ÚMIDA PARA 

CÃO ADULTO 

Raça: Todos os portes 

Idade: Filhotes 

Sabor: Variado 

Tipo de Ração: 
Premium 

Tamanho do Grão: 
pequenos ou médios 

Transgênico: Sim 

Corante: Sem corante 

Nutrição: Alto valor 
nutricional e 
energético  

Validade: Mínima de 

6 meses 

Embalagem: Latas 

com no mínimo 280 
gramas 

   

4 360 LATAS  

RAÇÃO ÚMIDA PARA 
GATO ADULTO 

Raça: Todos os portes 

Idade: Filhotes 

Sabor: Variado 

Tipo de Ração: 
Premium 
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Tamanho do Grão: 

pequenos ou médios 

Transgênico: Sim 

Corante: Sem corante 

Nutrição: Alto valor 

nutricional e 
energético  

Validade: Mínima de 

6 meses 

Embalagem: Latas 
com no mínimo 280 
gramas 

Valor Total R$  

 
Objetivando as correções necessárias, goza a Administração dos Princípios da Autotutela, Legalidade, Eficiência e 
Súmula nº 473 do STF.  
 

Chapadão do Sul/MS, 14 de Abril de 2021. 

 
 

Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira 
Portaria nº 346/2020 

 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISRATIVO Nº 015/2021 

 
*Contratante: 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 
*Detentoras da Ata:  

Mix Clean Produtos de Limpeza Eirelli                                            Valor: R$ 69.449,50 
CNPJ/MF nº 07.837.083/0001-17 
Medy Higienização Profissional Eireli                Valor: R$ 133.118,55 
CNPJ/MF nº 24.620.109/0001-90 
*Objeto: A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para futura aquisição de materiais de limpeza para 
o setor de lavanderia e produtos de higiene e limpeza pesada para o setor de nutrição e higienização do Hospital 

Municipal de Chapadão do Sul. 

*Data da Assinatura: 13/04/2021. 
*Vigência: 12 meses. 
A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul – MS, bem como no Portal da 
Transparência no site oficial do município, através do endereço eletrônico 
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/transparencia. 

 
Valeria Lopes dos Santos 

Gestora do FMS 
 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/transparencia
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EXTRATO DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR 
REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2021 

 

*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 / Mix Clean Produtos de Limpeza Eirelli - 
CNPJ/MF nº 07.837.083/0001-17 / Medy Higienização Profissional Eireli  - CNPJ/MF nº 24.620.109/0001-
90.  

*Processo Administrativo: 015/2021                      *Pregão Presencial: 005/2021 
*Objeto: A presente Ata tem como objeto o registro de preços para a futura aquisição de materiais de limpeza para o 
setor de lavanderia e produtos de higiene e limpeza pesada para o setor de nutrição e higienização do Hospital 
Municipal de Chapadão do Sul. 
*Designação de Servidor: Fica designada a servidora Cleuzimar Aparecida Olimpio de Paula, proveniente da 
Secretaria Municipal de Saúde, para acompanhamento e fiscalização da Ata supracitada. 

*Data da Assinatura: 13/04/2021. 
*Assinam: Valeria Lopes dos Santos– Gestora do FMS / Cleuzimar Aparecida Olimpio de Paula – Fiscal da Ata SRP. 
 

 
Valeria Lopes dos Santos                                        Cleuzimar Aparecida Olimpio de Paula 

                        Gestora do FMS                                                                   Fiscal da Ata SRP 
 

 

RETIFICAÇÃO – NUMERAÇÃO DO EXTRATO DE EMPENHO 
SEGUE O CORRETO: 

 
EXTRATO DE EMPENHO 00680/2021 

 
 
Processo ADM: 000001/21 

PREGÃO ELETRÔNICO 0001/21 
023503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL 
Ficha: 556 Fonte: 1 14 340 
3.3.90.30.36 Material Hospitalar 
Data do empenho: 03/03/2021 Tipo: OR 
Fornecedor: PRO-SAÚDE COM PROD HOSPITALARES LTDA  ME 

CNPJ: 07.344.756/0001-05 
Valor: R$ 1.245,00 
Objeto: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICADO 

ABAIXO, PARA REPOR O ESTOQUE DA CAF - 
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, 

 

__________________________ __________________________ 
DENIR MARCELINO DE PAULA VALÉRIA LOPES DOS SANTOS 

CONTADOR - CRC GO0022678/O-0 MS SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL - MS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 

 
 

DELIBERAÇÃO Nº 19, DE 14 DE ABRIL DE 2021. 

      

 

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Municipal da Vigilância Socioassistencial, Monitoramento e Avaliação para o ano 

de 2021. 

 

 

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Chapadão do Sul - CMAS, reunido em Assembleia 

Ordinária realizada no dia 14 de abril de 2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº1.051, de 04 

de setembro de 2015, Art. 23, XXIV e Regimento Interno Art. 2º, XXIV, 

 

DELIBERA: 
 

Art. 1º - Após análise e discussão, aprovar por unanimidade o Plano Municipal da Vigilância Socioassistencial, 

Monitoramento e Avaliação para o ano de 2021. 

 

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

 

Chapadão do Sul/MS, 14 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 
MARISTELA FRAGA  

DOMINGUES  
Presidente do CMAS 
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                        João Carlos Krug                                                            Itamar Mariani 
Prefeito Municipal                                          Sec. Mun. de Finanças e Planejamento 
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Requerimento nº 10/2021 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, solicitando que seja informado a este Vereador o que segue: 

O Executivo tem planos de encaminhar Projeto de Lei, para apreciação desta Casa de Leis, visando assegurar a 
concessão da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores dos Servidores Públicos Municipais, referente ao 
ano de 2021, a ser pago em 2022? Respeitando o que preceitua a Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio 
de 2020. 

 

Requerimento nº 11/2021 Vereadores Mika e 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, com cópia a Secretária de Saúde, Valéria Lopes dos Santos, solicitando que 
seja informado a estes Vereadores o motivo pelo qual a Farmácia da UBS Central será fechada. Considerando que, o 
serviço ofertado na UBS, por ser centralizada, garante mais comodidade com atendimento, evitando a peregrinação 
do paciente, de unidade em unidade à procura de remédios. 

 

Indicação n. 103/2021 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 sejam construídas rampas de acesso para cadeirantes, nas faixas de pedestres de nosso 
Município. Solicito ainda, que nos locais onde existam faixas de pedestres, que seja construído calçamento. 

 

Indicação n. 104/2021 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 seja pintada uma Ciclofaixa (Ciclovia) nas seguintes Avenidas: Rio Grande do Norte, Tocantins, 
no restante da Mato Grosso do Sul, entre a Goiás até no final do Bairro Esplanada; Rio Grande do Sul, Onze, 

Dezesseis, e, Avenida das Garças, cruzando com a Avenida das Gaivotas. A ciclofaixa tem a mesma serventia da 
ciclovia, só que a ciclofaixa é mais rápida para fazer, e também, mais barata para o município, sem contar que, os 
canteiros de algumas dessas avenidas mencionadas são muito estreitos. 

 

Indicação n. 105/2021 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, solicitando que seja disciplinado, por meio de Lei, o funcionamento, bem 
como, a instituição de plantão de atendimento dos estabelecimentos que desempenham atividades de farmácia e 
drogaria em nosso Município. 

 

PODER LEGISLATIVO 
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Indicação n. 106/2021 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, solicitando que seja criado por meio de Lei, um auxílio emergencial municipal 
para famílias carentes que não conseguiram se cadastrar no benefício do Governo Federal. O valor seria pago durante 
três meses para pessoas previamente aprovadas, estariam aptos a participar do programa, os moradores de 

Chapadão do Sul, inscritos no Cadastro Único, famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa. 

 

Indicação n. 107/2021 Vereador Mika 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 
ao Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende Pereira, solicitando que seja destinado ao Município de Chapadão 

do Sul, 50 (cinquenta) doses de vacina contra a Covid-19, para inclusão dos profissionais da limpeza urbana, coleta 
de lixo e funcionários da Central de tratamentos de Resíduos, no rol de prioritários no plano de vacinação. 

 

Indicação n. 108/2021 Vereador Marcelo do Bar 

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 a Secretária de Saúde, Valéria dos Santos Souza, solicitando a 
instalação de uma UTI Neonatal no Hospital Municipal de Chapadão do Sul. 

 

Indicação n. 109/2021 Vereadora Ká Nogueira 

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, Sr. Ivanor 
Zorzo, para que se faça um detalhado estudo das vias urbanas, tendo em vista a melhoria da sinalização vertical e 
horizontal; a melhoria e/ou construção de calçadas, mediante notificação dos donos dos imóveis e/ou terrenos para 
que assim, se garanta ao cidadão sul chapadense, meios de uma melhor mobilidade e segurança pessoal, tendo em 
vista que a cidade cresce e não há, pelo visto, uma preocupação em manter sinalizados ou com calçamento adequado 

os logradouros, que privilegie o cidadão, seja ele o pedestre, o idoso, a pessoa com deficiência, a criança, a mãe 
empurrando um carrinho, etc. Lembramos aqui, que 2021, é o prazo final para que Chapadão do Sul apresente seu 
Plano de Mobilidade Urbana, e esta Casa de Leis, mais especificamente esta Vereadora, detém profundo interesse na 
matéria. 

  

 

Indicação n. 110/2021 Vereadora Ká Nogueira 

 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 à Secretária de Saúde, Sr.ª Valéria Lopes dos Santos e com cópia 
ao Ministério Público Estadual, com fulcro da Lei de Acesso à Informação, na Lei Orgânica Municipal e na Constituição 
de nosso país, que se divulgue aos cidadãos desta urbe, com envio a esta Vereadora, dados PORMENORIZADOS 
acerca da incidência dos casos de DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA e LEISHMANIOSE em nosso município, bem como 
as medidas, que tem sido tomadas para o controle dos vetores responsáveis pela transmissão dessas doenças. Desde 
a indicação, já requeremos da Senhora Secretária, bem como de seus superiores, que não se deem ao trabalho de 
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enviar “manuais de estudo”, pois que temos em mãos muitos deles e requeremos aqui, ao DADOS REAIS e as 
MEDIDAS TOMADAS para o controle e tratamento dos casos destas endemias, tão perigosas, em NOSS MUNICÍPIO. 

Com fulcro ainda na LAI, indico de tabelas pormenorizadas dos valores recebidos pelo município, nos últimos 4 anos 
para tratar da matéria. 

 

Indicação n. 111/2021 Vereadora Ká Nogueira 

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 SEDEMA Sr. José Teixeira Junior, com vistas a 
obtenção de informações acerca de quais medidas foram ou estão sendo tomadas com vistas a minimizar os impactos 
financeiros causados pelo fechamento temporário de micro e pequenas empresas em nossa cidade, por força da 
adoção de Decretos Estaduais e edição de Decretos Municipais, de mesmo jaez. 

  

Indicação n. 112/2021 Vereadora Ká Nogueira 

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, à Secretaria de Governo, Sr.ª Agnes Miller e ao Conselho de Segurança 
Municipal, na pessoa do Dr. Salvador Divino Araújo, que se faça, com urgência e remeta a esta Casa de Leis e a esta 
Vereadora, em específico, um estudo para a viabilização de Câmeras de Segurança, em locais estratégicos e já 
mapeados por nossas forças de segurança, com vistas a coibir a ação de marginais, cada vez mais audaciosos e 

perigosos, pois que o número de ações desses criminosos, usando de força armada para seus maus feitos, tem 
crescido. 

  

Indicação n. 113/2021 Vereador Marcelo do Bar 

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 a instalação de uma cobertura de estrutura metálica no estacionamento do Hospital Municipal, para 
abrigar os veículos dos médicos, enfermeiros e funcionários. 

 

Indicação n. 114/2021 Vereador André dos Anjos 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 
ao Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário da SEDEMA, José Teixeira Júnior, ao Secretário de Obras, Transportes 
e Serviços e Públicos, Ivanor Zorzo e o Secretário SEINFRA, Ricardo Bannak para que seja realizado um projeto junto 
a entidades e iniciativa privada para a criação de parques verdes no perímetro urbano do município. 

 

Indicação n. 115/2021 Vereador André dos Anjos 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 
ao Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário de Cultura e Esportes, Altair Antônio Trentin, para que seja utilizado 
cloro diluído em água nas quadras de areia e parques infantis, a fim de evitar proliferação de fungos, bactérias e 
bichos geográficos. 
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Indicação n. 116/2021 Vereador Marcelo do Bar 

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 Diretor do Demutran, Pedro Lopes, solicitando que sejam 
instaladas, no Bairro Esperança, placas indicativas e sinalização horizontal viária com a velocidade máxima permitida. 

 

Indicação n. 117/2021 Vereador Vanderson Cardoso 

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente 
a Deputada Estadual, Mara Caseiro, solicitando a destinação de Recurso Financeiro, Emenda Parlamentar, no valor de 
R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), visando a destinação de um veículo, para atender as demandas do 
DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito de Chapadão do Sul – MS. 

  

Moção de Aplausos nº 05/2021 Vereadores Ká Nogeuira, Mika e Emerson Sapo 

Os vereadores MIKA e KÁ NOGUEIRA (MDB), juntamente com o Vereador EMERSON SAPO da Câmara Municipal de 
Chapadão do Sul/MS, que a esta subscrevem, dispensadas as formalidades regimentais, encaminham MOÇÃO DE 

APLAUSOS, ao Policial Militar Cabo PM Fabrício Rodrigues de Souza, por sua bravura, preparo e perícia técnica, 
quando em 19 de fevereiro do corrente ano, mesmo estando de folga e com sua família, agiu prontamente ao 
perceber a ação de criminosos, próximos à uma área verde em que circulam várias pessoas. 

  

Moção de Pesar nº 06/2021 Vereadora Alline Tontini 

A Vereadora Alline Tontini da Câmara Municipal de Chapadão do Sul/MS, que a esta subscreve, dispensadas as 
formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE PESAR, pelo falecimento do Senhor Amarildo Lopes Santana, que 
teve seu passamento no dia 16 de março do corrente. Amarildo era muito conhecido na cidade e querido por todos. 

 

Moção de Aplausos nº 07/2021 Vereadores Ká Nogueira, Mika e Emerson Sapo 

Os vereadores MIKA e KÁ NOGUEIRA (MDB), juntamente com o Vereador EMERSON SAPO da Câmara Municipal de 
Chapadão do Sul/MS, que a esta subscrevem, dispensadas as formalidades regimentais, encaminham MOÇÃO DE 
APLAUSOS, ao Policial Militar Sub Tenente Robson Aparecido da Cunha – recentemente promovido por suas 
valorosas ações, a bem da segurança da população desta urbe. 

 

 

  

 
 


