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PORTARIA N.º 720 DE 27 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
                O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO 

DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso 
das atribuições que lhe confere.  
 
                      Art. 1º - Nos termos do Art.137 da Lei 
041/07, conceder readaptação de redução de carga 
horaria de 04 horas diárias, por 365 dias, a servidora 

Magna Menezes Ferreira; ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Operacionais I, provimento efetivo, 
no período de 23 de setembro de 2021 a 22 de setembro 
de 2022.  
                     Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na 
data da sua publicação. 

 

João Carlos Krug 

Prefeito Municipal 
 

                                                                                            
PORTARIA N.º 721  DE 27 DE SETEMBRO DE 

2021. 
 
                    O SECRETÁRIO 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.103 da 

Lei 041/07, conceder 30 dias de licença para 
Tratamento de Pessoa da Família a servidora Loana 
Kamilla Chaves de Freitas Carvalho; ocupante do 
cargo de profissional de serviços de saúde - 
nutricionista, provimento efetivo, no período de 14 de 
setembro a 13 de outubro de 2021.  

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

 
Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 
 

 
PORTARIA N.º 722 DE 27 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
                          O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere.  
                       
                           Art. 1º - Nos termos do Art.137 da 
Lei 041/07, conceder readaptação de redução de carga 

horaria de 04 horas diárias, por 365 dias, a servidora 
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Natalia dos Santos Timoteo; ocupante do cargo de 
gestor de ações institucionais - assistente social, 

provimento efetivo, no período de 02 de setembro de 
2021 a 28 de fevereiro de 2022.  
 

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

     
João Carlos Krug 

Prefeito Municipal 
 

 
REPUBLICAÇÃO  

AVISO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 

 
O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 

Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 

designada através da Portaria nº 621/2021, torna 

público aos interessados, que promoverá Licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor 

Preço Por Item”, visando à contratação de empresa 

especializada para coleta, transporte, tratamento e 

destinação final, ambientalmente adequada, de 

Resíduos Perigosos do município de Chapadão do Sul-

MS. 

 
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 20 

de outubro de 2021, às 14:00 (quatorze) 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 27 de setembro de 2021. 

 
Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira Oficial 
Portaria 621/2021 

 

 
ADENDO AO CERTAME LICITATÓRIO 

 
Correção Processual Administrativa  

 
A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - MS, por 

intermédio de sua Pregoeira Oficial – Portaria nº 
621/2021 - informa que o Pregão Presencial nº 
050/2021, Processo Administrativo nº 317/2021 - do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no que concerne ao 
Termo de Referência e do Edital, a seguinte 
alteração:  

  

Quanto a Qualificação Tecnica – Onde lê – se 
10.6 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA: 
a) um ou mais atestados de capacidade técnica, 
emitidos em favor da proponente, fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, os 
quais comprovem o desempenho de atividade 

compatível com o objeto licitado; 

b) documento que comprove o registro da 

empresa junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho 
Regional de Química, dentro de seu prazo de 
validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei 
n. 8.666/1993; 

c) alvará sanitário expedido pela Vigilância 
Sanitária do Município onde a empresa estiver 
instalada; 

d) Licença(s) Ambiental(is) de Operação, em 
vigor, para as atividades de transporte rodoviário, 
de armazenamento temporário e destinação final 

adequada de resíduos classe I, emitida(s), no 
Estado de Mato Grosso do Sul, pelo Instituto de 
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Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, ou órgão 
competente (no caso de a proponente estar 
localizada em outro Estado da Federação); 

e) documento que comprove o registro no 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais – CTF/APP para atividades 

com resíduos classe I, emitido pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA; 

f) documento que comprove o registro no 

Cadastro Técnico Estadual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais para atividades com 

resíduos classe I, do Estado onde está localizada 

a proponente, se houver; 

g) declaração de que disponibilizará um 

Engenheiro Químico ou Engenheiro Sanitarista, 

com indicação do seu nome, o qual será o 

responsável técnico pelos serviços (com 

comprovação de vínculo junto a licitante). 

Quanto a Qualificação Tecnica – Onde lê – se 

10.6 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA: 

a) um ou mais atestados de capacidade técnica, 

emitidos em favor da proponente, fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, os 

quais comprovem o desempenho de atividade 

compatível com o objeto licitado; 

b) documento que comprove o registro da 

empresa junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho 
Regional de Química, dentro de seu prazo de 
validade, em conformidade com o art. 30, I, da Lei 
n. 8.666/1993; 

c) Licença(s) Ambiental(is) de Operação, em 
vigor, para as atividades de transporte rodoviário, 
de armazenamento temporário e destinação final 

adequada de resíduos classe I, emitida(s), no 
Estado de Mato Grosso do Sul, pelo Instituto de 

Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, ou órgão 
competente (no caso de a proponente estar 
localizada em outro Estado da Federação); 

d) documento que comprove o registro no 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais – CTF/APP para atividades 

com resíduos classe I, emitido pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA; 

e) documento que comprove o registro no 

Cadastro Técnico Estadual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais para atividades com 

resíduos classe I, do Estado onde está localizada 

a proponente, se houver; 

f) declaração de que disponibilizará um 

Engenheiro Químico ou Engenheiro Sanitarista, 

com indicação do seu nome, o qual será o 

responsável técnico pelos serviços (com 

comprovação de vínculo junto a licitante). 

Objetivando as correções necessárias, goza a 

Administração dos Princípios da Autotutela, Legalidade, 

Eficiência e Súmula nº 473 do STF.  

 
Haja vista as alterações importarem em mudanças 
significativas ao objeto do certame, afetando 
sobremaneira a apresentação da documentação e 

formulação das propostas por parte dos potenciais 
licitantes, se faz necessário a republicação do 

edital. 
 
 

Chapadão do Sul/MS, 27 de setembro de 2021. 
 

 
Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira 
Portaria nº 621/2021 
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DECRETO Nº 3.553, DE 27 DE SETEMBRO DE 
2021. 

  
“Altera a composição dos membros da Comissão 
Intersetorial de Medidas Socioeducativas 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 a 

Comissão Intersetorial de Medidas 

Socioeducativas de Chapadão do Sul – MS, nomeada 
pelo Decreto nº 3.510, de 16 de julho de 2021, a 
membro a seguir nominada:  

 
VII – Representante do Conselho 

Municipal de Educação: 

Titular: Juliana Lopes Paul em 

substituição à Wanderlea Cardoso Brina. 
 
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Chapadão do Sul – MS, 27 de setembro de 2021. 
 
 
JOÃO CARLOS KRUG 

Prefeito Municipal 
 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Nº 065/2021 
PREGÃO PRESENCIAL PELO SRP Nº 044/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 282/2021 

 

*Contratante: Município de Chapadão do Sul – MS – 
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72. 
*Detentora da Ata:  
Claudiomar Bocalon - EPP                
Valor R$ 25.291,50 
CNPJ/MF n. º 02.610.695/0001-59 
Antônio Rodrigues da Silva – Eireli                                                   

Valor R$ 89.241,80 
CNPJ/MF n. º 21.391.145/0001-30 

*Objeto: Constitui-se o objeto do presente, o Registro 
de Preços para futura aquisição de materiais de 

construção para execução de obra de drenagem de 
águas pluviais em ruas e avenidas do município, de 
acordo com especificações e quantidades constantes no 

termo de referência, edital e seus anexos. 
*Data da Assinatura: 24/09/2021. 
*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. 

 
João Carlos Krug 

Prefeito Municipal 
 

 
EXTRATO DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 282/2021 

 

*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – 
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / Claudiomar 
Bocalon - EPP - CNPJ/MF n. º 02.610.695/0001-59 / 
Antônio Rodrigues da Silva – Eireli - CNPJ/MF n. º 
21.391.145/0001-30. 
 
*Processo Administrativo: 

282/2021 

 
                         

*Pregão Presencial: 
044/2021 

*Objeto: Constitui-se o objeto do presente, o Registro 
de Preços para futura aquisição de materiais de 
construção para execução de obra de drenagem de 
águas pluviais em ruas e avenidas do município, de 

acordo com especificações e quantidades constantes no 
termo de referência, edital e seus anexos. 
*Designação de Servidor: Fica designado o servidor 
Laercio Eler de Alcantara, proveniente da Secretaria 

Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, 
para acompanhamento e fiscalização da Ata 
supracitada. 

*Data da Assinatura: 24/09/2021. 
*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / 
Laercio Eler de Alcantara – Fiscal da Ata SRP. 
 

João Carlos Krug 
Prefeito Municipal 

 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/transparencia
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Nº 061/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PELO SRP Nº 035/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 244/2021 

 

*Contratante: Município de Chapadão do Sul – MS – 
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72. 
*Detentoras da Ata:  
Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda                         

Valor R$ 468.328,50 
CNPJ/MF n. º 15.581.550/0001-19 
Mineradora Britasul Ltda                                                            
Valor R$ 396.890,38 
CNPJ/MF n. º 33.357.030/0001-09 
*Objeto: Constitui-se o objeto do presente, o Registro 

de Preços para futura aquisição de materiais para 
Pavimentação Asfáltica e meio-fio de diversas Ruas do 
Município. 
*Data da Assinatura: 20/09/2021. 
*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. 

 
João Carlos Krug 
Prefeito Municipal 

 

 

EXTRATO DA DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 244/2021 
 
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – 

CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / Greca 
Distribuidora de Asfaltos Ltda – CNPJ/MF n. º 
02.351.006/0005-62 / Mineradora Britasul Ltda – 
CNPJ/MF n.  º 33.357.030/0001-09. 

 
*Processo Administrativo: 
244/2021 

 
                         
*Pregão Eletrônico: 

035/2021 
*Objeto: Constitui-se o objeto do presente, o Registro 
de Preços para futura aquisição de materiais para 
Pavimentação Asfáltica e meio-fio de diversas Ruas do 
Município.  
*Designação de Servidor: Fica designado o servidor 
Laercio Eler de Alcantara, proveniente da Secretaria 

Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos, 
para acompanhamento e fiscalização da Ata 

supracitada. 
*Data da Assinatura: 20/09/2021. 
*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / 

Laercio Eler de Alcantara – Fiscal da Ata SRP. 
 

João Carlos Krug 
Prefeito Municipal 

 

 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 05 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021 
 

*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF 
nº 24.651.200/0001-72 / Depósito De Gás Central 

Ltda– CNPJ/MF nº 09.222.495/0001-78. 
*Processo Administrativo: 
040/2021 

*Pregão Eletrônico: 
010/2021 

*Objeto: Realinhamento do Preço Contratado. 
Frango em corte – coxa e sobrecoxa                                     
de R$ 10,79 para R$ 13,50 (kg) 

Frango em corte – filé peito de frango congelado                 

de R$ 16,97 para R$ 20,66 (kg) 
*Data da Assinatura: 24/09/2021. 
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / 
Oldemar de Aguiar Borba – Contratada. 
 

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

 
João Carlos Krug 
Prefeito Municipal 

 

 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021 

 
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – 
CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / Neivani de Carli – 
CNPJ/MF nº 02.839.592/0001-65. 
Pregão Eletrônico Nº 017/2021 

Processo Administrativo Nº 078/2021 
*Objeto: Realinhamento do Preço Contratado. 
*Itens realinhados:  
Leite tipo C                  De R$ 2,95 

para R$ 3,50 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/transparencia
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*Data da Assinatura: 24/09/2021. 

*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993. 

*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / 

Neivani de Carli – Contratada. 

 

 

RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 

contratuais permanecem inalteradas. 

 

João Carlos Krug 

Prefeito Municipal 

 

 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO 

Nº 458/2018 

 

*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 / Andreia Araium Pinheiro Eireli - EPP – CNPJ/MF 

nº 08.667.861/0001-30. 

*Processo Administrativo: 

2941/2018 

*Pregão Presencial: 

221/2018 

*Objeto: Acréscimo de Quantitativo. 

*Data da Assinatura: 16/09/2021. 

*Valor: R$ 96.240,00. 

*Dotação: 02.35.03 – 10.301.0002.2164 – 1.81.000 – 

3.3.90.39.00 – Ficha: 529  

*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993. 

*Assinam: Valéria Lopes dos Santos – Gestora do FMS 

/ Andreia Araium Pinheiro – Contratada. 

 

 

RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 

contratuais permanecem inalteradas. 

 

Valéria Lopes dos Santos 

Gestora do FMS 

 
 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº 34, DE 21 DE SETEMBRO DE 

2021. 

 

Dispõe sobre a regulamentação dos Benefícios 

Eventuais de acordo com o Art. 22 da Lei nº 8.742, de 

07/12/1993 no âmbito da Política de Assistência Social 

e dá outras providências. 

 

 O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE CHAPADÃO DO SUL - CMAS, em reunião 

ordinária realizada no dia 21 de setembro de 2021, 

dentro das competências e atribuições que lhe são 

conferidas pelo Art. 23, IX, XVI da Lei Municipal nº 

1.051, de 04 de setembro de 2015 e Regimento Interno 

art. 2º, XVII, altera a Deliberação nº 19, de 04 de 

setembro de 2018 a qual regulamenta os Benefícios 

Eventuais definidos no Art. 22 da Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS.  

 

Considerando que a concessão dos Benefícios 

Eventuais é um direito garantido na Lei nº. 8.742, de 

07 de dezembro de 1993, em seu art. 22 e de longo 

alcance social;  

 

Considerando critérios expressos no Decreto nº. 

6.307, de 14 de dezembro de 2007 da Presidência da 

República; 

 

Considerando a Resolução n° 212/06, de 19 de 

outubro de 2006, do Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS, que propõe critérios para a 

regulamentação dos Benefícios Eventuais; 

 

Considerando a Resolução nº 039, de 09 de dezembro 

de 2010, do Conselho Nacional de Assistência Social – 

CNAS, que dispõe sobre o processo de reordenamento 

dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de 

Assistência Social em relação à Política de Saúde;  

 

Considerando a Deliberação nº 218, de 10 de 

setembro de 2011, institui critérios para aprimorar o 

reordenamento da prestação dos Benefícios Eventuais 

afiançados na Assistência Social, no Estado de Mato 

Grosso do Sul;  
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Considerando a Deliberação do CEAS/MS nº 101, de 

02 de dezembro de 2011 que dispõe sobre a 

Regulamentação dos Benefícios Eventuais no Estado de 

Mato Grosso do Sul;  

 

DELIBERA:  

 

Art. 1º. O Benefício Eventual é uma modalidade de 

provisão de Proteção Social de caráter suplementar e 

temporário que integra organicamente as garantias do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com 

fundamentação nos princípios de cidadania e nos 

direitos sociais e humanos.  

 

Art. 2º. O Benefício Eventual destina-se às famílias em 

situação de vulnerabilidade ou risco social com renda 

per capita igual ou inferior a 1/2 (meio) salário mínimo, 

salvo exceções, mediante Relatório Social dos técnicos 

de Serviço Social da Proteção Social Básica e Especial, 

e com impossibilidades de arcar por conta própria com 

o enfrentamento de contingências sociais que 

provoquem riscos e fragilizam a manutenção da unidade 

familiar, definido conforme preconizado no Art. 226 da 

Constituição Federal, a sobrevivência de seus membros 

ou a manutenção da pessoa.  

 

§1º Os benefícios eventuais serão solicitados, mediante 

apresentação do CPF com cópia e documento de 

identificação com foto, ou ainda B.O – Boletim de 

Ocorrência, comprovante de residência e renda e/ou 

declaração.  

 

§2º Os benefícios de auxílio energia, água, moradia, 

documentação civil e passagens quando não licitadas, 

serão formalizados por meio do preenchimento do 

termo de concessão de benefício eventual, devidamente 

assinado pelo beneficiário e técnico de serviço social da 

unidade da Proteção Social Básica e Especial.  

 

§3º A comprovação das necessidades para a concessão 

do Benefício Eventual será assegurada por profissional 

técnico do Serviço Social, que integre uma das equipes 

de referência da Proteção Social Básica e Especial, 

sendo vedada qualquer comprovação complexa e 

vexatória de pobreza e de situações que provoquem 

constrangimento.  

 

§4º Deve ser assegurado o acompanhamento da família 

ou da pessoa conforme o estabelecido no SUAS, em 

serviço constante da Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais e indicada outras provisões que 

auxiliem as famílias/indivíduos no enfrentamento das 

situações de vulnerabilidade e violações de direitos. 

 

§5º A família/indivíduo beneficiado deverá ser 

cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais – 

CADÚNICO ou em ferramenta municipal de registro e 

monitoramento. 

 

§6º Para os casos em que o (a) solicitante do benefício 

seja menor de idade, será necessário a apresentação de 

declaração dos pais ou responsável, ou esteja 

acompanhado destes. 

 

§7º Nos casos de eventual impossibilidade de 

cumprimento no disposto no parágrafo anterior, o 

benefício solicitado pelo menor de idade será realizado 

mediante avaliação do técnico responsável pelo 

atendimento. 

 

Art. 3º. O Benefício Eventual tem a finalidade de 

auxiliar no enfrentamento, com presteza, de situações 

de força maior e/ou caso fortuito e se aplica às situações 

de vulnerabilidades temporárias, devendo estar 

obrigatoriamente interligado aos demais serviços, 

programas, projetos e benefícios da rede municipal de 

Assistência Social.  

 

Parágrafo Único. A continuidade da concessão destes 

benefícios deverá ser avaliada mediante superação da 

situação emergencial, respeitando-se o limite de 3 

(três) concessões podendo ser prorrogado pelo mesmo 

período, mediante avaliação dos técnicos.  

 

Art. 4º. NÃO são provisões da Política de Assistência 

Social os itens relacionados a programas, projetos e 

serviços da Saúde (medicamentos, próteses, órteses, 
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cadeira de roda, muletas, fraldas geriátricas, aparelhos 

ortopédicos, leites e dietas de prescrição especial, 

transporte de doentes ou outro), Educação (material 

escolar, transporte escolar, passe escolar ou outro), 

Esporte (material esportivo, uniforme e etc.) e demais 

políticas setoriais conforme preconiza o art. 1° da 

Resolução do CNAS nº 39/2010 que ainda cita e 

recomenda em seu art. 4°, os marcos regulatórios 

quanto às provisões da política de saúde, dentre outras.  

 

Art. 5º. Nas situações de vulnerabilidade temporária e 

em casos de calamidade pública será dada prioridade a 

criança, ao idoso, a pessoa com deficiência, a gestante 

e nutriz.  

 

§1º A calamidade pública deve ser reconhecida pelo 

poder público por meio de Lei Municipal explicitando a 

situação anormal resultante de tempestades, 

enchentes, deslizamentos, desabamentos, incêndios, 

inversões térmicas, baixas ou altas temperaturas e 

epidemias identificando os sérios danos causados às 

famílias e pessoas afetadas, com as medidas a serem 

adotadas, independente dos Benefícios Eventuais.  

 

§2º As provisões relativas a programas, projetos, 

serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo 

da saúde, educação, integração nacional e das demais 

políticas setoriais não se incluem na modalidade de 

benefícios eventuais da assistência social. 

 

Art. 6º. O Benefício Eventual, na forma de Auxílio-

Natalidade, concedido na eventualidade de 

nascimento de um ou mais membros da família para 

atender as necessidades do bebê que vai nascer.  

Parágrafo Único. O auxílio natalidade será assegurado 

por meio de um kit, adquirido através de procedimento 

licitatório, podendo ser requerido por algum membro da 

família de 1º grau ou responsável legal.  

 

I - Nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo 

após o nascimento ou morte da mãe, a família terá 

prioridade no atendimento a outros benefícios 

eventuais, de acordo com avaliação dos técnicos.  

 

§1º O requerimento do benefício natalidade deve ser 

realizado até trinta dias após o nascimento, mediante 

apresentação da certidão de nascimento ou declaração 

de nascido vivo podendo o prazo ser prorrogado até a 

alta hospitalar, caso o bebê ou a mãe estiverem 

hospitalizados.  

 

Art. 7º. O Benefício Eventual, na forma de Auxílio 

Funeral, constitui-se na prestação de serviço 

temporário para reduzir vulnerabilidades provocadas 

por morte de pessoa residente em Chapadão do Sul - 

MS.  

 

§1º O Auxílio Funeral é voltado para suprir a família nas 

ocasiões relacionadas ao falecimento de um de seus 

membros, garantindo o custeio das despesas de 

serviços funerários, velório e sepultamento, conforme 

previsto em contratação vigente.  

 

§2º É vedada a concessão do Auxílio Funeral a usuários 

que possuem plano funerário. 

 

I – O benefício Eventual na forma de Auxílio Funeral 

constitui-se na prestação de serviço, a ser contratado 

pelo ente público municipal, para o custeio de despesas 

com urna mortuária, preparação do corpo, velório e 

sepultamento, transporte funerário para sepultamento 

ao munícipe que falecer fora do município de Chapadão 

do Sul/MS, dentre outros procedimentos vigentes em 

contrato a serem analisados pela funerária e ratificados 

pelo técnico responsável pelo atendimento do usuário 

da Secretaria Municipal de Assistência Social.  

 

II – O benefício será disponibilizado em até 2 (dois) 

dias úteis, após a emissão de parecer técnico, salvo 

exceções. 

 

§3º O auxílio funeral poderá ser requerido no ato do 

óbito via contato telefônico do CRAS de referência. 

 

I – O benefício de Auxílio Funeral somente será 

concedido de imediato as famílias que já são 

referenciadas nos equipamentos da Secretaria Municipal 

de Assistência Social. 
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II- As famílias que não são referenciadas nos 

equipamentos da Secretaria Municipal da Assistência 

Social e se declararem vulneráveis terão o benefício 

concedido mediante visita domiciliar do técnico (a) 

responsável em até 5 (cinco) dias úteis, o (a) qual, após 

a visita e cadastramento, emitirá Parecer autorizando a 

concessão do benefício. 

 

III – Nos casos do inciso anterior, o requerente do 

Auxílio Funeral no ato da negociação com a funerária 

estará ciente de que, a priori, assume todas as despesas 

do serviço contratado junto a funerária conveniada e 

somente será ressarcido nos casos de deferimento do 

benefício. 

 

IV - Nos casos em que o requerente fizer uso de 

serviços que não estejam contemplados nos critérios 

previstos no Art. 7º, estes não serão pagos, havendo a 

possibilidade do indeferimento da solicitação do 

requerimento na sua totalidade caso o requerente 

também não se enquadre nos critérios estabelecidos no 

art. 2º. 

 

§4º Os serviços funerários, na modalidade de prestação 

de serviço temporário, somente poderão ser pagos à 

empresa que for contratada pelo poder público 

municipal com a apresentação de documentos fiscais, 

de modo que, caso a família opte pela prestação de 

outros serviços ou outra funerária do município de 

Chapadão do Sul (não contratada), a concessão do 

benefício estará impossibilitada.  

 

§5º Despesas relacionadas com liberação do corpo em 

outro município, IML, Delegacia e tanatopraxia serão de 

responsabilidade da família, ressalvados os casos 

excepcionais mediante parecer técnico, que serão pagos 

pelo município.  

 

Art. 8º. Além do auxílio natalidade e auxílio funeral 

previsto no Art. 22 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro 

de 1993, serão considerados Benefícios Eventuais, 

atendimentos a situações de vulnerabilidade 

temporária, caracterizada pelo advento de riscos, 

perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim 

entendidos:  

I – riscos: ameaças de sérios padecimentos;  

II – perdas: privação de bens e de segurança material;  

III – danos: agravos sociais e ofensas, decorrentes da 

falta de acesso a condições e meios para suprir a 
reprodução social cotidiana da família, principalmente a 
falta de alimentação; falta de domicílio; falta de 
documentação; situação de abandono ou 
impossibilidade de garantir abrigo a seus dependentes;  
IV – da perda circunstancial decorrente da ruptura de 

vínculos familiares, da presença de violência física ou 
psicológica na família ou situações de ameaça a vida; 
V – situações de desastres e de calamidade pública e 
VI – outras situações sociais que comprometam a 
sobrevivência.  
 

a) Auxílio Gás: constitui-se em bens de consumo, por 

meio de processo licitatório, para atender situações 

emergenciais e pontuais de forma a assegurar o preparo 

dos alimentos principalmente das famílias com criança, 

idoso, gestante e nutriz que se encontram em situação 

de vulnerabilidade.  

 

b) Auxílio energia e água: constitui-se em pecúnia, 

para atender situações emergenciais e os casos em que 

a família se encontra em situação de extrema 

vulnerabilidade social, faz-se necessário que o débito 

esteja em nome do(a) requerente ou esposa/esposo, ou 

que o requerente apresente declaração onde afirma ser 

o responsável pelo débito O pagamento de energia e 

água será feito via transferência bancária para as 

concessionárias prestadoras dos serviços pela 

Tesouraria da Prefeitura Municipal, evitando assim 

situações constrangedoras e vexatórias para o 

beneficiário.  

 

Parágrafo único. Em se tratando de imóvel alugado, 

este se dará mediante a apresentação de contrato de 

aluguel assinado pelo locador e locatário, reconhecido 

firma por uma das partes, salvo exceções. 

 

c) Auxílio transporte: passagens intermunicipais ou 

interestaduais, através de processo licitatório, serão 

concedidas a famílias/indivíduos que se encontram em 
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situação de extrema vulnerabilidade social, mediante 

avaliação técnica. Em casos excepcionais, quando não 

houver participação de empresas em licitações por falta 

de documentação ou quando não houver linha direta 

para determinado destino, será concedido auxílio em 

forma de pecúnia. 

 

d) Documentação Civil: para obtenção da segunda via 

de documentos, que exijam o pagamento da taxa de 

emissão, a concessão será efetuada em pecúnia depois 

de verificada a inexistência de gratuidade para este fim.  

 

e) Auxílio Moradia: Nos casos em que haja 

necessidade de pagamento de locação de imóvel 

residencial será concedido por um período máximo de 

180 (cento e oitenta) dias, no valor de até um salário 

mínimo, mediante comprovação da necessidade, 

relatório social e documentação pertinente.  

 

Parágrafo Único. O benefício de auxílio moradia será 

concedido em pecúnia, por meio de transferência 

Bancária para o proprietário do imóvel, mediante 

apresentação do contrato de locação registrado em 

cartório, cópia do CPF do locador e cópia do cartão da 

conta indicada pelo locador ou outro documento oficial 

que comprove o número da conta. 

 

f) Auxílio Hospedagem: específico para o provimento 

de serviço de acolhimento temporário, por meio de 

processo licitatório, às famílias/indivíduos vítimas de 

violência e outros, no que diz respeito ao público 

prioritário da Proteção Social Especial, desde que 

indisponíveis no município.  

 

g) Auxílio Alimentação Individual (marmitex): 

constitui-se em bens de consumo, por meio de processo 

licitatório, concedido às famílias/indivíduos em 

acompanhamento no serviço de acolhimento temporário 

por meio do auxílio hospedagem ou à indivíduos que se 

encontram em situação / trajetória de rua sem 

acolhimento.  

 

h)  Auxílio alimentação familiar (Cesta Básica): 

constitui-se em bens de consumo, por meio de processo 

licitatório, concedido a famílias/indivíduos, com a 

finalidade de complementação alimentar. 

 

i) Auxílio kit de cuidados pessoais: constitui-se em 

bens de consumo, por meio de processo licitatório, 

concedidos por meio de avaliação técnica, 

excepcionalmente às famílias/indivíduos atendidos pela 

Proteção Social Especial em situação de rua ou violência 

que se afaste do lar sem levar seus pertences.  

 

j) Auxílio cobertor: constitui-se em bens de consumo, 

por meio de processo licitatório, concedido às 

famílias/indivíduos, com a finalidade de proteção a 

situações de baixas temperaturas. 

 

k) Atendimento a situações de calamidade 

pública: O benefício será concedido no valor de até três 

salários mínimos vigente no país, em pecúnia.  

 

l) Bolsa contingencial: O benefício será concedido em 

pecúnia a famílias/indivíduos em situações específicas 

de emergência causadas por eventualidades/fatalidades 

climáticas e/ou eventos imprevisíveis e que, 

comprovadamente, possuem hipossuficiência 

econômica. 

 

Parágrafo único. O benefício será concedido mediante 

relatório/avaliação social e técnica dos setores 

competentes. 

 

Art. 9º. Todos os Benefícios Eventuais serão concedidos 

nos serviços de Proteção Social Básica e Especial, após 

ser requerido formalmente pelo próprio usuário ou um 

integrante da família beneficiária. 

 

Art. 10. À Secretaria de Assistência Social compete:  

 

I - a coordenação geral, a operacionalização, o 

acompanhamento, a avaliação da prestação dos 

Benefícios Eventuais, bem como o seu financiamento;  

II - expedir as instruções e instituir formulários e 

modelos de documentos necessários à 

operacionalização dos Benefícios Eventuais;  
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III - acompanhar a atualização permanente dos dados sobre os benefícios concedidos, incluindo-se obrigatoriamente 

nome do beneficiado, registro do CADÚNICO, benefício concedido, valor, quantidades e período de concessão;  

IV - articular as políticas sociais e de defesa de direitos no município para o atendimento integral da família beneficiada 

de forma a ampliar o enfrentamento de contingências sociais que provoquem riscos e fragilizam a manutenção da 

unidade familiar, a sobrevivência de seus membros ou a manutenção da pessoa;  

V - promover ações permanentes de ampla divulgação dos Benefícios Eventuais e seus critérios de concessão.  

 
Art. 11. Ao Conselho Municipal de Assistência Social compete:  

I - acompanhar e avaliar a concessão dos Benefícios Eventuais;  

II - acompanhar, avaliar e fiscalizar a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social para este fim;  

III - reformular sua regulamentação com base nos dados e ou propostas da Secretaria de Assistência Social ou em 

razão de regulamentação Federal ou Estadual.  

 

Art. 12. As despesas decorrentes da concessão dos Benefícios Eventuais correrão por conta de dotações constantes do 

orçamento, nas seguintes unidades: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, Fundo Estadual de Assistência Social 

– FEAS e Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS.  

 

Art. 13. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições ao contrário.  

 

Chapadão do Sul - MS, 21 de setembro de 2021. 

 

 
 
 
 
 

MARISTELA FRAGA DOMINGUES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

CHAPADÃO DO SUL – MS 

 
RESOLUÇÃO Nº 29, 23 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre a inscrição de projeto não governamental no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Chapadão do Sul. 

                               O Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Chapadão do Sul-MS, em reunião ordinária realizada em 23 de setembro de 2021, em conformidade, 

com o disposto nos artigos 4º, 5º e 14, inciso VIII, da Lei Municipal nº 973, de 03 de abril de 2014, combinado com o 

disposto no Inciso VIII, do Art. 3º do Regimento Interno, no exercício de sua função deliberativa e controladora das 

ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município;   
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RESOLVE: 

 

Art. 1º - Após análise e discussão, conceder registro de inscrição ao Projeto Tênis para Todos de Chapadão do Sul – 

não governamental – no CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

Art. 2º - A inscrição terá validade até 23 de março de 2022. 

 

 

Chapadão do Sul/MS, 23 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

TAÍS MORAES NAVARRO 
Presidente do CMDCA 
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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.  
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§2º. Expirado o prazo, o Município ou terceiro por ele contratado executará os serviços de limpeza e remoção de 

resíduos, exigindo dos proprietários, além de multa no valor de 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: ADALBERTO L. A. CANTARIO: MATRICULA 1130 

NOTIFICAÇÃO CAD ENDEREÇO QUADRA LOTE BAIRRO  

11073/2021 12828 AVENIDA DAS GARÇAS, Nº 479 49 26 ESPLANADA III 

11074/2021 5632 RUA CAMPO GRANDE, Nº 428 B-13 10 FLAMBOYANT 

11075/2021 14842 RUA AZULÃO, Nº 322 94 8 ESPLANADA III 

11076/2021 14843 RUA AZULÃO, Nº 310 94 9 ESPLANADA III 

11077/2021 14861 RUA BIGUÁ, Nº 299 94 27 ESPLANADA III 

 
 

NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OBSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO. 
 
De acordo com a Lei Municipal 087 de 02 de Setembro de 2016, Artigo 116. “A ninguém é licito, sob qualquer 

pretexto: 

i) Depositar entulho de qualquer natureza em via pública, ou em lugar de uso comum, ou de uso alheio, 

excetuado-se as áreas destinadas ao depósito e coleta destes. 

Bem como o Artigo 118 o qual descreve: É proibido embaraçar ou impedir por qualquer modo o livre trânsito nas 

estradas e caminhos públicos, bem como nas ruas, praças e passeios da cidade, vilas e povoados do Municípiol 

Fica V. Srª NOTIFICADA para, no prazo de 2 (dois) dias a contar do recebimento desta,       REGULARIZAR A 

SITUAÇÃO ADEQUANDO-SE A LEI ACIMA DESCRITA. E providenciando a acomodação temporária dos materiais como 

visto na imagem anexo a este, de forma correta o qual cause o menor dano possível aos transeuntes. 

 O não atendimento desta, no prazo estabelecido, acarretará em penalidades cabíveis, conforme o Artigo 128 da 
mesma lei acima descrita: 

As infrações ao previsto neste capítulo serão punidas com multas de 100 a 300 UFM´s, aplicadas em dobro em casos 

de reincidência. 
        No aguardo do atendimento desta Notificação. 
 

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

NOTIFICAÇÃO CAD ENDEREÇO QUADRA LOTE BAIRRO  
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