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Cartório de Registro Civil da Comarca de Chapadão do Sul/MS

Poder Executivo
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFI-

CAÇÃO

LEILÃO N.º 001/2009 – PROCES-
SO N.º 001/2009
Na Publicação contida no DOSUL- 
Diário oficial de Chapadão do Sul 
-MS. Edição  n.º 146, Página 01, 
de 06 de março de 2009,
ONDE SE LÊ: localizado na Rua 
Seis, Esquina com a Rua Quinze, 
nesta cidade de Chapadão do Sul- 
MS.
LEIA-SE: localizado na Avenida 
Seis, Esquina com a Rua Dez-
essete.

Agnes Marli Maier Scheer Miler
        Presidente C.L

DECRETO Nº 1.691, DE 12 DE 
MARÇO DE 2009.

“Aprova o Regimento Interno do 
Conselho Fiscal do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores 
Municipal de Chapadão do Sul 
- MS – MS (IPMCS), e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL de 
Chapadão do Sul, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso se suas 
atribuições legais e,
Considerando o disposto na Res-
olução nº 001/2009, expedida pelo 
Conselho Fiscal do IPMCS,

DECRETA:

Art. 1º  Fica aprovado, na forma 
do Anexo Único deste Decreto, o 

Regimento Interno do Conselho 
Fiscal do Instituto de Previdên-
cia Social dos Servidores Munici-
pais de Chapadão do Sul – MS 
(IPMCS).

Art. 2º  Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Chapadão do Sul - MS, 12 de Mar-
ço de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DO CON-
SELHO FISCAL DO IPMCS

Art. 1º  O presente diploma tem por 
objetivo a criação de Regimento 
Interno próprio do Conselho Fiscal 
do INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO 
SUL  - MS (IPMCS),  Instituto de 
Previdência Municipal criado pela 
Lei n.º 112/92, com as alterações, 
dadas pelas leis nº 361/2000, 
511/2004, 545/2005, 583/2006 e 
658/2008, com sua atual redação, 
que rege seu funcionamento e or-
ganização, nos termos do Artigo 
33 e § 2º do artigo 34, da lei n.º 
511 de 22 de dezembro de 2004.

Art. 2º  O Conselho Fiscal será 
composto por 04 (quatro) mem-
bros titulares e igual número de 
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suplentes, com a indicação na for-
ma abaixo, devendo seus mem-
bros ser servidores do quadro 
efetivo, com mandato idêntico ao 
Conselho Curador e nomeação 
por ato do Prefeito Municipal:
I – Um representante do Executivo 
Municipal;
II – Um representante do Legisla-
tivo Municipal;
III – Um representante dos ser-
vidores ativos, aposentados ou 
pensionistas, indicados pelas enti-
dades representantes das catego-
rias;
IV – Um representante dos inati-
vos e pensionistas, indicado pelo 
segmento, ou entidade que os 
representem.

§ 1º  O Conselho Fiscal é compos-
to pelos seguintes órgãos:
I – Plenário: órgão máximo do 
Conselho Fiscal e constitui-se pela 
totalidade de seus membros;
II – Diretoria: composta pelo Presi-
dente e Vice-Presidente do Con-
selho Fiscal;
III – Secretaria: composta por um 
Secretário, membro do Conselho 
Fiscal.

§2º  O Presidente, o Vice-Presi-
dente e o Secretário serão escol-
hidos pelos próprios membros do 
Conselho Fiscal, dentre os no-
meados, na primeira reunião do 
órgão.

§3º  Os membros do Conselho 
Fiscal serão remunerados de 
acordo com o artigo 34 § 2º da Lei 
511/2004 de 22/12/2004 e seus 
serviços serão considerados de 
relevância para o serviço público.

§ 4º   A eleição para escolha do 
membro de que trata o inciso III, 
deste artigo, se dará na forma 
estabelecida nos estatutos e leg-
islações que regem as referidas 
entidades ou sindicatos, cuja reg-
ularidade deverá ser comprovada 
pelas respectivas entidades ou 
sindicatos, no ato da indicação de 
seus representantes.

§ 5º A indicação do membro de 
que trata o inciso IV, se dará na 
forma estabelecida nos estatutos 
e regulamentos da entidade rep-
resentativa, se houver, ou então 
em assembléia, para o segmento, 
convocada especialmente para 
este fim, devendo a convocação 
ser feita pelo conselho curador, 
por ocasião, da composição inicial 
do conselho ou nas suas renova-
ções.

§6º  Compete ao Plenário do Con-
selho Fiscal o exame de todos 
os atos de gestão da Diretoria, 
emitindo pareceres sobre as con-
tas que examinar.

§7º  Compete à Diretoria do Con-
selho Fiscal examinar, fiscalizar e 
emitir pareceres sobre todos os 
assuntos que dizem respeito ao 
IPMCS.

§8º  Compete à Secretaria:
a) auxiliar a Diretoria em suas 
atribuições, coordenando todo o 
serviço burocrático;
b) assinar com o Presidente 
e/ou Vice-Presidente do Conselho 
Fiscal todas as correspondências 
expedidas pela Secretaria;
c) redigir e lavrar as atas 
das reuniões ordinárias e ex-
traordinárias do Conselho Fiscal; 
d) expedir convocação dos 
demais membros do Conselho, 
quando autorizado.

Art. 3º  O Conselho Fiscal reunir-
se-á ordinariamente, uma vez por 
mês, e extraordinariamente, a 
qualquer tempo, sempre que con-
vocado pelo seu Presidente, ou a 
requerimento da maioria absoluta 
de seus membros, obedecidos os 
seguintes prazos e forma de con-
vocação:
I – convocação, para as reuniões 
extraordinárias, se fará com an-
tecedência mínima de 48 (quaren-
ta e oito) horas, pessoalmente a 
cada membro do Conselho Fiscal, 
através de comunicação verbal, 

telefônica e/ou escrita.
II – A convocação para as reuniões 
ordinárias será efetuada através 
da entrega do calendário anual de 
reuniões, que deverá ser definido 
na primeira reunião ordinária de 
cada ano.

Parágrafo Único. As reuniões do 
Conselho Fiscal serão iniciadas 
com a presença da maioria de 
seus membros e as deliberações 
pela maioria absoluta de seus 
membros.

Art. 4º  Na primeira reunião realiza-
da em cada ano, o Conselho Fis-
cal deliberará sobre o calendário 
anual das reuniões ordinárias, de-
terminando previamente as datas 
de suas realizações, que somente 
poderão ser adiadas ou cancel-
adas por ato do Presidente e em 
caso de extrema necessidade, 
que deverá ser justificada perante 
o plenário do Conselho Fiscal.

Art. 5º  A ausência dos membros 
do Conselho Fiscal, tanto nas re-
uniões ordinárias, como nas re-
uniões extraordinárias, somente 
se admitirá quando apresentada 
justificativa escrita e plausível, a 
qual deverá ser apresentada no 
prazo de até 03 (três) dias úteis 
após a reunião.

§1º  A justificativa apresentada pelo 
Conselheiro que deixar de compa-
recer nas reuniões ordinárias ou 
extraordinárias serão aceitas ou 
não, através de deliberação dos 
demais membros do Conselho 
Fiscal, cuja decisão será comuni-
cada ao conselheiro que apresen-
tou à justificativa. 

§2º  A deliberação sobre as justifi-
cativas será por maioria de votos 
do próprio Conselho Fiscal e, em 
caso de empate a decisão será 
pelo voto do Diretor-Presidente do 
IPMCS. 

§3º  As reuniões ordinárias e ex-
traordinárias iniciar-se-ão impret-
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erivelmente no horário designado, 
com tolerância de apenas quinze 
minutos, considerando-se ausen-
te o conselheiro que comparecer 
após esse prazo. 

Art. 6º  A ausência injustificada, 
ou a decisão do Conselho Fiscal, 
recusando a justificativa apresen-
tada, em duas reuniões ordinárias 
ou extraordinárias consecutivas, 
implicará no imediato desliga-
mento do membro do Conselho 
Fiscal, assumindo o cargo o re-
spectivo suplente, ocasião em que 
o próprio Conselho Fiscal, comu-
nicará ao órgão a que se refere o 
membro desligado, para que eleja 
e indique novo suplente.

Art. 7º  Em caso de licença, renún-
cia, perda de mandato, desliga-
mento, falecimento ou qualquer 
outro impedimento ou vacância, o 
membro efetivo do Conselho Fiscal 
será substituído por seu suplente, 
cuja substituição será comunicada 
ao órgão a que se refere o mem-
bro substituído para que eleja e 
indique novo suplente.

Art. 8º  São de competência 
do Conselho Fiscal o exame e 
emissão de parecer sobre:
Compete ao Conselho Fiscal, o 
exame de todos os atos da gestão 
da Diretoria, emitindo pareceres 
sobre as contas a que examinar, 
em especial sobre:
I – balancetes mensais, balanços 
e demonstrações financeiras;
II – demonstrativos de aplicações 
financeiras e seu desempenho;
III – fluxo de recebimento de con-
tribuições, seu recebimento den-
tro dos prazos e contribuições em 
atrasos;
IV – balanço geral;
V – quaisquer irregularidades de 
gestão que tiver conhecimento.

§ 1º  O Conselho Fiscal emitirá 
seu parecer, em qualquer caso, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a con-
tar do recebimento das peças a 
serem analisadas;

§ 2º  As irregularidades apuradas 
serão comunicadas de imediato 
ao Conselho Curador, bem como, 
ao Chefe do Executivo Municipal, 
com as sugestões a serem toma-
das; e

§ 3º  Importando as irregulari-
dades em atos de improbidade 
administrativa da Diretoria Execu-
tiva, dos Conselheiros, e/ou dos 
Membros do Executivo Municipal, 
deverá também encaminhar cópia 
ao Ministério Público Estadual.

Art. 9º  Os atos do Conselho Fis-
cal serão publicados no átrio do 
IPMCS e compreendem: 
I - lavratura em ata: quando disci-
plinar atos internos dos Conselhos 
Curador e Fiscal e da Diretoria; 
quando analisar o fluxo de recebi-
mento de contribuições, seu rece-
bimento dentro do prazo e contri-
buições em atraso;
II - Resoluções: quando das ho-
mologações de balancetes gerais 
e mensais e documentações e 
demonstrativos financeiros; para 
emitir parecer sobre peças anali-
sadas; 
III - Ofícios: quando propor ao 
Prefeito Municipal a expedição de 
regulamentos financeiros; para 
cumprir e/ou fazer cumprir os atos 
emanados da Diretoria e dos Con-
selhos;
IV - Notificação: para representar 
ao Prefeito Municipal e ao Con-
selho Curador do IPMCS com 
relação a quaisquer irregulari-
dades dos administradores; para 
representar ao Ministério Público 
Estadual contra os atos de impro-
bidade administrativa da Diretoria 
Executiva, dos Conselheiros e/ou 
membros do Executivo Municipal 
e contra os responsáveis pelos 
repasses por ausência dos mes-
mos.

Art. 10  Este Regimento Interno 
do Conselho Fiscal entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
juntamente com o decreto que o 

aprovou, revogado as disposições 
contrárias.

Resolução Nº 01/09 de 3 de 
Março de 2009 – RETIFICAÇÃO

Onde se lê: 
ART. 2° - Aprovar após análise e 
discussão repasse de recursos 
financeiros destinados a Associa-
ção Gileade e Comunidade Ter-
apêutica Nova Esperança – Co-
tenec, através do Fundo Municipal 
Antidrogas.
Lê-se: 
ART. 2º - Aprovar, após análise e 
discussão, considerando que os 
planos de trabalhos apresentados 
pelos proponentes atendem ao 
Plano de Ação e Plano de Apli-
cação do COMAD, repasse de 
recursos financeiros destinados 
a Associação Gileade e Comuni-
dade Terapêutica Nova Esperan-
ça – Cotenec, através do Fundo 
Municipal Antidrogas.
 

Jesus Maurício I. de Souza 
Presidente do COMAD

LEI  Nº  709,  DE 12 DE MARÇO 
DE 2009.

“Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a abrir Crédito Especial que 
menciona e dá outras providên-
cias”. 

O Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso de suas atribuições le-
gais,
Faz saber que a Câmara Munici-
pal aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte LEI:

Art. 1º  Fica o Poder Executivo Mu-
nicipal autorizado a abrir Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 
21.000,00 (Vinte e um mil reais), 
no Orçamento Programa do Mu-
nicípio de Chapadão do Sul – MS, 
destinado a custear a despesas do 
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programa: Proteção Social Básica 
(Plantão Social / Benefícios Even-
tuais).

Parágrafo único.  O crédito de que 
trata este artigo objetiva cobrir 
despesas, conforme discrimina-
ção abaixo:

70-Secretaria Municipal de As-
sistência Social
70.102-Fundo Municipal de As-
sistência Social
08.244.0008.2067-Proteção So-
cial Básica (Plantão Social / Bene-
fícios Eventuais)
--
33.90.30-002-Material de Consu-
mo-R$ 3.000,00
33.90.32-002-Material de Distri-
buição Gratuita-R$ 5.000,00
33.90.39-002-Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica-R$ 
6.000,00
33.90.48-002-Outros Auxílios Fi-
nanceiros a Pessoas Físicas-R$ 
7.000,00

Art. 2º  Os recursos destinados 
para dar cobertura a esse Crédito 
Especial, serão os provenientes 
dos constantes do inciso III do § 
1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.
   
Art. 3º  Esta Lei entrará em vigor 
na data da sua publicação.

Chapadão do Sul – MS, 12 de 
Março de 2009.

JOCELITO KRUG
Prefeito Municipal

PORTARIA N. º294/09 DE 09 DE 
MARÇO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso das atribuições que 
lhe confere, RESOLVE:

 
 Art. 1º - Tendo em vista a aprova-
ção em Concurso Público, no-
mear a Sra. Camila de Oliveira 
Pinto, CPF n° 002.041.441-24, 
para o cargo de Gestor de Ações 
Institucionais – Psicólogo (Assis-
tente Social), provimento efetivo, 
Classe A, Padrão N-IX, a partir 
desta data.
 
 Art. 2º - Esta portaria entrará em 
vigor na data da sua publicação, 
sendo revogadas as disposições 
ao contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de 
Chapadão do Sul, Estado de Mato 
Grosso do Sul, aos nove dias do 
mês de março do ano de 2009.

Jocelito Krug
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 295/09 DE 09 DE 
MARÇO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso das atribuições que 
lhe confere, RESOLVE:
 
Art. 1º - Tendo em vista a aprova-
ção em Concurso Público, nomear 
a Sra. Maíra Skaf Silva de Paula, 
CPF n° 975.758.101-10, para o 
cargo de Profissional de Educa-
ção – Professor de Educação Físi-
ca, provimento efetivo, Classe A, 
Referência I, a partir desta data.
 
 Art. 2º - Esta portaria entrará em 
vigor na data da sua publicação, 
sendo revogadas as disposições 
ao contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de 
Chapadão do Sul, Estado de Mato 
Grosso do Sul, aos nove dias do 

mês de março do ano de 2009.

Jocelito Krug
Prefeito Municipal

PORTARIA N. º296/09 DE 09 DE 
MARÇO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso das atribuições que 
lhe confere, RESOLVE:
 
Art. 1º - Tendo em vista a aprova-
ção em Concurso Público, nomear 
a Sra. Minervina Paulo da Silva, 
CPF n° 771.259.241-15, para o 
cargo de Profissional de Educação 
– Professor de Educação Infan-
til, provimento efetivo, Classe A, 
Referência I, a partir desta data.
 
 Art. 2º - Esta portaria entrará em 
vigor na data da sua publicação, 
sendo revogadas as disposições 
ao contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de 
Chapadão do Sul, Estado de Mato 
Grosso do Sul, aos nove dias do 
mês de março do ano de 2009.

Jocelito Krug
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 297/09 DE 09 DE 
MARÇO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso das atribuições que 
lhe confere, RESOLVE:
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Art. 1º - Tendo em vista a aprova-
ção em Concurso Público, nomear 
o Sr. Rogério Lino Mathias da Sil-
va, CPF n° 307.152.208-88, para 
o cargo de Profissional de Educa-
ção – Professor de Matemática, 
provimento efetivo, Classe A, Ref-
erencia I, a partir desta data.
 
 Art. 2º - Esta portaria entrará em 
vigor na data da sua publicação, 
sendo revogadas as disposições 
ao contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de 
Chapadão do Sul, Estado de Mato 
Grosso do Sul, aos nove dias do 
mês de março do ano de 2009.

Jocelito Krug
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 301/09 DE 09 DE 
MARÇO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Chapadão 
do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul, no uso das atribuições que 
lhe confere, RESOLVE:
 
Art. 1º - Tendo em vista a aprova-
ção em Concurso Público, nomear 
a Sra. Thaiz Cristyni Nunes Leo-
nel, CPF n° 997.680.971-91, para 
o cargo de Profissional de Ser-
viço de Saúde – Farmacêutico/
Bioquímico, provimento efetivo, 
Classe A, Padrão N-IX, a partir 
desta data.
 
 Art. 2º - Esta portaria entrará em 
vigor na data da sua publicação, 
sendo revogadas as disposições 
ao contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de 
Chapadão do Sul, Estado de Mato 
Grosso do Sul, aos nove dias do 

mês de março do ano de 2009.

Jocelito Krug
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 02/09 DE 12 
DE MARÇO DE 2009.

O Plenário do Conselho Municipal 
de Saúde de Chapadão do Sul, 
em reunião ordinária realizada no 
dia 11 de Março de 2009, e dentro 
das atribuições que lhe são confe-
ridas, conforme Art. 1º da Lei Mu-
nicipal n.º 273/97 de 20 de Outu-
bro de1997.

RESOLVE:

ART. 1º - Aprovar após análise 
e discussão o Balanço Geral do 
Fundo Municipal de Saúde exercí-
cio de 2008.

ART. 2º - Esta Resolução entrará 
em vigor na data de sua publica-
ção.

Chapadão do Sul, 12 de Março de 
2009.

Wagner Custódio de Campos
Presidente do C.M.S.

RESOLUÇÃO Nº 04/09 DE 12 
DE MARÇO DE 2009.

O Plenário do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Chapadão do Sul, 
em reunião ordinária realizada no 
dia 11 de março de 2009, no uso 
das atribuições que lhe são confe-
ridas, conforme Capítulo II, Art. 7º 
da Lei Municipal nº 645/2007, de 
19 de Outubro de 2007, alterada 

pela Lei nº 694/2008.

RESOLVE:

ART. 1º - Eleger e empossar a 
nova mesa diretora do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente para o segundo 
ano de mandato: 
Presidente: Holidai Edson Zanini
Vice – Presidente: Maria Cândida 
Vieira Ferrante Parra 

ART. 2º - Esta Resolução entrará 
em vigor na data de sua publica-
ção.

Chapadão do Sul, 12 de Março de 
2009.

Holidai Edson Zanini
Presidente do C.M.D.C.A.

Estado de Mato 
Grosso do Sul

Prefeitura Municipal 
de Chapadão do Sul

Avenida Seis nº 706 

Fone/fax: 
(0xx67) 3562-5680

Cep: 79560-000

Site: 
www.chapadaodosul.

ms.gov.br
 

Email: dosul@chapad-
aodosul.ms.gov.br
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Poder Legislativo
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