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ERRATA 
 
A PORTARIA Nº 377, DE 06 DE MAIO DE 2022, 
VIGOROU DE FORMA ERRADA, SEGUE NA INTEGRA A 
PORTARIA NA FORMA CORRETA: 
 

PORTARIA Nº 377, 06 DE MAIO DE 2022. 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO 

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

 
Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias aos 

servidores abaixo relacionados: 
 

Adalberto Neves dos Santos 
durante o período de 20/04 a 19/05/2022 

Edi Keni Aparecida Alves  
durante o período de 21/04 a 20/05/2022 
 

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

 

Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 

PORTARIA Nº 413, 18 DE MAIO DE 2022. 
 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL, 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere o Decreto Nº 3.138 de 28 
de junho de 2019, resolve: 
 
 

Art. 1º - Nos termos do Art. 73 da Lei 
Complementar 41/07, conceder 30 dias de Licença 
Prêmio para o(a) servidor(a): Daiana Hedlund 

Ratzlaff, a partir do dia 11 de outubro de 2022; 
conceder 10 dias de Licença Prêmio para o(a) 
servidor(a): Maria Cândida Vieira Ferrante Parra, a 
partir do dia 06 de junho de 2022; conceder 10 dias de 
Licença Prêmio para o(a) servidor(a): Marli Oliveira de 
Magalhães, a partir do dia 11 de abril de 2022; 

 
 

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

 

Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 
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Guerino Perius 

Secretário de Educação e Cultura 

Ricardo Estefano Enderle Bannak 

Secretário de Infraestrutura e Projetos 

Jose Teixeira Junior 
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

Altair Antonio Trentin 

Secretário de Esporte, Juventude e Lazer 

Marcelo Jose Lacerda Flores 

Ouvidor Municipal 

Lucas Ricardo Cabrera 
Controlador Interno 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

André Ricardo dos Anjos                 Alline Krug Tontini 

Presidente            1ª Vice-Presidente 
Marcelo da Costa                          Vanderson Cardoso do Reis 

2º Vice-Presidente           1º Secretário 

Airton Antônio Schwantes              Almira Conelhero Alves Souza 

2º Secretário            Vereadora 

Alírio José Bacca               Cicero Barbosa dos Santos 

Vereador            Vereador 
Emerson Willian de Freitas Nunes   

Vereador                                 

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul 

Estado de Mato Grosso do Sul 

 

Avenida Seis, 706 - Centro | CEP 79.560-000 | Chapadão do Sul – MS 

Telefone: (67) 3562 5680 | CNPJ - 24.651.200/0001-72 

Diário Oficial do Município de Chapadão do Sul/MS - DOSUL - criado 
pela Lei Municipal nº 605, de 21 de Março de 2007, para publicações 

dos atos oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo. 

E-mail: diariooficial@chapadaodosul.ms.gov.br 

 

PODER EXECUTIVO 

 
João Carlos Krug 

Prefeito Municipal 

João Roque Buzoli 

Vice-Prefeito 

Itamar Mariani 

Secretário de Finanças e Planejamento 
Ivanor Zorzo 

Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos 

Valeria Lopes dos Santos 

Secretária de Saúde 

Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 
Agnes Marli Maier Scheer Miler  

Secretária de Governo 

 

 

 

PODER EXECUTIVO 
 



 

 

 

 

Diário Oficial 
CHAPADÃO DO SUL – MS 

 
 

 

 

 

Diário Oficial |                            | Página  2 

Ano XVI | Nº 2.776 |                                                                    Sexta-feira | 20 de Maio de 2022                                                   www.chapadaodosul.ms.gov.br 

 

PORTARIA Nº 409, 18 DE MAIO DE 2022. 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere o Decreto Nº 3.138 de 28 

de junho de 2019, resolve: 

 

Art. 1º - Conceder 10 (dez) dias de férias aos 

servidores abaixo relacionados:  

 

Ana Claudia Trevisan  

durante o período de 18/05 a 27/05/2022 

Anny Karina Penasso Fonseca  

durante o período de 16/05 a 25/05/2022  

Cleuzimar Aparecida Olimpia de Paula  

durante o período de 20/06 a 29/06/2022 

 Eliane Fernandes do Prado Larsen  

durante o período de 04/07 a 13/07/2022  

Erismar Barbosa da Silva Gomes  

durante o período de 04/07 a 13/07/2022 

Luzia Roseli Leonel Ramos  

durante o período de 20/06 a 29/06/2022 

Manuelli Gemelli Martins  

durante o período de 09/06 a 18/06/2022 

Maristela Fraga Domingues  

durante o período de 20/06 a 29/06/2022 

Meiri Anita Nichetti Haach  

durante o período de 06/06 a 15/06/2022 

Nelson Otavio Hames Junior  

durante o período de 06/06 a 15/06/2022 

Paulo André Quaranta  

durante o período de 25/04 a 04/05/2022 

Priscila Quevedo Monteiro Garcez  
durante o período de 16/05 a 25/05/2022 
 Vanessa Rech  

durante o período de 25/04 a 04/05/2022 
 

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

publicação. 

 

 

Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 

PORTARIA Nº 410, 18 DE MAIO DE 2022. 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

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

Art. 1º - Conceder 15 (quinze) dias de 

férias aos servidores abaixo 
relacionados: 
Aline de Souza Guerra  
durante o período de 05/09 a 19/09/2022 
Arthur Folmann Filho  
durante o período de 23/05 a 06/06/2022 

Fabiana de Jesus  
durante o período de 30/05 a 13/06/2022 
Karla Viviane Pereira da Silva  

durante o período de 11/07 a 25/07/2022 
Luiz Fernando da Silva Torres  
durante o período de 01/06 a 15/06/2022 
Rosinei Floriano Cena da Silva  

durante o período de 20/06 a 04/07/2022 
2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 

publicação. 
Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 
 

 
PORTARIA Nº 411, 18 DE MAIO DE 2022. 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADÃO DO SUL, 

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

 
Art. 1º - Conceder 20 (vinte) dias de férias aos 

servidores abaixo relacionados:  
Roselaine Fraga do Nascimento  
durante o período de 20/06 a 09/07/2022 
Sirlei Chrysostomo da Silva  
durante o período de 16/05 a 04/06/2022  

Tatiane Martins Oliveira Lourenço  
durante o período de 18/07 a 06/08/2022 

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

publicação. 
Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 
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PORTARIA Nº 412, 18 DE MAIO DE 2022. 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

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

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias aos 

servidores abaixo relacionados: 
 
 Iveti Fabian  
durante o período de 01/06 a 30/06/2022 
Júlio César Pereira de Queiroz  
durante o período de 18/05 a 16/06/2022 

Marcelo Reis Resende Araújo  
durante o período de 23/05 a 21/06/2022 
 

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

Raquel Ferreira Tortelli 

Secretária de Administração 

 

 
PORTARIA N. º 418, DE 19 DE MAIO DE 2022. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere, 
Resolve: 

 
Art. 1° Conforme Art. 135 da Lei 

Complementar nº 41/07, e termo de cessão de servidor, 

prorrogar a cedência do servidor Adilson Da Silva 
Machado Alquimin Gonçalves, portador do CPF nº 
890.969.830-68, ocupante do cargo Profissional de 
Educação, provimento efetivo, com jornada de 20 horas 
semanais, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, sem 
ônus para origem, durante o período de 02 de maio de 
2022 a 02 de maio de 2023. 

 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, tendo efeitos retroativos a 02 
de maio de 2022. 

 
JOÃO CARLOS KRUG 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 420, DE 19 DE MAIO DE 2022. 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL, no uso das atribuições que lhe confere, Resolve: 

 

Art. 1° Destituir a servidora Roselia 

Salete Rotili Schwantes, portadora do CPF nº 

488.781.200-06, da Função de Encarregado de Equipe 

– FCSA-04. 

 

Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

JOÃO CARLOS KRUG 

Prefeito Municipal 

 

 

PORTARIA N. º 421, DE 20 DE MAIO DE 2022. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere, 

Resolve: 

 

 Art. 1º Designar a servidora Roselia 

Salete Rotili Schwantes, portadora do CPF nº 

488.781.200-06, para ocupar a função de Supervisor de 

Serviço.  

 

Art. 2º Conceder a servidora acima 

Gratificação de Função de Confiança - FCSA-01, de 

sessenta por cento, a partir desta data. 

 

 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

 

JOÃO CARLOS KRUG 

Prefeito Municipal 
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EDITAL N.º 001/2022 
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº 004/2022 

 
João Carlos Krug, Prefeito Municipal de Chapadão do Sul/MS, no uso de suas atribuições legais, torna público para 

conhecimento dos interessados a abertura de inscrições para realização de Processo Seletivo Simplificado, para o 

provimento de cargos, com vistas à contratação temporária para atendimento às necessidades de excepcional interesse 

público na Secretaria Municipal de Saúde, por 06 (seis) meses, de acordo com as normas e condições seguintes: 

 
1. DOS CARGOS  
 

1.1 – Os Cargos, objeto do Processo Seletivo Simplificado, escolaridade, requisitos, atribuições e salários constam do 
Anexo I deste Edital.  
1.2 - O contrato é de prestação de serviços, por tempo determinado.  
1.3 – São requisitos básicos para o provimento do cargo:  
1.3.1 - ser brasileiro nato ou naturalizado;  
1.3.2 - estar em gozo dos direitos políticos e civis;  

1.3.4 - estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais;  
1.3.5 - ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;  
1.3.6 - comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo;  
1.3.7 - apresentar declaração, sob as penas da lei, de que não detém cargo ou função pública em órgão ou entidade 
da administração direta ou indireta da União Federal, de Estados, do Distrito Federal e de Municípios que causem 
incompatibilidade com o cargo a que foi nomeado (art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal de 1988); 
1.4 - As vagas que porventura forem criadas ou abertas durante o prazo de validade do presente Processo Seletivo 

Simplificado poderão ser preenchidas por candidatos habilitados, obedecida à ordem de classificação. 
1.5 - O candidato, ao se inscrever para qualquer cargo, deverá estar ciente de que, se aprovado e nomeado, 
deverá deslocar-se para o seu local de trabalho com recursos próprios, não cabendo aos cofres do Município 
o ônus das despesas com seu deslocamento ou estada.  
1.6 – O local de lotação será definido pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as necessidades 
existentes nas Unidades de Saúde da Família, Centro de Especialidades e Hospital Municipal.  
1.7 – O candidato contratado também poderá ser transferido de um local para outro conforme a necessidade 

da Secretaria Municipal de Saúde.  
 

2. DAS INSCRIÇÕES  
 
No ato da inscrição, o candidato ou procurador deverá apresentar:  
2.1 – o Formulário de Inscrição contido no Edital do Processo Seletivo Simplificado, disponível para impressão no 

endereço eletrônico www.chapadaodosul.ms.gov.br.  
2.2 – No ato da inscrição o candidato ou procurador deverá apresentar os documentos comprobatórios da titulação 
conforme item 4.1.11 deste edital. 
2.3- A entrega do formulário de inscrição preenchido e da cópia legível dos títulos em envelope lacrado 
(deverá ser colado na parte externa do envelope o rótulo de identificação constante no Anexo II deste 
edital) ocorrerá entre os dias 30 de maio a 01 junho, das 13h às 16h, na Secretaria Municipal de Saúde, 
localizada na Rua Dezoito, 876, Centro - Chapadão do Sul – MS. 

2.4 – O candidato deverá atender aos seguintes procedimentos: 
2.4.1 - Estar ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo Simplificado, disponíveis no endereço 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul (www.chapadaodosul.ms.gov.br) através do Edital de Abertura; 
2.4.2 – Ter conhecimento expresso da Lei Municipal nº 407/2002; 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
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2.4.3 - Os candidatos aprovados através do Processo Seletivo não farão jus ao percebimento do adicional que dispõe o 

Decreto Municipal nº 1.518 de 03 de dezembro de 2007, como também de que trata o artigo 57 - IV da Lei 

Complementar Municipal nº 040/07. 

2.4.4 – Os candidatos aprovados apenas farão jus aos adicionais de insalubridade ou periculosidade por conta da função 

a ser exercida, perceberão os valores correspondentes aos percentuais específicos determinados no Laudo Técnico das 

Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) comprovando enfaticamente a exposição dos agentes ambientais nocivos 

à saúde ou à integridade física. 

2.4.5 – Imprimir e preencher o Formulário de Inscrição, através de formulário específico, disponível na página citada; 

2.4.6 - Preencher corretamente no Formulário de Inscrição todos os dados solicitados;  

2.4.7 – Responsabilizar-se exclusivamente, pelas informações dos dados cadastrais prestadas no ato da inscrição; 

2.4.8 -  Imprimir e preencher o rótulo de identificação de envelope lacrado constante no Anexo II que deverá ser 

colado conforme as orientações do anexo; 
2.4.9 - Possuir a habilitação exigida para o cargo e demais qualificações requeridas no processo seletivo para o exercício 
do cargo ou função, na data da inscrição; 
2.4.10 - Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
2.4.11 - Comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para o cargo; 

2.4.12 - O candidato terá obrigatoriedade de entregar o Formulário de Inscrição impresso e preenchido na 

Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Dezoito, 876, Centro, Chapadão do Sul- MS; 
2.4.13 – No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópias dos seguintes documentos:  
- Carteira de Identidade e/ou Carteira de Trabalho com foto; 
- CPF; 
- Título de Eleitor; 
- Carteira de Ordem de Classe para os cargos que exigirem;  
- Certificado ou Declaração de Conclusão da Escolaridade exigida para o cargo; 

- Certificados e /ou Declarações que comprovem os títulos, conforme item 4.1.11 deste edital. 
2.4.14 – Todos os documentos exigidos no item 2.4.5 e 2.4.13 deverão ser entregues em envelope lacrado, 
o qual será aberto pela comissão designada pela Secretaria Municipal de Saúde para atuar a frente deste 
processo seletivo. 
2.4.15 – Não será aceita inscrição que não esteja no envelope lacrado e com o rótulo de identificação do 
envelope DEVIDAMENTE PREENCHIDO constante no Anexo II. 
2.4.16 – Não haverá cobrança da taxa de inscrição. 

2.5 - Não será aceita inscrição por e-mail ou fax.  

2.6 - Após a entrega do Formulário de Inscrição e dos documentos (item 2.4.5 e item 2.4.12), não serão 

aceitos pedidos para quaisquer alterações. 

2.7- Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos exigidos, será 

ela cancelada, não gerando qualquer efeito. 

2.8 - A inscrição do candidato poderá ser efetuada pelo seu representante legal, devidamente constituído, em cujo 
instrumento de procuração conste poderes especiais para fins de inscrição em seleção e cadastramento. 
2.9 - O candidato e seu procurador respondem em esfera administrativa, civil e criminalmente pelas informações 
prestadas na Ficha de Inscrição. 
 

3.  DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: 
 
3.1 – INSCRIÇÃO: conforme item 2.  
 
3.2 - PROVA DE TÍTULOS: de caráter classificatório, para todos os cargos. 
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4. DAS PROVAS 
 

4.1 – Da Prova de Títulos 

 
4.1.1 - Os documentos da Prova de Títulos deverão ser entregues no ato da inscrição.  
4.1.2 – Os candidatos deverão entregar os documentos comprobatórios de titulação no ato da inscrição, todos em 
envelope lacrado com rótulo de identificação do envelope constante no Anexo II, entre os dias 30 de maio a 01 de 
junho de 2022 das 13h às 16h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Dezoito, 876, Centro - Chapadão 
do Sul – MS. 

4.1.3 – Os candidatos devem apresentar os documentos comprobatórios de titulação em   cópias legíveis. 
4.1.4 - Não serão aceitos títulos fora da forma, do prazo e do local estipulados no Edital de Abertura. 
4.1.5 - Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos no ato da inscrição. 
4.1.6 – Para efeito de avaliação, todas as atividades previstas dos títulos deverão estar concluídas. 
4.1.7 – Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax ou via correio eletrônico. 
4.1.8 – Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos entregues por terceiros, mediante 

a apresentação de documento de identidade original do procurador e de procuração, com firma reconhecida em cartório, 
acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato. 
4.1.9 - Somente será aceita uma procuração por candidato. 

4.1.10 - Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por seu procurador no ato da entrega 
dos títulos arcando o candidato com as consequências de eventuais erros de seu representante. 
4.1.11 - Os títulos serão aferidos pela Comissão de Avaliação da Prova de Títulos, observados os critérios e o valor 
correspondente em pontos explicitados nos quadros abaixo: 

 
4.1.12 PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 
 

ÍTEM TÍTULOS  PONTUAÇÃO 

1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL UNITÁRIO MÁXIMO 

  
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação, cópia 
legível. 

1,0 1,0 

2 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO UNITÁRIO MÁXIMO 

  

Certificados de participação como ministrante, colaborador, autor, instrutor ou 
participante em cursos, jornadas, simpósios, congresso, semana ou encontros, 
workshop, na área específica do cargo, realizados a partir de 2015, com carga 

horária acima de 100 horas, cópia legível. 

0,5 1,0 

  

Certificado de participação como ministrante, colaborador, autor, instrutor ou 

participante em cursos, jornadas, simpósios, congresso, semana ou encontros, 
workshop, na área especifica do cargo, realizados a partir de 2015, com carga 
horária de 04 a 99 horas, cópia legível. 

0,5 1,5 

3 TEMPO DE SERVIÇO UNITÁRIO MÁXIMO 

  

Serviços prestados à Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal 
1,0 a cada 
180 dias 

de serviço  
4,0 

Certidão em cópia legível, em papel timbrado, com assinatura e carimbo do 

responsável pelo órgão de recursos humanos do tempo de serviço na área 
específica do cargo, devendo constar o período com dia, mês e ano do serviço 
prestado. 

  

Serviço prestado à Empresa Privada: 

0,5 a cada 

180 dias 
de serviço 

1,0 
Certidão em cópia legível, em papel timbrado, com assinatura e carimbo do 
responsável pelo setor de recursos humanos ou Carteira de Trabalho atualizada, 
com a página de identificação do candidato e página dos contratos de trabalho, das 

empresas privadas, do tempo de serviço, área específica do cargo. 
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4  SERVIÇO VOLUNTÁRIO  UNITÁRIO  MÁXIMO  

 

Certidão em papel timbrado, com assinatura e carimbo do responsável pelo setor 

de prestação de serviço à comunidade por intermédio de ONG's, pastorais, 
conselhos, instituições de ensino pública ou privada através de monitorias, estágios 
não obrigatórios e não remunerados, em cópia legível. 

 

0,5 a cada 
180 dias de 
serviço  

 

1,0 

 
4.1.14 - Não serão computados documentos que não consignem, de forma expressa e precisa, as 

informações necessárias à sua avaliação, assim como aqueles cujas cópias estiverem ilegíveis, mesmo que 

parcialmente. 

4.1.15 – São consideradas informações necessárias nos documentos: a) Carga Horária; b) Período do curso; 

c) Nome da Instituição com timbre ou carimbo impresso; d) Assinatura do responsável pela instituição, 

com identificação e/ou carimbo; e) conteúdo programático, sem as quais, não serão analisados. 

4.1.16 - Cada título será avaliado de acordo com a carga horária expressa, não sendo permitida a soma de carga horária 

de mais de um título para o mesmo item. 

4.1.17 – Para efeito de pontuação, cada título será considerado uma única vez. 

4.1.18 - Quando da apresentação dos títulos, o candidato receberá documento comprobatório da entrega do envelope 

lacrado. 

4.1.19 - Os títulos, após sua entrega, não poderão ser substituídos ou devolvidos e não será permitido acrescentar 

outros títulos aos já entregues. 

4.1.20 – Todo documento, expedido em língua estrangeira, somente será considerado quando traduzido para a Língua 

Portuguesa, por tradutor público. 

4.1.21 – Os documentos de conclusão de curso de graduação ou pós-graduação, expedidos em língua estrangeira, 

deverão estar revalidados por Instituição de Ensino Superior no Brasil, conforme Art. 48 da Lei nº. 9394/96, de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

4.1.22 – Os documentos de conclusão de curso de Nível Médio ou Técnico, expedidos em língua estrangeira, deverão 

estar acompanhados de Declaração de Equivalência expedida pelo Conselho Estadual de Educação. 

4.1.23 - A nota da Prova de Títulos será a soma dos pontos obtidos com a titulação apresentada, conforme os quadros 

anteriores. 

4.1.24 – A Comissão de Avaliação da Prova de Títulos não analisará documentos que não expressem com clareza o 

objetivo do evento. 

4.1.25 – A apresentação de documento que não coadune com a verdade implicará na eliminação do candidato, 

mediante publicação em edital. 

4.1.27 – A apresentação de documento com rasuras ou alterações em qualquer informação, se comprovadas, será 

caracterizado fraude e implicará na eliminação do candidato, mediante publicação em edital. 

 

5. DOS ADICIONAIS: INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

 

5.1 O adicional de insalubridade e periculosidade constituiu vantagem financeira destinado a retribuir características 

peculiares ao exercício das atribuições de função definidas no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho 

(LTCAT).  

5.2 Os candidatos aprovados que fizerem jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade por conta de sua função, 

perceberão os valores correspondentes aos percentuais específicos determinados no Laudo Técnico das Condições do 

Ambiente de Trabalho (LTCAT) comprovando enfaticamente a exposição dos agentes ambientais nocivos à saúde ou à 

integridade física.   
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5.3 O adicional de insalubridade e periculosidade, será concedido tão somente aos profissionais que compõem os cargos 

e funções descritos no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, fixado sobre o salário base do 

cargo/função inerente e ocupado pelo candidato aprovado no processo seletivo.  

 

6. DA NOTA FINAL 

 

6.1 - A Nota Final do candidato será definida pela: 

6.1.1 - Soma da pontuação da Prova de Títulos. 

 

 

7.  RELAÇÃO FINAL 

 

7.1 - Da relação final a ser publicada, constará os profissionais, separados por categoria funcional e sua colocação, 

obtida com a somatória da pontuação conforme item 6.1 deste edital. 

7.2 – Na hipótese de igualdade de nota final, o desempate dar-se-á com observância dos seguintes critérios: 

7.2.1 - maior nota de serviços prestados à Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal para todos os cargos. 

7.2.2 - idade mais elevada. 

 

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1 - Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão convocados através de Edital Específico publicado 

no Diário Oficial do Município de Chapadão do Sul/MS e disponibilizado no endereço eletrônico 

www.chapadaodosul.ms.gov.br, para contratação, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação. 

8.2 – A vaga resultante da desistência será oferecida ao próximo candidato, obedecendo rigorosamente à ordem de 

classificação. 

8.3 – Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: 

8.3.1- não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de convocação; 

8.3.2 - não se apresentar para iniciar as atividades no prazo fixado; 

8.3.3 - não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo; 

8.3.4 - não apresentar a documentação comprobatória necessária para ser contratado para o cargo. 

8.4 - O contrato temporário, objeto do presente Edital, será pelo prazo de 06 (seis) meses. 

8.5 – Para contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (sem exceções): 

8.5.1 – documento oficial de identidade – RG; 

8.5.2 – comprovante de cadastro de pessoa física – CPF; 

8.5.3 – carteira profissional com comprovante de anuidade em dia; 

8.5.4 – comprovante de cadastro no PIS/PASEP; 

8.5.5 – título de eleitor, com respectivo comprovante de votação do último pleito eleitoral; 

8.5.6 – comprovante de residência; 

8.5.7 – certidão de nascimento e/ou casamento; 

8.5.8 – comprovante de escolaridade de acordo com o cargo para o qual concorre; 

8.5.9 – comprovante de quitação com as obrigações militares, quando couber; 

8.5.10 – conta corrente no Banco do Brasil (se não possui, providenciar abertura nos Correios); 

8.5.11 – laudo de inspeção médica (será encaminhado pedido pelo RH, antes da assinatura do contrato). 
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9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 – O Processo Seletivo Público, objeto deste Edital será executado pela Comissão de Processo Seletivo da Prefeitura 

Municipal de Chapadão do Sul. 

9.2 - A inscrição implicará ao candidato conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital e 

demais instrumentos normativos do Processo Seletivo Simplificado, dos quais o candidato não poderá alegar 

desconhecimento. 

9.3 – O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das atribuições do cargo e, também, das 

datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do Processo Seletivo Simplificado. 

9.4 - O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 06 meses, a contar da data da homologação do seu 

resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal. 

9.5 - Todos os recursos deverão ser interpostos em até 01 (um) dia útil, após a divulgação por Edital de cada evento, 

devidamente publicado no Diário Oficial do Município atendendo ao Princípio da Publicidade.  

9.6 - Os recursos deverão ser individuais, digitados e devidamente fundamentados. Não se conhecerão os recursos que 

não estejam fundamentados com argumentação lógica e consistente, inclusive os pedidos de simples revisão da nota. 

Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente indeferidos. 

9.7 - Na hipótese de abertura de novas vagas, por criação ou vacância para os cargos oferecidos e durante a vigência 

do Processo Seletivo Simplificado, por necessidade da Prefeitura Municipal, serão contratados os candidatos aprovados, 

obedecida rigorosamente a ordem de classificação, até o quantitativo estabelecido em lei para o Quadro de Pessoal da 

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul/MS. 

9.8 - O candidato será responsável pelo preenchimento, exatidão e atualização, perante a Secretaria Municipal de 

Saúde, dos dados constantes em seu Formulário de Inscrição, durante a realização do Processo Seletivo Simplificado, 

em especial do endereço residencial e o telefone e, após a homologação do resultado, perante a Prefeitura Municipal 

de Chapadão do Sul/MS. 

9.9 - Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no Processo Seletivo Simplificado, 

valendo para esse fim a publicação no órgão oficial do Município. 

9.10 - A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de documentos falsos ou a prática de atos 

dolosos pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de 

outros procedimentos legais. 

9.11 - Os candidatos poderão dirimir dúvidas relativas ao Processo Seletivo Simplificado, através do telefone (67) 3562-

6600. 

9.12 - As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado o fato respectivo, 

através de eventuais adendos ao Edital e/ou respectivos Anexos.  

9.13 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão de 

Processo Seletivo Simplificado. 
 
 
 

Chapadão do Sul/MS, 20 de maio de 2022. 
 
 

 
JOÃO CARLOS KRUG 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS: 

 

Cargo Vagas Escolaridade / 
Requisitos 

Atribuições do Cargo Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento
s (R$) 

 
 
 
 

Técnico de 

Serviços de 
Saúde II   

 
Técnico  

de 

Enfermagem 

 
CR* 

 
 

 
 

Curso Nível 

Médio 
Completo, com 
curso Técnico 

em 

Enfermagem e 
registro no 

COREN 
 
 

Exercer atividades auxiliares de nível 
médio técnico, assistindo o enfermeiro 
no planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades 
de assistência de enfermagem, na 

prestação de cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes em estado 
grave, na prevenção e controle de 
doenças transmissíveis em geral em 
programas de vigilância 

epidemiológica, na prevenção e 

controle sistemático da infecção 
hospitalar, observar, reconhecer e 
descrever sinais e sintomas; atuar em 
equipe multiprofissional no 
desenvolvimento de projetos 
terapêuticos em unidades de saúde; 
executar atividades de assistência de 

técnicos de enfermagem; preencher 
formulários e relatórios pertinentes à 
saúde; executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente 
organizacional. 

 
 
 
 
 

40h/s 

 
 
 
 
 

R$ 2.512,21 

 

Técnico de 
Serviços de 

Saúde II   
 

Técnico em 
Imobilização 
Ortopédica 

 
01 

 

Curso Nível 
Médio 

Completo com 
curso Técnico 

em 
Imobilização 

Ortopédica e 
registro na 
ASTEGO 

Confecciona, aplica e retira aparelhos 

gessados, tais como: talas gessadas e 
enfaixamentos com uso de material 
convencional e sintético. Prepara e 
executar trações cutâneas, auxiliando 

o médico na instalação de trações 
esqueléticas e nas manobras de 
redução manual de fraturas e luxações. 
Prepara sala, fora do centro cirúrgico, 
para procedimentos simples, tais 
como: pequenas suturas, manobras de 
redução manual, punções e 

infiltrações. 

 

 
 
 
 

40h/s 

 

 
 
 

 

R$ 2.512,21 

*CR = Cadastro Reserva 
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PROCESSO SELETIVO 004/2022 
ANEXO II – RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE LACRADO (COLAR ESTA PARTE NO ENVELOPE) 

 

 

Nome do candidato Telefone (com DDD) 
 

Endereço  

Cidade/Estado 

CARGO: 

(     )Técnico de Serviços de Saúde II – Técnico em Enfermagem 

(     )Técnico de Serviços de Saúde II – Técnico em Imobilização Ortopédica 

 
 

Chapadão do Sul/MS, ______/_____/2022                                     _______________________________  
                                               Assinatura do candidato 
 

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

PROCOCOLO DE ENTREGA DE ENVELOPE LACRADO 

(ATENÇÃO: NÃO COLAR ESTA PARTE NO ENVELOPE, DEIXAR SOLTA PARA SER DESTACA PELO 
PROFISSIONAL QUE RECEBERÁ O ENVELOPE) 

 

Nome do candidato 

Cargo 

Data da Inscrição:________/___________/2022 

Assinatura do Profissional que recebeu: 

 
ATENÇÃO: 

 

1. Este rótulo deve ser colado no envelope lacrado que contém a Ficha de Inscrição e a cópia dos documentos 

pessoais e de comprovação de títulos. 

2. Será de responsabilidade do candidato providenciar o envelope que deve ser resistente e com dimensões, em 

centímetros, de 23,5x32,5 aproximadamente, para papel A4. 

3. Traga este rótulo bem colado e o envelope lacrado. 

4. O recebedor do envelope devolverá ao candidato a parte inferior do comprovante como prova de recebimento 

do referido envelope, a qual não deverá ser colada no envelope. 
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

Exma. Sr.ª Secretária de Saúde do Município de Chapadão do Sul; 

 
DADOS PESSOAIS 
 

Nome:  

Data de Nasc.: Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino 

RG/Órgão Expedidor: 

CPF: PIS/PASEP: 

 
ENDEREÇO 

Rua/Avenida: Nº: 

Bairro:  Cidade/UF: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

E-mail:  

 
SITUAÇÃO FUNCIONAL  

(  ) Contrato anteriormente  

(  ) Sem contrato anteriormente 

 
FORMAÇÃO 

Nível Superior (   )                      Nível Técnico (   )                      Nível Médio (   )    
                                          Nível Fundamental/Alfabetizado (   )         

 

 
Venho pelo meio presente requerer a V.Sª minha inscrição do Processo Seletivo Simplificado, manifesto minha 

candidatura a seguinte vaga: 
 

CARGO PERTINENTE (marque apenas uma alternativa): 
 

 (       ) Técnico de Serviços de Saúde II – Técnico em Enfermagem 

 (       ) Técnico de Serviços de Saúde II – Técnico em Imobilização Ortopédica 

 
Declaro que tenho inteiro conhecimento do EDITAL Nº 001/2022 - Abertura de Processo Seletivo Simplificado nº 
003/2021 e que estou ciente de que o não atendimento das exigências necessárias à participação implicará no 
cancelamento da presente inscrição.  
 

_________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
Rua Dezoito, 876, Centro – (67) 3562-6600       

 Email: saude@chapadaodosul.ms.gov.br 

mailto:saude@chapadaodosul.ms.gov.br
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DECRETO Nº 3.647, DE 19 DE MAIO DE 2022. 
 

 

“Altera a composição dos membros do Conselho 

Municipal de Política Cultural 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. Ficam nomeados, para compor 

o Conselho Municipal de Política Cultural de Chapadão 

do Sul – MS, nomeado pelo Decreto nº 3.621, de 14 de 

março de 2022, os membros a seguir nominados:  

 

Representantes do Poder Público: 

 

I – SECRETARIA DE FINANÇAS:  

Suplente: Adriana Aparecida Araujo, em substituição 

ao Pedro Antonio Rosa Ferreira; 

 

 

II – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:  

Titular: Zilda Aranha; 

Suplente: Donisete de Souza Nunes, em substituição 

à Eleise Alves dos Santos. 

 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

 

Chapadão do Sul – MS, 19 de maio de 2022. 

 

 

 

JOÃO CARLOS KRUG 

Prefeito Municipal 

 

AVISO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 484/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 

REGISTRO DE PREÇO 055/2022 

 

 

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 

Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 

designada através da Portaria nº 010/2022, torna 

público aos interessados, que promoverá Licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “Menor 

Preço Por Item”, visando Registro de preço para 

confecção e fornecimento de materiais gráficos, de 

forma parcelada e futura, em atendimento às 

Secretarias Municipais de Finanças e Planejamento, 

Administração e de Saúde, pelo período de 12 meses. 

 

 

Data do Credenciamento, e Realização do Pregão: 

O recebimento das propostas de preços e habilitação 

ocorrerão no dia 20 de junho de 2022, às 09:00 

(nove) horas (BR), através do site bll.org.br. 

 

 

Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos 

impeditivos, que impeça a realização da sessão 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 20 de maio de 2022. 

 

 

 

Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira Oficial 
Portaria 010/2022 

 

mailto:licita.chapadao@outlook.com
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AVISO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 479/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 

REGISTRO DE PREÇO 052/2022 

 

 

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 

Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 

designada através da Portaria nº 010/2022, torna 

público aos interessados, que promoverá Licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “Menor 

Preço Por Item”, visando futura aquisição de materiais 

descartáveis para o setor de nutrição e dietética do 

Hospital Municipal, em atendimento ao Fundo Municipal 

de Saúde. 

 

 

Data do Credenciamento, e Realização do Pregão: 

O recebimento das propostas de preços e habilitação 

ocorrerão no dia 13 de junho de 2022, às 09:00 

(nove) horas (BR), através do site bll.org.br. 

 

 

Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos 

impeditivos, que impeça a realização da sessão 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 20 de maio de 2022. 

 

 

 

Carla Vanessa Almeida Silva 

Pregoeira Oficial 

Portaria 010/2022 

 

AVISO 
REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 481/2022 
 

 
O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 
Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 
designada através da Portaria nº 010/2022, torna 

público aos interessados, que promoverá Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor 
Preço Por Item”, visando futuras e eventuais 
aquisições de tintas, materiais e equipamentos para 
pintura de sinalização das vias urbanas do município, 
em atendimento as demandas do Departamento 

Municipal de Trânsito através da Secretaria Municipal de 
Obras, Transporte e Serviços Públicos 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 14 
de junho de 2022, às 08:00 (oito) horas (MS), na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na 
Avenida Seis, nº 706, Centro, Chapadão do Sul/MS. 
 
Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos 
impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, 

fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se 
seguir, no mesmo local e horário. 
 
 

Retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado junto 
ao Departamento de Licitações, pelo e-mail 

licita.chapadao@outlook.com ou pela página do Portal 
da Transparência, através do link “Editais de licitação” 
no endereço 
http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.chapadaodosul
.ms/servlet/portal. 
 
 

Chapadão do Sul/MS, em 20 de maio de 2022. 
 
 
 

Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira Oficial 

Portaria 010/2022 

mailto:licita.chapadao@outlook.com
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AVISO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 482/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 

REGISTRO DE PREÇO 054/2022 

 

 

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 

Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 

designada através da Portaria nº 010/2022, torna 

público aos interessados, que promoverá Licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “Menor 

Preço Por Item”, visando Registro de Preços para a 

aquisição de material educativo infantil e adulto para 

prevenção ao Covid-19, em atendimento ao Fundo 

Municipal de Saúde. 

 

 

Data do Credenciamento, e Realização do Pregão: 

O recebimento das propostas de preços e habilitação 

ocorrerão no dia 14 de junho de 2022, às 09:00 

(nove) horas (BR), através do site bll.org.br. 

 

 

Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos 

impeditivos, que impeça a realização da sessão 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 20 de maio de 2022. 

 

 

 

Carla Vanessa Almeida Silva 

Pregoeira Oficial 

Portaria 010/2022 
 

AVISO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 486/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 

REGISTRO DE PREÇO 056/2022 

 

 

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de 

Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira 

designada através da Portaria nº 010/2022, torna 

público aos interessados, que promoverá Licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “Menor 

Preço Por Item”, visando Registro de Preços para 

aquisição de 3 (três) veículos tipo pick-up, 1 (um) tipo 

sedan e 1 (uma) motocicleta, todos zero km, 

atendimento as emendas impositivas N° 03, 06 e 08 - 

Lei nº 1.301, de 17 de dezembro de 2021 (LOA 2022). 

 

 

Data do Credenciamento, e Realização do Pregão: 

O recebimento das propostas de preços e habilitação 

ocorrerão no dia 22 de junho de 2022, às 09:00 

(nove) horas (BR), através do site bll.org.br. 

 

 

Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos 

impeditivos, que impeça a realização da sessão 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 20 de maio de 2022. 

 
 
 
 

Bruna Letícia Alves de Souza 
Pregoeira Oficial 

Portaria 010/2022 

 

mailto:licita.chapadao@outlook.com
mailto:licita.chapadao@outlook.com
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AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 405/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 

REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2022 
 
O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul,  por intermédio da Pregoeira designada através 
da Portaria nº 010/2022, TORNA PÚBLICO O AVISO DE SUSPENSÃO DO CERTAME LICITATÓRIO ACIMA DESCRITO, o qual ocorreria 
na data de 23 de Maio de 2022, às 09:00 (nove) horas (BR) – possuindo como objeto o seguinte: futura aquisição 
de Patrulha Mecanizada para o Município de Chapadão do Sul/MS, constando de 01 (um) Caminhão Basculante e 01 

(uma) Retroescavadeira Padrão, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, através do Convênio MAPA nº 
923844/2021- Plataforma+Brasil n° 505298/2021, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e o Município de Chapadão do Sul-MS. 
 
A suspensão se mostra necessária com o escopo de reavaliação do preâmbulo do edital e consequente inserção da  Lei 
Federal nº 6.729/79. 

Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto ao Departamento de Licitação e Contratos na Prefeitura Municipal de 
Chapadão do Sul, Avenida Seis, nº 706, Centro – Chapadão do Sul. 

 

Chapadão do Sul/MS, 20 de maio de 2022. 
 

Bruna Letícia Alves de Souza 
Pregoeira Oficial 

Portaria 010/2022 

 
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 15 

quinze dias, a partir da notificação ou da publicação de edital no Diário Oficial do Município, para que procedam a sua 
limpeza e, quando for o caso, a remoção dos resíduos neles depositados.  
§2º. Expirado o prazo, o Município ou terceiro por ele contratado executará os serviços de limpeza e remoção de 

resíduos, exigindo dos proprietários, além de multa no valor de 0,4 (quatro décimos) UFM’s por metro quadrado, o 
pagamento das despesas efetuadas acrescidas de correção monetária desde a data da execução dos serviços até o 
efetivo pagamento, que será cobrado no ato do lançamento do IPTU, salvo quando o pagamento for efetuado 
anteriormente.  
§3º.  Em caso de reincidência, depois de cumpridas as formalidades legais e dentro do exercício em            vigência, a 
multa será imposta com acréscimo de 100% (cem por cento). 
Sendo assim, ficam os proprietários dos imóveis relacionados, notificados, para, regularizar os seus imóveis, 

providenciando o a limpeza do terreno: 
 

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

NOTIFICAÇÃO CAD ENDEREÇO QUADRA LOTE BAIRRO 

13171/2022 8443 RUA DAS ACACIAS, Nº 248 M-15 01 FLAMBOYANT 

13172/2022 8462 RUA DAS ACACIAS, Nº 160 M-15 14 FLAMBOYANT 
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A.I.I.M  VIA DIÁRIO OFICIAL (TERRENOS). 
 

De acordo com o disposto no Código de Posturas do município de Chapadão do Sul (Lei Complementar nº 87 de 02 de 

setembro de 2016):  
Art. 95.  As edificações e respectivos lotes serão conservados em perfeito estado de asseio e usados de forma a não 
causar qualquer prejuízo ao sossego, à salubridade ou à segurança dos seus habitantes ou vizinhos. 
Parágrafo único.  Não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, ou servindo de depósito  de lixo, nos 
limites da área urbana do município.  
Art. 100.  § 1º. Aos proprietários de terrenos, nas condições previstas neste artigo, será concedido o prazo de quinze 

dias, a partir da notificação ou da publicação de edital no Diário Oficial do Município, para que procedam a sua limpeza 
e, quando for o caso, a remoção dos resíduos neles depositados.  
§2º. Expirado o prazo, o Município ou terceiro por ele contratado executará os serviços de limpeza e 
remoção de resíduos, exigindo dos proprietários, além de multa no valor de 0,4 (quatro decimos) 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 – MAT: 1130. 

NOTIFICAÇÃO CAD ENDEREÇO QD LOTE A.I.I.M. 

12973/2022 13998 RUA JAÓ, Nº 799, ESPLANADA III 66 34 26919 / 27016 

 
NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL 

 
De acordo com a Lei Complementar nº 087 de 02 de Setembro de 2016, Capítulo IV, Higiene das Vias e 
Logradouros Públicos, Art. 108 o qual traz seguinte redação:  “Para Preservar de maneira geral a higiene publica 
fica proibido: 

I- ... 

II- Escoar água servida para a rua e/ou galerias de águas pluviais; 

III- ... 

IV- ... 
               Paragrafo Único. Para os efeitos desta lei complementar, água servida são as águas provenientes de esgoto 
doméstico, empresarial ou industrial, derivadas de banhos, vasos sanitários, cozinhas, tanques, máquinas de lavar 
louças e roupas, lavagem de automóveis, ou resultantes de processos de fabricação, lavagem, infiltração no coletores 
de águas existentes nos terrenos, enfim, todo tipo de água residual que tenha sido utilizada para limpeza e cujo 

reaproveitamento necessita tratamento apropriado. 
 Fica o senhor NOTIFICADO com prazo de 7 (sete) dias corrido a contar do recebimento desta, para providenciar 
canalização da água servida para fossa séptica ou caso exista em seu endereço, rede de esgoto.  
 O não atendimento da solicitação incube em multa estipulada no Artigo 112 da lei acima descrita, que variam 
entre 100 a 400 UFM´S, o qual se regulamenta pelo Capitulo II da lei já mencionada.  
Sendo assim, ficam os proprietários dos imóveis relacionados, notificados, para, regularizar os seus imóveis, 
providenciando o fim do despejo de águas servidas por logradouros: 

 

FISCAL DE POSTURAS: ADALBERTO LOURENÇO ANDRADE CANTARIO. MAT: 1130 

NOTIFICAÇÃO CAD ENDEREÇO QUADRA LOTE BAIRRO  

13170/2022 9941 RUA DOS PASSAROS, Nº 83 4 13 ESPLANADA 
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PREÇOS REGISTRADOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 305/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 

REGISTRO DE PREÇO 033/2022 
 

 O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada 
através da Portaria nº 010/2022, TORNA PÚBLICO OS PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DESCRITA ACIMA.  
 

 
Chapadão do Sul/MS, 20 de maio de 2022. 

 
Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira Oficial 
Portaria 010/2022 

 

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 305/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 

REGISTRO DE PREÇO 033/2022 
 

Objetivo e finalidade: Futura aquisição de 01 veículo Ambulância Tipo A (Simples Remoção) da Emenda Parlamentar 

Nº 14004.655000/1210-05, recurso proveniente da conta 006.6240.11-9, em atendimento ao Fundo Municipal de 
Saúde. 
 
Foi adjudicado pela pregoeira à empresa: G10 Transformadora, Comercio e Serviços Ltda – CNPJ: 38.120.508/0001-
04, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Valor total da licitação é de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais). 

Chapadão do Sul/MS, 20 de maio de 2022. 

 
Bruna Letícia Alves de Souza 

Pregoeira Oficial 

Portaria 010/2022 
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Requerimento nº 70/2022 Vereadores Emerson 
Sapo, André dos Anjos, Marcelo da Costa e Mika. 
  

REQUER-SE à Mesa, com observância nas disposições 

regimentais, o envio de Expediente ao Prefeito 

Municipal, João Carlos Krug, solicitando que seja 

encaminhado a estes Vereadores os dados que seguem: 

- Saldo da conta de contribuição da Iluminação Pública; 

- Quantidade de unidades consumidoras do Município; 

- Consumo real do Município. 

Demais informações que julgarem necessárias. 

Indicação n. 484/2022 Vereador Vanderson 

Cardoso 

INDICA-SE, com observância nas disposições 

regimentais, o envio de expediente ao Prefeito Municipal 

João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação 

e Cultura, Guerino Perius, solicitando que seja efetuada 

a troca das telhas do refeitório do Centro de Educação 

Infantil Sonho Meu, por telhas termoacústicas. 

Indicação n. 485/2022 Vereador Vanderson 

Cardoso 

INDICA-SE, com observância nas disposições 
regimentais, o envio de expediente ao Prefeito Municipal 

João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Saúde, 
Valéria Lopes dos Santos, solicitando a contratação de 
um pacote de serviços especializados a serem prestados 
na realização de exames por imagem (Mamografia 
unilateral e bilateral), para atendimento aos usuários do 

SUS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Indicação n. 486/2022 Vereador Vanderson 

Cardoso 
INDICA-SE, com observância nas disposições 
regimentais, o envio de expediente ao Prefeito Municipal 
João Carlos Krug, com cópia ao Secretário SEDEMA, 
José Teixeira Júnior, solicitando a compra de um 

caminhão carroceria carga seca ou pode ser basculante, 
para atender a demanda da Secretaria SEDEMA, 
principalmente o programa, denominado “Sua sobra 
minha obra”, instituído por meio da LEI Nº 1.268, DE 13 
DE MAIO DE 202, que: “Dispõe sobre o recebimento e 
depósito de sobras de materiais de construção para 
doação às pessoas carentes e entidades beneficentes ou 

habitacionais do  Município de Chapadão do Sul”. 

Indicação n. 487/2022 Vereador Vanderson 
Cardoso 

INDICA-SE, com observância nas disposições 

regimentais, o envio de expediente ao Prefeito Municipal 
João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação 
e Cultura, Guerino Perius, solicitando a reforma e 
adequação das paredes e teto com instalação de 
isolamento acústico do salão, onde está instalada a 
Banda Municipal. 

 
Indicação n. 488/2022 Vereador Tucano 

INDICA-SE, com observância nas disposições 
regimentais, o envio de expediente ao Deputado 
Federal, Beto Pereira, solicitando a destinação de 
Recurso Financeiro Orçamentário (Emenda 

Parlamentar), no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais) para custeio da saúde do Município de Chapadão 
do Sul - MS. 

 
Indicação n. 489/2022 Vereadora Alline Tontini 

INDICA-SE, com observância nas disposições 
regimentais, o envio de expediente ao Deputado 
Federal, Beto Pereira, solicitando a destinação de 
Recurso Financeiro Orçamentário (Emenda 
Parlamentar), no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) para custeio da saúde do Município 
de Chapadão do Sul - MS. 

Indicação n. 490/2022 Vereador Marcelo da 
Costa 

INDICA-SE, com observância nas disposições 
regimentais, o envio de expediente ao Prefeito 

Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário do 

SEDEMA, José Teixeira Júnior, solicitando a adesão do 
Município de Chapadão do Sul ao Programa “Mão na 
Massa - Mulheres na Construção Civil”. 

Indicação n. 491/2022 Vereador André dos Anjos 

INDICA-SE, com observância nas disposições 
regimentais, o envio de expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário 

SEDEMA, José Teixeira Júnior, solicitando que seja 
aberto um Processo Administrativo/Credenciamento, 
referente à contratação de Clínica Veterinária, visando 
execução do Programa Municipal de Esterilização de 
Cães e Gatos abandonados ou pertencentes às famílias 
em situação de vulnerabilidade social no Município de 

Chapadão do Sul. 

PODER LEGISLATIVO 
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Indicação n. 492/2022 Vereadora Alline Tontini 

INDICA-SE, com observância nas disposições 

regimentais, 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 rampas de acesso para 
cadeirantes em toda a extensão do canteiro central da 
Avenida Oito. 

Indicação n. 493/2022 Vereadora Alline Tontini 

INDICA-SE, com observância nas disposições 
regimentais, o envio de expediente ao Prefeito Municipal 
João Carlos Krug, solicitando a instalação de 

estacionamento rotativo, também conhecido como zona 
azul, nas principais avenidas do Centro da cidade. 
Reforçando a Indicação de nº 163/21, de autoria desta 
Vereadora. 

Indicação n. 494/2022 Vereadora Prof.ª Almira 

INDICA-SE, com observância nas disposições 
regimentais, o envio de expediente ao Prefeito 

Municipal, João Carlos Krug, solicitando a instalação de 
Plataforma Elevatória no palco da Praça de Evento, para 
garantir a acessibilidade aos idosos e portadores de 
necessidades especiais. 

Indicação n. 495/2022 Vereadora Prof.ª Almira 

INDICA-SE, com observância nas disposições 

regimentais, o envio de expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos Krug, solicitando a elaboração de 
legislação para padronização de calçadas do Município 
de Chapadão do Sul, dando prioridade para a área 

central. 

Indicação n. 496/2022 Vereador André dos Anjos 

INDICA-SE, com observância nas disposições 

regimentais, o envio de expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao secretário do 
SEDEMA, José Teixeira Júnior, solicitando a 
disponibilização de medicamentos e insumos essenciais 
de uso veterinário, para as famílias de baixa renda. 

Indicação n. 497/2022 Vereador Emerson Sapo 

INDICA-SE, com observância nas disposições 

regimentais, o envio de expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de 

Cultura e Esportes, Altair Antônio Trentin, solicitando a 

construção de uma Quadra Poliesportiva no Complexo 
Esplanada. Reforçando a Indicação: 175/2021, de 

aurira deste Vereador. 

Indicação n. 498/2022 Vereador Marcelo da 
Costa 

INDICA-SE, com observância nas disposições 

regimentais, 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 feita a canalização da galeria de 

águas pluviais a céu aberto existente na Avenida Rio 

Grande do Norte, entre a Avenida Goiás e a Rua Campo 

Grande e que a mesma, seja transformada em uma rede 

de drenagem subterrânea. Peço ainda, o alargamento 

da referida via e a mudança da iluminação pública do 

local para o canteiro central. 

Indicação n. 499/2022 Vereador Marcelo da 
Costa 

INDICA-SE, com observância nas disposições 

regimentais, o envio de expediente ao Prefeito 

Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de 

Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, 

solicitando a substituição de lâmpadas queimadas no 

Polo Empresarial. 

Indicação n. 500/2022 Vereador Vanderson 
Cardoso 

INDICA-SE, com observância nas disposições 

regimentais, o envio de expediente ao Prefeito 

Municipal, João Carlos Krug, com cópia a Secretária de 

Saúde, Valéria Lopes dos Santos, solicitando que seja 

instituído o pagamento de adicional por insalubridade 

aos agentes comunitários de saúde. 

Indicação n. 501/2022 Vereadora Prof.ª Almira 

INDICA-SE, com observância nas disposições 

regimentais, o envio de expediente ao Prefeito 

Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do 

DEMUTRAN, Pedro Lopes, solicitando a instalação de 

Placa de Sinalização, informando o término da Avenida 

Mato Grosso do Sul. 
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Moção de Aplausos nº 49/2022 Vereador Tucano 

 O Vereador Tucano, da Câmara Municipal de Chapadão 

do Sul, que ao final subscreve, dispensadas as 
formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE 
APLAUSOS, ao Dr. Jefferson E. P. Santos, por ter feito 

parte do corpo de palestrantes do II Congresso "Direito 
do Agronegócio", promovido pela Academia Brasileira 
de Direito do Agronegócio (ABRADA), com o tema 
"Auditoria Legal na Compra e Venda de Imóvel Rural", 
representando o Município de Chapadão do Sul -MS 
perante produtores rurais e juristas de todo Brasil. 

Moção de Aplausos nº 50/2022 Vereador 
Emerson Sapo 

 O Vereador Emerson Sapo da Câmara Municipal de 
Chapadão do Sul, que esta subscreve, dispensadas as 
formalidades regimentais, encaminha, MOÇÃO DE 

APLAUSOS, ao Presidente desta Casa de Leis, Vereador 
André dos Anjos, estendendo aos demais vereadores, 
servidores e colaboradores do Poder Legislativo pelo 

sucesso na execução do Projeto Câmara vai à Escola. 

Moção de Aplausos nº 51/2022 Vereadoras Alline 
Tontini e Prof.ª Almira 

 As Vereadoras Alline Tontini e Prof.ª Almira, da Câmara 
Municipal de Chapadão do Sul, que ao final subscrevem, 
dispensadas as formalidades regimentais, encaminham 

MOÇÃO DE APLAUSOS, à Escola de Dança, Ballet e Cia 
pela brilhante participação no Festival Internacional de 
Dança Minas Kids, faturando o terceiro lugar para a 
escola e garantindo vaga para Apresentação 
Internacional na Disney em 2023. 

Moção de Aplausos nº 52/2022 Vereadora Alline 
Tontini 

 A Vereadora Alline Tontini, da Câmara Municipal de 
Chapadão do Sul, que ao final subscreve, dispensadas 
as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE 
APLAUSOS, as cinco melhores cozinheiras, premiadas 
no “Desafio Municipal das Merendeiras”, são elas: Selma 
da Silva, Silvania Maria da Silva, Maria Luzia Braga, 
Simone Ferreira e Elisangela Marcilina de Souza. 

Parabenizamos ainda, as Nutricionistas Letícia 
Rodrigues de Santana e Lucilene Couto Passos Aiala. 

Moção de Aplausos nº 53/2022 Vereador Mika 

 O Vereador Mika da Câmara Municipal de Chapadão do 

Sul, que esta subscreve, dispensadas as formalidades 

regimentais, encaminha, MOÇÃO DE APLAUSOS, ao 
Senhor Paulo César Schlatter Matsumoto, pela sua 

participação como palestrante na 9ª edição do 

Congresso Confinar, no dia 10 de maio de 2022 em 
Campo Grande. 

 

 

 


