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Terraplanagem e Construções Ltda – CNPJ/MF nº 
23.095.706/0001-80. 

*Processo Administrativo: 
279/2020 

*Tomada de Preços: 
005/2020 

*Objeto: Prorrogação de Prazo  

*Data da Assinatura: 14/05/2021 
*Vigência: 15/04/2021 a 14/06/2021.  
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 

*Assinam: João Carlos Krug – Prefeito Municipal / 
Renê Chamoun, e/ou Vivian Andraus Chamoun, e/ou 
Wajih Elias Chamoun  – Contratada. 
 
RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas 
contratuais permanecem inalteradas. 

 

 

 
 

PORTARIA Nº 011/2021 

 
CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, A 
SERVIDORA SRA. MARIA APARECIDA GOMES 
BARBOSA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 A Diretora Presidente do IPMCS, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 
917/2013, e 

 
Considerando o implemento das condições 

exigidas para a concessão do benefício, conforme 
processo nº 007/2021.  

 
 RESOLVE:  
  
 Art. 1º - Conceder benefício previdenciário de 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a servidora 
Sra. MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA, 
Matricula 2829, ocupante do cargo de Auxiliar de 

Serviços Operacionais I, do quadro de servidores 
efetivos do Município de Chapadão do Sul/MS, com 
fundamento no Art. 40, § 1º, Inciso I, da Constituição 

Federal, com redação conferida pela EC 41/2003, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.  

 
 Art. 2º - Tendo em vista que, o valor do 

presente beneficio é inferior ao salário mínimo 

nacional, deverá ser concedida a complementação, em 
conformidade com o Art. 201, § 2º, da CF/88 e Art. 
1º, § 5º da Lei nº 10.887/2004. 

Art. 3º - O reajuste do benefício será de 

acordo com o § 8º artigo 40° da Constituição Federal, 
conforme redação EC n°. 41/2003. 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação.  

 
Chapadão do Sul (MS), em 14 de Maio de 2021. 

  
Maristela Fraga Domingues, 

Diretora Presidente 
 

Mariza Schultz, 
Diretora Secretária e de Benefícios 

                

 

 
 

PORTARIA Nº 012/2021 
 

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE 
E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, A SERVIDORA SRA. 

LUCIA NHEBAUER DELALIBERA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 A Diretora Presidente do IPMCS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 
917/2013, e 

 

Considerando o implemento das condições 
exigidas para a concessão do benefício, conforme 
processo nº 008/2021.  
 
 RESOLVE:  
  

 Art. 1º - Conceder benefício previdenciário de 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, para a servidora Sra. 
LUCIA NHEBAUER DELALIBERA, 
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ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais I, matricula nº 014, do quadro de servidores efetivos do 
Município de Chapadão do Sul/MS, com fundamento no Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e Art. 60 da Lei 

Municipal nº 917/2013, com proventos integrais.  

 
 Art. 2º - Fixar os proventos do benefício de acordo com a Lei e com reajuste anual na forma do disposto no 

artigo 7° da EC/41, por força do Art. 3º, Parágrafo Único da EC/47, que dispõe que os proventos serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 
também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em função 

em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referencia para a concessão da pensão, na forma da Lei. 
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

              Chapadão do Sul (MS), em 14 de Maio de 2021. 
 

  

                         Maristela Fraga Domingues,                                      Mariza Schultz, 
   Diretora Presidente                                Diretora Secretária e de Benefícios 

 
 

 
 

NOTIFICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL 

 

De acordo com o disposto no Código de Posturas do município de Chapadão do Sul (Lei Complementar nº 87 de 02 de 
setembro de 2016):  
Art. 95.  As edificações e respectivos lotes serão conservados em perfeito estado de asseio e usados de forma a não 
causar qualquer prejuízo ao sossego, à salubridade ou à segurança dos seus habitantes ou vizinhos. 
Parágrafo único.  Não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, ou servindo de depósito  de lixo, nos 
limites da área urbana do município.  
Art. 100.  § 1º. Aos proprietários de terrenos, nas condições previstas neste artigo, será concedido o prazo de 

quinze dias, a partir da notificação ou da publicação de edital no Diário Oficial do Município, para que procedam a 
sua limpeza e, quando for o caso, a remoção dos resíduos neles depositados.  
§2º. Expirado o prazo, o Município ou terceiro por ele contratado executará os serviços de limpeza e remoção de 
resíduos, exigindo dos proprietários, além de multa no valor de 0,4 (quatro décimos) UFM’s por metro quadrado, o 
pagamento das despesas efetuadas acrescidas de correção monetária desde a data da execução dos serviços até o 
efetivo pagamento, que será cobrado no ato do lançamento do IPTU, salvo quando o pagamento for efetuado 

anteriormente.  
§3º.  Em caso de reincidência, depois de cumpridas as formalidades legais e dentro do exercício em            vigência, 
a multa será imposta com acréscimo de 100% (cem por cento). 

Sendo assim, ficam os proprietários dos imóveis relacionados, notificados, para, regularizar os seus imóveis, 
providenciando o a limpeza do terreno: 
 

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

NOTIFICAÇ
ÃO 

CAD ENDEREÇO QUADRA LOT
E 

BAIRRO  

10045/2021 10291 RUA SERIEMA, Nº 678 22 1 ESPLANADA  

10046/2021 10302 RUA DOS PARDAIS, Nº 126 22 12 ESPLANADA 

10047/2021 10310 RUA DOS PARDAIS, Nº 34 22 20 ESPLANADA 


