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DECRETO MUNICIPAL N. 159 DE 16 DE JULHO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS RETORNO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE ANGÉLICA DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
APARECIDO GERALDO RODRIGUES, Prefeito Municipal Interino de Angélica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere o art. 52, VI, da Lei Orgânica Municipal, 
Considerando a redução dos números de casos ativos, e as ações de enfrentamento, medidas e prevenção de higieni-
zação no município, estão sendo eficazes nesse momento. 
DECRETA: 
Art. 1° Fica autorizado à retomada das práticas esportivas coletivas ao ar livre no Município de Angélica. 
Parágrafo único. Permanece vedada a realização de competições municipais e intermunicipais. 
Art. 2° A reabertura das práticas coletivas em ginásios, em locais fechados, em clubes e quadras devem apresentar o 
plano de contingência na secretária de saúde a fim de manter as medidas de biossegurança. 
Parágrafo único. Os responsáveis pelas atividades esportivas deverão apresentar o plano de contingência, e medidas 
para controlar a lotação de pessoas (aglomeração): 
I – definir acesso único para entrada e para saída, de forma a controlar o número de pessoas presentes; 
II – disponibilizar materiais de higienização para os participantes. 
Art. 3° Fica liberado os jogos de sinucas, desde que apenas os jogadores participantes estejam em volta à mesa, não 
permitindo público nem tampouco aglomeração. 
Parágrafo único. Fica vedada a realização de competições municipais e intermunicipais. 
Art. 4° A manutenção do funcionamento das atividades previstas neste decreto estará condicionada à situação de 
controle epidemiológico do Município de Angélica, o qual ainda continua sendo monitorado, podendo, as medidas aqui 
previstas serem revogadas à qualquer momento, em virtude de eventual aumento do número de casos e ocupação do 
sistema de saúde, fazendo com que, seja retomado o modelo de distanciamento social anteriormente vigente. 
Art 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Angélica – MS, 16 de julho de 2021. 
Aparecido Geraldo Rodrigues 
Prefeito Municipal Interino 

Processo seletivo Simplificado Saúde n. 001/2018 - SMS
Edital de Convocação n. 002/2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGÉLICA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e nas demais leis que regem a 
espécie e, considerando a homologação do Resultado do Concurso Público. 

Resolve, 
Convocar os candidatos relacionados no quadro “1”, classificados no processo seletivo simplificado – SMS n. 01/2018, 
de acordo com a ordem de classificação do edital de homologação n. 006/2018, a comparecerem no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital, no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, 
à Av. 13 de Maio, 676, Centro Cívico, nesta Cidade, no horário das 07h00min às 12h00min, para providências quanto à 
nomeação e posse, em conformidade o que dispõe a legislação. 
Os candidatos deverão apresentar os documentos constantes do Anexo I; 
O candidato deverá apresentar os documentos constantes no Anexo I, bem como estar de posse dos resultados dos 
exames médicos do Anexo II, os mesmos são de responsabilidade do candidato e avaliará a capacidade no desempenho 
das tarefas pertinentes ao cargo. 
O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do presente edital e a 
não apresentação da documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA (de-
claração anexo V) quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovada, reservando-se à Administração o direito 
de convocar o próximo candidato. 

Quadro 1 

Classificação Nome 
2° Letícia Ferreira Farias 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
Angélica – MS, 19 de julho de 2021. 

Aparecido Geraldo Rodrigues 
Prefeito Municipal Interino 
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ANEXO I 
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE: 

I – Agente Comunitário de Saú-
de – ACS 

1. Cédula de Identidade ou carteira de Identidade Profissional se for o caso; * 
2. CPF; * 
3. 2 fotos 3x4 recente; 
4. Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área de atuação exigida 
no Edital, reconhecido pelo MEC; * 
5. Carteira de Trabalho (página de identificação do trabalhador frente e ver-
so); 
6. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (se possuir); 
7. Certidão de nascimento ou casamento ou averbação se houver; * 
8. Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; * 
9. Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa do Serviço Militar (se 
do sexo masculino);* 
10. Comprovante de endereço atualizado; 
11. CPF do cônjuge ou companheiro (se for casado ou convivente; 
12. CPF do pai e da mãe (se for solteiro); 
13. CPF dos filhos maiores de 18 anos; 
14. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos; 
15. Carteira de vacinação para filhos menores de 14 anos; 
16. Exames Médicos, conforme Anexo II; 
17. Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III; 
18. Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e de seus 
dependentes – Anexo IV; 
19. Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º grau da Justiça 
Estadual dos lugares que residiu nos últimos 05 anos; 
20. Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º grau da Justiça 
Federal dos lugares que residiu nos últimos 05 anos; 

*Se o candidato trouxer cópia dos documentos deverão as mesmas serem autenticadas, caso contrário será autenticado 
no ato pelo servidor responsável. 

ANEXO II 
DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

Agente Comunitário de Saúde - ACS 
1. Médico; 
2. Psicológico; 
3. Fonoaudiólogo. 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,_______________________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°_____
____________________________________, e do CPF sob o n° ________________________________, DECLARO(A) 
para fins de posse no cargo de __________________________________________________ do Quadro de Servidores 
da Prefeitura Municipal de Angélica, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, 
nem OCUPA NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração Pública Direta, Autarquias, Fundações, 
Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou indiretamente 
pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 
DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da 
CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse. 
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Angélica qualquer alteração que venha a 
ocorrer em sua vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, 
sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Complementar Municipal nº 004 de 09 de 
setembro de 2009. DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida. 
Angélica – MS, ______ de ______________de __________ . 

Assinatura 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

Eu,______________________________________________________________________, abaixo assinado, porta-
dor(a) do RG n°_________________________________________, e do CPF sob o n° _________________________
_____________, DECLARO para fins de posse no cargo de ________________________________________________
__ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Angélica, em cumprimento às disposições legais pertinentes que: 
a) [  ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 
b) [ ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, 
máquinas, semoventes, dinheiro, títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localizados no País ou Exterior). 

DESCRIMINAÇÃO DO BEM VALOR R$ 

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, com-
panheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência econô-
mica do declarante. 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações prestadas poderá acarretar responsabilização civil, 
penal e administrativa, gerando as conseqüências previstas na legislação vigente. 
Angélica - MS, ______ de ______________de __________. 

__________________________________ 
Declarante 
ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA 
Eu,________________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da carteira de identida-
de RG n.º ____________, inscrito(a) no CPF sob n.º ______________, _________________( qualificação comple-
ta, com endereço da residência e informações complementares e pertinentes a identificação do candidato 
), DECLARO por livre e espontânea vontade e sem nenhuma coação, que desiste de tomar posse no cargo público em 
que houve a aprovação e convocação no Concurso Público 01/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Angélica - MS; 
em virtude de ter em vista emprego público em outro órgão, não podendo assim acumular mais um cargo. Para maior 
clareza, firma a presente Declaração. 

Angélica – MS, ____ de _________de ______. 
Declarante 

Licitação
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 
O Prefeito do Município de Angélica/MS, Estado de Mato Grosso do Sul, Aparecido Geraldo Rodrigues, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, especialmente pela Lei 8666/93 e a Lei 10.520/2002, e al-
terações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro, resolve Adjudicar e Homologar, a presente 
licitação nestes termos: Processo Administrativo nº 067/2021. Pregão Presencial nº 067/2021. Data da Adjudicação: 
16/07/2021. Data da Homologação: 16/07/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE, TRATAMENTO FINAL DO LIXO (RESÍDUOS SÓLIDOS) EM ATERRO SANITÁRIO 
LICENCIADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ANGÉLICA - MS . Resultado: A empresa OCA 
AMBIENTAL LTDA, com CNPJ: 11.993.754/0001-06, vencedora do certame no valor de R$ 362.400,00 (Trezentos e 
sessenta e dois mil e quatrocentos reais) . 

Angélica – MS, 16/07/2021. 
Aparecido Geraldo Rodrigues 

Prefeito 
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Licitação
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°107/2021/PROCESSO DE COMPRA Nº 

107/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 079/2021
De acordo com as justificativas apresentadas, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido 
pela Procuradoria jurídica Municipal, RATIFICO E AUTORIZO, conforme a determinação do Artigo 26 da Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, a realização da Despesa por Dispensa de Licitação com fundamentação no Inciso II, 
do Art. 24 da Lei 8.666/93, referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE VISTORIA E INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL FEITA POR ENGENHEIRO MECÂNICO REGISTRADO 
NO CREA CONFORME NBS 14624 E EMISSÃO DE ART NO CREA MS CONFORME PORTARIA N° 44 DO DETRAN 
MS - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CERTIFICA-
DO E LAUDO DE VISTORIA SEMESTRAL OBRIGATÓRIA CONFORME NBR 14624 E PORTARIA 44 DETRAN MS 
- INSPEÇÃO VEICULAR. O vencedor: ASEST ASSESSORIA DOCUMENTAL E VISTORIA VEICULAR LTDA , com o 
CNPJ: 36.100.819/0001-78, no valor de: R$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS), conforme ata de encerramento. An-
gélica – MS, 20 de julho de 2021. 

APARECIDO GERALDO RODRIGUES 
Prefeito Municipal 

Matéria enviada por Thaila Teles 
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