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ANO VI  N° 1029 -  Sexta –Feira 07 de Agosto de 2015 
DECRETO Nº. 437 - DE 06 DEAGOSTO DE 2015. 

 
DECLARA PARALISAÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS NA 
DATA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA/MS, no uso da 

atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Aral Moreira-MS e 

considerando: 

 

CONSIDERANDO a grave situação de dificuldade financeira 

que atravessam os municípios brasileiros, que tem comprometido a 

execução de serviços públicos essenciais, os investimentos e o 

desenvolvimento municipal; 

 

CONSIDERANDO a mobilização a ser realizada pelos 

municípios do Estado de Mato Grosso do Sul no dia 10 de agosto de 2015 

com a paralisação dos serviços públicos não essenciais, como o objetivo 

para chamar a atenção das autoridades e da sociedade em geral sobre o 

grave momento que vivenciam os municípios brasileiros; 

 

CONSIDERANDO que o objetivo do movimento é a defesa do 

pacto federativo, a autonomia financeira dos municípios e a busca de maior 

agilidade, pelos parlamentares do Congresso Nacional, na apreciação de 

Propostas de Emendas Constitucionais e Projetos de Lei de interesse dos 

municípios, na defesa dos interesses coletivos e essenciais, em favor do 

bem comum; 

 

CONSIDERANDO que a Associação dos Municípios de Mato 

Grosso do Sul - ASSOMASUL convocou os municípios do Estado de Mato 

Grosso do Sul para aderir ao movimento municipalista e conclamaram todos 

os Prefeitos (as) a aderirem a mobilização nacional, paralisando os serviços 

administrativos das Prefeituras no dia 10 de agosto de 2015; 

 

CONSIDERANDO por fim a necessidade de se decretar ponto 

facultativo por ato oficial, para que se cumpram antecipadamente as 

formalidades necessárias nas repartições/órgãos e entidades públicas. 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica declarado apoio do Município de Aral Moreira-MS e determina a 
paralisação no dia 10 de agosto de 2015 em todas as repartições públicas 
do Município de Aral Moreira-MS, em apoio a manifestação organizada pela 
Assomasul com base na situação financeira dos municípios. 

 

Parágrafo único. O dispositivo no “caput” não se aplica às unidades e 

serviços considerados essenciais, que por natureza não possam ser 

paralisados ou interrompidos. 
 
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação ou afixação, 
revogadas as disposições contrárias. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 06 DE AGOSTO DE 2015. 
 
 
    EDSON LUIZ DE DAVID 
    Prefeito de Aral Moreira-MS. 

 
 
 

D E C R E T O  Nº 438 – 06 DE AGOSTO DE 2015 
Convocação para a Realização da X Conferência Municipal de 
Assistência Social.  

              
 

EDSON LUIZ DE DAVID, Prefeito de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso 
do Sul, no uso das competências que lhe confere a Lei nº 699/2010 e em 
reunião ordinária realizada no dia 04 de Agosto de 2015 (CMAS) e 
Resolução nº 13/04/08/15.  

 
 

RESOLVE: 
 
Artigo 1º. – Aprovar A Convocação para a realização da X Conferência 
Municipal de Assistência Social, com o tema CONSOLIDAR O SUAS DE 
VEZ RUMO A 2026. 
 
Artigo 2º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 
 
   
   EDSON LUIZ DE DAVID 
   Prefeito de Aral Moreira-MS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCESSO N° 113/2015 

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2015 
 
O MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA-MS, através da Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 21 de 
Agosto de 2015 as 10:00 horas, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo “menor preço por item” visando formar o Sistema de 
Registro de Preços da Administração Pública Municipal  para contratações 
futuras e de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus 
anexos.  
 
Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
borracharia, para desmontagem, montagem e remendos de pneus, visando 
atender as diversas Secretarias deste Município, para com a frota Municipal, 
pelo período de 12 (doze) meses. Retirada do Edital: Secretaria Municipal 
de Fazenda e Planejamento, situada no Paço Municipal de Aral Moreira - 
MS a Rua Bento Marques Nº795, Centro - CEP 79.930-000, podendo ser 
adquirido mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais), nos dias 
úteis de segunda a sexta–feira, no horário de expediente das 07:30 às 11:30  
das 13:00 às 17:00 horas. 
 
Aral Moreira - MS, 06 de Agosto de 2015. 
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SERGIO ALAN JUNIOR MARTINS 

PREGOEIRO 
 
 

PROCESSO N° 114/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2015 

 
O MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA-MS, através da Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 21 de 
Agosto de 2015 as 14:00 horas, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo “menor preço por item” visando formar o Sistema de 
Registro de Preços da Administração Pública Municipal  para contratações 
futuras e de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus 
anexos.  
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para proceder 
acompanhamento e lançamentos de envio de dados ao DATASUS, com 
relação aos atendimentos médicos ocorridos no Hospital e Maternidade 
Santa Luzia, e nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, pelo 
período de 12 (doze) meses. Retirada do Edital: Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento, situada no Paço Municipal de Aral Moreira - MS a 
Rua Bento Marques Nº795, Centro - CEP 79.930-000, podendo ser 
adquirido mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais), nos dias 
úteis de segunda a sexta–feira, no horário de expediente das 07:30 às 11:30  
das 13:00 às 17:00 horas. 
 
Aral Moreira - MS, 06 de Agosto de 2015. 
 
 

SERGIO ALAN JUNIOR MARTINS 
PREGOEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 112/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2015 

 
 

O MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA-MS, através da 
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará no dia 21 de Agosto de 2015 as 08:00 horas, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “menor preço por lote” visando 
formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal  
para contratações futuras e de acordo com as condições estabelecidas no 
edital e seus anexos.  
Objeto: Aquisição de produtos de panificação, com fornecimento parcelado, 
para serem utilizados pelas diversas Secretarias deste Município de Aral 
Moreira-MS, pelo período previsto de 12 (doze) meses, para o fornecimento 
de refeições as diversas atividades realizadas pelas Secretarias Municipais. 
Retirada do Edital: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, 
situada no Paço Municipal de Aral Moreira - MS a Rua Bento Marques 
Nº795, Centro - CEP 79.930-000, podendo ser adquirido mediante o 
pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais), nos dias úteis de segunda a 
sexta–feira, no horário de expediente das 07:30 às 11:30  das 13:00 às 
17:00 horas. 
 
Aral Moreira - MS, 06 de Agosto de 2015. 
 

SERGIO ALAN JUNIOR MARTINS 
PREGOEIRO 

 
 

 
RESOLUÇÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 04 DE AGOSTO DE 2015. 
 

Convocação para a Realização da V Conferência Municipal de 
Assistência Social.  
           

 
 
O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso 

das competências que lhe confere a Lei nº 699/2010, em reunião ordinária 
realizada no dia 04 de Agosto de 2015.  

 
 

RESOLVE: 
 
Artigo 1º. – Aprovar A Convocação para a realização da V Conferência 
Municipal de Assistência Social, com o tema CONSOLIDAR O SUAS DE 
VEZ RUMO A 2026. 
 
Artigo 2º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 
 
 

 
Aral Moreira (MS), 04 de Agosto de 2015. 

 
 

 
 

Valter Roque Gonçalves 
Presidente do CMAS 

 


