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DECRETOS

DECRETO “P” nº 749, de 02 de outubro de 2009. Dourados/ MS, 02 de outubro de 2009.

“Torna sem efeito o Decreto “P” nº 731 de 09/09/2009” Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que 

lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Tatiane Cristina da Silva Moreno

Secretária Municipal de Administração
DECRETA:

Fernando José Baraúna Recalde
Art. 1º Fica declarado nulo e sem efeito, o Decreto “P” nº 731 de 09/09/2009, 

Procurador Geral do Municípiopublicado no Diário Oficial do Município nº 2.605, fls. 01, de 22/09/2009, que 
dispõe sobre a nomeação de SAULO DOS SANTOS BRITO.

 
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas DECRETO “P” nº 751, de 02 de outubro de 2009.

disposições em contrário.

“Designa Alesandro Luiz Amaral Franco, para exercer função de confiança”.
Dourados/ MS, 02 de outubro de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe Ari Valdecir Artuzi
confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Prefeito Municipal de Dourados

Considerando o disposto no artigo, 24 da Lei Complementar nº 117 de 31 de Tatiane Cristina da Silva Moreno
dezembro de 2007;

Secretária Municipal de Administração

DECRETA:Fernando José Baraúna Recalde
Procurador Geral do Município

Art. 1º Fica designada a partir de 01 de outubro de 2009, ALESANDRO LUIZ 
AMARAL FRANCO, matrícula funcional nº 114762011-1, para exercer a função 
de confiança de “Encarregado de Equipe”, símbolo DAI-03, lotado na Secretaria DECRETO “P” nº 750, de 02 de outubro de 2009.
Municipal Educação.

“Revoga designação do exercício de função de confiança do servidor Fabio 
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos Rodrigues Borges”

retroativos a 01 de outubro de 2009, revogadas disposições em contrário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que 
Dourados/ MS, 02 de outubro de 2009.lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA: Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados
Art. 1º Fica revogada, a partir de 01 de outubro de 2009, a designação do 

exercício de função de confiança do servidor FABIO RODRIGUES BORGES, 
Tatiane Cristina da Silva Moreno

matrícula funcional nº 114763342-1, do cargo de “Encarregado de Equipe”, 
Secretária Municipal de Administraçãosímbolo DAI 03, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Fernando José Baraúna RecaldeArt. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 01 de outubro de 2009, revogadas disposições em contrário. Procurador Geral do Município
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PORTARIA

Resolução F. n º 2144/10/2009/SEMAD no mês de OUTUBRO de 2009.
Registre-se.

Tatiane Cristina da Silva Moreno, Secretária Municipal de Administração, no Publique-se.
Cumpra-se.uso das atribuições  que  lhe   são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da 

Lei Orgânica do Município de Dourados.
À Superintendência de Recursos Humanos, para as  devidas providências.

RESOLVE:
Secretaria Municipal de Administração, aos (01) um dia do mês de (10) outubro 

do ano (2009) dois mil e nove.Conceder aos Servidores Públicos Municipais Conforme Extrato de Atos 
Administrativos, 30 (trinta) dias de Férias Regulares, no termo, do artigo 126, da 

Tatiane Cristina da Silva Moreno 
Lei Complementar n° 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), com início Secretária Municipal de Administração
no mês de OUTUBRO de 2009.

Registre-se. Resolução F. nº 2145/10/2009/SEMAD
Publique-se.
Cumpra-se. Tatiane Cristina da Silva Moreno, Secretária Municipal de Administração, no uso 

das atribuições  que  lhe   são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 
À Superintendência de Recursos Humanos, para as  devidas providências. Orgânica do Município de Dourados.

Secretaria Municipal de Administração, aos (01) um dia do mês de (10) outubro RESOLVE:
do ano (2009) dois mil e nove.

Conceder aos Servidores Públicos Municipais Conforme Extrato de Atos 
Tatiane Cristina da Silva Moreno Administrativos, 15 (quinze) dias de Férias Regulares, no termo, do artigo 126, da Lei 

Secretária Municipal de Administração Complementar n° 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), com início no 
mês de OUTUBRO de 2009.

Resolução F. n º 2146/10/2009/SEMAD Registre-se.
Publique-se.Tatiane Cristina da Silva Moreno, Secretária Municipal de Administração, no Cumpra-se.

uso das atribuições  que  lhe   são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da 
Lei Orgânica do Município de Dourados. Ao Departamento de Recursos Humanos, para as  devidas providências.

RESOLVE: Secretaria Municipal de Administração, aos (01) um dia do mês de (10) outubro 
do ano (2009) dois mil e nove.

Conceder aos Servidores Públicos Municipais Conforme Extrato de Atos 
Administrativos, 20 (Vinte) dias de Férias Regulares, no termo, do artigo 126, da Tatiane Cristina da Silva Moreno 

Secretária Municipal de AdministraçãoLei Complementar n° 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), com início 

EDITAIS

EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO LTDA, torna Público que a Licença Prévia - LP, para atividade de Beneficiamento de resíduos sólidos urbanos, 
requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), localizada no Lote 78-A, Chácaras California, no município de Dourados (MS). Não 
a Licença Prévia - LP, para atividade de Beneficiamento de resíduos sólidos foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
urbanos, localizada no Parque Residencial Pelicano, no município de Dourados 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

BRASIL SUL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA-EPP, torna Público que 
requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a 

EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO LTDA, torna Público que Licença de Instalação - LI, para atividade de Beneficiamento de resíduos sólidos 
requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), urbanos, localizada no Lote 78-A, Chácaras California, no município de Dourados 
a Licença de Instalação - LI, para atividade de Beneficiamento de resíduos sólidos (MS).
urbanos, localizada no Parque Residencial Pelicano, no município de Dourados 
(MS).

BRASIL SUL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA-EPP, torna Público que 
requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a 

EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO LTDA, torna Público que Licença de Operação - LO, para atividade de Beneficiamento de resíduos sólidos 
requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), urbanos, localizada no Lote 78-A, Chácaras California, no município de Dourados 
a Licença de Operação - LO, para atividade de Beneficiamento de resíduos sólidos (MS). 
urbanos, localizada no Parque Residencial Pelicano, no município de Dourados 
(MS). 

JANDIRA GORETE DOS SANTOS VIEIRA-EPP, CNPJ 01.650.877/0001-90, 
torna Público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), BERTT ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, portadora do 
a Licença de Instalação – LI, para a atividade de CONFECÇÃO DE ROUPAS CNPJ 04.985.221/0001 - 17 torna Público que requereu do Instituto de Meio 
ÍNTIMAS, localizada na Rua Cândido de Carvalho, Quadra 05, Jardim Yoshikawa, Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Instalação – (LI), 
no município de Dourados -MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.para atividade de CONSTRUÇÃO DE OBRA CIVIL para futura Instalação do 

Hotel IBIZ - DOURADOS, localizado na Rua Santos Dumont esq. com Joaquim 
Teixeira Alves, bairro do Jardim Caramurú,  no município de Dourados (MS). Não 

Edital N°.74/PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/2008 FUNDAÇÃO foi determinado Estudo de Impacto Ambiental
MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO HOSPITALAR DE 

DOURADOS.
BRASIL SUL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA-EPP, torna Público que 

Contratação Temporária – 48ª CONVOCAÇÃOrequereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), 

RESOLUÇÕES
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EDITAIS

A Diretora da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de habilitação profissional para a função.
Dourados, no uso de suas atribuições que lhe é conferida, CONVOCA os -Cartão de Inscrição do PIS/PASEP;
Candidatos relacionados no Anexo I, respeitando a ordem de classificação e a -Título de Eleitor;
publicação da Homologação do Resultado Final referente ao Edital nº. 01/2008 - -Comprovante de Quitação Eleitoral (2008);
Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva e Futura Contratação -CPF/CIC;
Temporária de Pessoal, a comparecer até o dia 07 de outubro, às 16 horas na -Certificado Militar para os homens;
Unidade de Recursos Humanos da Fundação, sito a Rua Gerônimo Marques Matos, 

-Certidão de Nascimento ou casamento, se for o caso;
558, Altos do Indaiá- Dourados/MS, para exercício da função devendo apresentar 

-Certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação, atestado de os documentos previstos no edital do PSS/HU, Lei Complementar 137 de 29 de 
escolaridade (se estiver em idade escolar), se for o caso;dezembro de 2008 e Anexo II, sob pena de desclassificação. 

-Comprovante de residência atual (luz ou telefone); (somente é permitido em Dourados/MS, 02 de outubro de 2009.
nome do próprio servidor ou pai, mãe e esposo (a) );

-02 (duas) fotografia recente 3 X 4;Marlise Florêncio de Miranda
-Laudo Médico de Avaliação Clínica; DIRETORA FUMSAHD
-Carteira de Trabalho – Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) (parte                                                                                                                            

da foto e verso);ANEXO I
-Certidão Negativa do CPF.

Candidato Cargo Classificação -Comprovação de Experiência para a função que irá assumir, conforme previsto 
ALINE VIEIRA PIPINO Farmacêutico Bioquímico 4º no edital do PSS/HU.
MARIANA PEREIRA DE SOUZA Farmacêutico Bioquímico 5º OBS – Os candidatos que não possuírem o Cartão do PIS/PASEP preencherão 

uma Declaração no ato da apresentação dos documentos.
                                                    * Todos os documentos deverão ser apresentados em duas vias, que serão 

ANEXO II autenticados no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais.

Fone residencial:                                   Fone Celular:
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIA) EXIGIDOS PARA ADMISSÃO: C/C Banco do Brasil nº.
Documentos: 02 (duas) Cópias de: DOCUMENTOS  P/ CADASTRO  SUS (Obs. Somente para funcionários 
-Carteira de identidade (RG); contratados, na área da Enfermagem, Laboratório de Analises Clinicas, Farmácia 
-Carteira de Registro no respectivo órgão de classe; Hospitalar e Médicos) , trazer  uma copia de:RG/CPF/COMP.RES./CERT.NASC.  ou  
-Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo e documento da CASAMENTO/REG.ORGÃO/ESCOLARIDADE/PIS/PASEP/CEP

LICITAÇÕES

RESULTADO DE HABILITAÇÃO Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2009 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. O Processo encontra-se 

com vista franqueada aos interessados. Processo n° 210/2009/DCL/PMD.
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da 

Comissão Permanente de Licitação, torna público de acordo com a legislação em Dourados-MS., 28 de setembro de 2009.
vigor, o resultado da primeira fase do citado processo licitatório, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de SONIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissãoreforma e ampliação em diversos Centros de Educação Infantil Municipais-
CEIM’s no Município de Dourados-MS. A Comissão Permanente de Licitação após 
análise da documentação de habilitação das empresas participantes do certame e de 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃOacordo com o que estabelece o edital, considerou HABILITADAS as empresas: 
PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2009CERRADO CONSTRUÇÕES LTDA.; JN ENGENHARIA LTDA.; CRISTO REI 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e POLO ENGENHARIA O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do 
PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA., por terem apresentado toda a Pregoeiro designado através do Decreto n° 449, de 31 de agosto de 2009, torna 
documentação conforme exigências editalícias, estando aptas a participar da fase público para conhecimento de todos os interessados o resultado final do citado 
seguinte do certame. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir processo, que tem por objeto a aquisição papel sulfite A4 para atender as Secretarias 
o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei da Prefeitura Municipal de Dourados, no qual se sagrou vencedora a proponente 
Federal n° 8.666/93. Transcorrido o referido prazo, caso não ocorra interposição de PAPELARIA DOURALIVRO LTDA., no lote 01. Processo n° 405/2009/DCL/PMD.
recursos, fica estabelecido, para o fim de se dar prosseguimento aos ulteriores 
termos do procedimento licitatório, que a sessão para abertura do Envelope n° 02 Dourados-MS., 30 de setembro de 2009.
“Proposta” ocorrerá às 08h (oito horas) do dia 19/10/2009 (dezenove de outubro do 
ano de dois mil e nove), na sala de reunião do Departamento de Compras e Licitação HEITOR PEREIRA RAMOS

Pregoeirodo Município de Dourados, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no 

EXTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 280/2009/DCL/PMD EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO 
CONTRATO Nº 245/2009/DCL/PMD                            

                            PARTES:
PARTES:

Município de Dourados
Município de Dourados

Ivo Araújo de Oliveira-ME Audifarma Comércio de Medicamentos Ltda-EPP 
PROCESSO: Convite n° 066/2009. PROCESSO: Pregão Eletrônico nº. 001/2009.
OBJETO: Execução de serviços de fornecimento e plantio de grama tipo OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender o Município de Dourados por 

Esmeralda e manutenção em campos de futebol – Local: Jardim Canaã I e Jardim meio da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico nº. 100/2008 da Fundação 
dos Estados, no Município de Dourados-MS. Universidade Federal da Grande Dourados.

LICITAÇÃO: Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
100/2008, da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados/MS – Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
FUFGD/MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas 12.00 – Secretaria Municipal de Saúde
08.01 – Secretaria Municipal de Obras Públicas 12.02 – Fundo Municipal de Saúde

10.303.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida15.451.113 – Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura
10.301.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida 1.019 – Manutenção, Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana 
2.099 – Manutenção da Assistência Farmacêutica33.90.39 – Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
2.095 – Manutenção, Construção, Reforma e Equipamentos da Atenção Básica

33.90.39.41 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 33.90.32.02 – Medicamentos
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura 33.90.30.05 – Material Farmacológico

do contrato. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 45 (quarenta e cinco) dias.
VALOR DO CONTRATO: R$ 63.093,03 (sessenta e três mil e noventa e três VALOR DO CONTRATO: R$ 12.618,80 (doze mil seiscentos e dezoito reais e 

reais e três centavos). oitenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 30 de setembro de 2009. DATA DE ASSINATURA: 08 de setembro de 2009.  
Secretaria Municipal de Administração. Secretaria Municipal de Administração.
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Ata de nº. 001/2009/2011 os quatro dias do mês de junho de dois mil e nove seguinte resultado: João Alves de Souza com 08 (oito) votos, Rafael Suzim 06 (seis) 
em Reunião Extra Ordinária para eleição do Presidente e Secretário do Conselho votos e Racib P. Harb com 02 (dois) votos, totalizando 16 votos dos conselheiros 
Municipal de Saúde (CMS) de Dourados-MS, reuniu-se a Plenária do Conselho presentes. Após a apuração dos votos foi declarado o conselheiro João Alves de 
Municipal de Saúde, com a presença de 16 (dezesseis) Conselheiros de acordo Souza como Presidente do Conselho Municipal de Saúde para a gestão 2009/2011 e 
com a lista de presença na sede deste Conselho localizada à Rua Toshynobu o segundo colocado foi sugerido para assumir a Secretaria do Conselho Municipal 
Katayama, nº. 715 (setecentos e quinze), sala sete (07) às dezessete horas (17h). O de Saúde, o qual aceitou prontamente. Em seguida foram passados os trabalhos ao 
plenário elegeu para conduzir os trabalhos do pleito pelo Conselheiro Demetrius novo presidente eleito onde o mesmo fez uso da palavra dizendo da 
Lago Pareja, secretário da gestão 2007/2009. O conselheiro iniciou os trabalhos responsabilidade de cada um e dizendo que está a disposição para todos os 
fazendo a leitura do Decreto nº. 244 de 02 de junho de 2009, publicado no Diário conselheiros. O Sr. João, Presidente encerrou a reunião às 18h: 50 min. Eu, Dr. 
Oficial n.º 2.528 que nomeou os conselheiros titulares e suplentes e após a leitura Rafael Suzin, secretário, que lavrei, mandei digitar e assino, João Alves de Souza 
do mesmo empossou os conselheiros. Após a posse foi realizada uma breve Presidente do Conselho Municipal de Saúde, que assino juntamente com os demais 
apresentação dos conselheiros presentes. A promotora Cristiane Amaral conselheiros que o queiram fazer.
Cavalcanti que se fez presente na reunião relatou a importância e a 
responsabilidade de cada conselheiro de saúde. Demetrius pediu aos interessados 
ao cargo de Presidente para se manifestarem e após os candidatos interessados Ata nº. 002/2009/2011 aos dez dias do mês de junho de dois mil e nove em 
foram os seguintes, Rafael Suzim (Gestor/Prestador), João Alves de Souza Reunião Extra Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Dourados-
(Usuários) e Racib P. Harb (Trabalhadores). Após a apresentação dos candidatos MS, reuniu-se a Plenária do Conselho Municipal de Saúde, com a presença de 15 
foram distribuídas as cédulas para votação secreta, todas elas rubricadas pela (quinze) Conselheiros de acordo com a lista de presença na sede deste Conselho 
promotora. Após a votação, a urna foi aberta e os votos apurados, que resultou no localizada à Rua Toshynobu Katayama, nº. 715 (setecentos e quinze), sala sete (07) 

ATAS



ATAS

08Diário Oficial   -   613ANO XI -  Nº 2. DOURADOS, MS SEXTA-FEIRA, 02 DE OUTUBRO DE 2009

às dezessete horas (17h). De acordo com a pauta de convocação deu início a de dois mil e oito. Após a apresentação desse projeto foi solicitada a aprovação na 
reunião com a apresentação por parte do relatório de gestão 2008 pelo funcionário íntegra do projeto, o que foi aceito pelos presentes. Em seguida foram feitas as 
Jorge Kaku da secretaria de saúde, fazendo a explanação através da projeção de apresentações dos nomes que comporão as comissões do Conselho, ficando assim 
slides aos conselheiros presentes. No transcorrer da apresentação foram feitos formadas: Comissão de Acompanhamento e Fiscalização Orçamentária do Fundo 
diversos questionamentos pelos conselheiros presentes e todos respondidos pelo Municipal de Saúde, Sr. Agnaldo José dos Santos, Sra. Maria Batista de Souza, Sr. 
palestrante e informou ainda que os dados estão todos disponíveis na secretaria e Demétrius do Lago Pareja, e Sr. Racib Panage Harb; Comissão de Controle e 
serão apresentados mediante solicitação. Após o intervalo  de cinco minutos foi Avaliação, João Alves de Souza, Sr. Nelson Moreira Salazar, Sr. Joel Martins da 
retomada a apresentação aos conselheiros do PACTO PELA VIDA E DE Silva e Sr. Benjamim Benedito Bernardes; Comissão de Acompanhamento dos 
GESTÃO e relatou que algumas pactuações assumidas devem ser revistas pelo Conselhos Gestores, Sr. Arlindo Aparecido Maurício, Sra. Rosimar Aparecida de 
conselho de saúde. Relatou também que algumas metas foram revistas acessando Lima, Sr. Rafael Susin, e Sr. Márcio Tavares Jara; Comitê de Mortalidade Materno 
ao banco de dados, para diminuição e alteração que será votado separadamente Infantil e Fetal, Sra. Sílvia Regina do Nascimento Salgueiro, Sra Iracema Pereira 
após o final, se assim os conselheiros desejarem. Relatou também  que a previsão Tiburcio; Comissão de Acompanhamento do Serviço Ambulatorial de Urgência, 
para 2008 eram implantar cinco equipes saúde da família, mas somente uma Sra. Laura Vanini Dutra e Sra. Áurea Florêncio de Ávila;  Composição da Plenária 
equipe foi implantada na vila índio e duas unidade básicas de saúde passaram para para o dia vinte e cinco de junho de dois mil e nove, Márcio Tavares Jara, Sr. João 
equipe de agentes comunitários de saúde (CSU e 4 Plano), ficando para esse ano a Alves de Souza, Demétrius do Lago Pareja, Sílvia Regina do Nascimento Salgueiro, 
conclusão de novas quatros equipes de saúde de família, desde que haja Arlindo Aparecido, Eva Diniz de Sá e Silva; Comissão de acompanhamento do 
profissionais disponíveis. Informou ainda que a meta para visitas domiciliares Convênio PMD 096/2009, Áurea Florêncio de Ávila, Nelson e Moreira Salazar, 
por família era de 1 visita por domicílio, sendo que foi atingida o índice de 0,96%. Comissão de acompanhamento do Convênio 10/2009/DCL/PMD, Rosimar 
Das 36 metas pactuadas em 2008 foram cumpridas 61,1% (22) e 38,9% (14) não Aparecida de Lima Gomes, Eduardo Arteiro Marcondes, Comissão de 
cumpridas. Após foi apresentado o termo de compromisso de gestão, com sete acompanhamento do Termo de Contratualização 01/2007, Arlindo Aparecido 
prioridades e responsabilidades. As metas não realizadas deverão seguir os Maurício e Keizy Cristina Rodrigues de Souza. Sem mais para o momento encerro a 
prazos estabelecidos. O Conselheiro Demetrius questionou as metas não presente ata que será assinada por mim, Agnaldo José dos Santos, secretário ad hoc, 
realizadas com a preocupação do bloqueio dos recursos enviados para Dourados, e por todos os que a aprovarem.
sendo a mesma preocupação do Secretário de Saúde, mas foi adiantado que está 
preocupação não existe pois é de conhecimento de todas as esferas. O secretário 
de saúde disse aos presentes que os avanços na saúde em pouco tempo de Ata nº. 004/2009-2011 da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 
trabalho, vai sanar todos os problemas da secretaria de saúde, para melhorar os Saúde de Dourados-MS, realizada no dia dezessete de junho de dois mil e nove 
serviços para os usuários. Informou ainda que é seu compromisso com a melhoria (17.06.2009), na sede do Conselho, reuniu-se a Plenária do Conselho Municipal de 
dos serviços. O funcionário mostrou a preocupação para enviar os dados e estará Saúde, às dezessete horas e quarenta minutos (17h40). Iniciou-se a reunião com a 
lutando para ganhar mais tempo. O presidente abriu a palavra aos presentes e o palavra o Presidente do CMS – Sr. João Alves de Souza, após verificação de 
conselheiro Demetrius disse da preocupação da aprovação, ficando somente quórum. Em seguida, conforme pauta, foi dada a palavra para o Dr. Sandro Ricardo 
estabelecido pelo plenário que só será aprovado nessa oportunidade o PACTO DE Barbara – Secretário Municipal de Saúde, após a explanação sobre um pedido de 
GESTÃO PELA VIDA, ficando obrigatório ainda a discussão e aprovação do providências em face do Hospital da Vida, por parte da esposa do paciente Edmar, 
relatório de gestão 2008, programa anual de saúde 2009 e o termo de vítima de acidente automobilístico. O Dr. Sandro Ricardo Barbara deixou claro que 
compromisso de gestão na próxima reunião. Colocado em discussão o Pacto de a administração do Hospital da Vida é realizada pelo Hospital Evangélico de 
Gestão pela Vida com as alterações das cinco metas, a saber: 1) - Atenção à Saúde Dourados-MS, a quem deve ser cobrado eventual providências e não à Secretaria 
do Idoso – Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura do Fêmur - Municipal de Saúde. Relata ainda que muitas ações positivas são realizadas 
indicadores – meta pactuada em 2008: 14 – resultado para 2008: consta 37,44% - diuturnamente; falou ainda sobre o Plano Piloto de Atendimento Odontológico de 
seja alterado como indicador 37,00%; 2) – Redução da mortalidade infantil e urgência implantado no PAM (Posto de Atendimento Médico). Diante do discurso 
materna – proporção de investigação de óbitos infantis - indicadores – meta do Dr. Sandro Barbara, o Conselheiro Racib, solicitou o envio de uma estagiária 
pactuada em 2008: 25;  resultado para 2008, consta 45,45% - seja alterado como para o CMS; O Conselheiro Racib solicitou ainda, a mudança de sede do Conselho 
indicador para 50,00%; 3) – Numero de casos de sífilis congênita - indicadores – Municipal de Saúde, considerando o espaço físico não comportar mais as reuniões 
meta pactuada em 2008: 5;  resultado para 2008, consta 5 - seja confirmado como com participação do público; Logo em seguida, o Presidente do CMS, solicitou 
indicador para 15,00; 4) – Cobertura de primeira consulta odontológica ainda, visto o prazo exíguo referente à constatação em ata da instalação do 
programática - indicadores – meta pactuada em 2008: 16;  resultado para 2008, Computador (CPU, Monitor, Estabilizador), como de fato encontra-se instalado, 
consta 13,82% - seja alterado como indicador para 14,00%; 5) – Saúde do doado pelo Ministério da Saúde em 2007, pois até a presente data, não consta 
Trabalhador – numero profissionais de saúde matriculados - indicadores – meta naquele Ministério tal constatação, sob pena de termos que proceder a devolução e, 
pactuada em 2008: 20;  resultado para 2008, consta 17,00% - seja alterado como em razão disso estamos deixando de receber por doação a máquina fotocopiadora 
indicador para 5,00 vagas. Os conselheiros através de sua plenária se multifuncional, que já se encontra à disposição, após dado o primeiro passo 
manifestaram favorável à aprovação com as devidas alterações para que o prazo conforme já constatado acima. Por final, o Auditor de Serviços de Saúde – Jorge M. 
seja respeitado. Foi solicitada ao plenário a inclusão de pauta para aprovação da Kaku, fez apresentação do Plano anual de 2009, para esclarecer alguns pontos e logo 
mudança de endereço do Centro de Especialidade Odontológica para o endereço já foi solicitado cópia faltante para apreciação da Comissão correspondente, para 
da Rua Hilda Bergo Duarte, prédio anexo ao hospital da mulher, onde funcionava fins de avaliação e fins pertinentes. Nada mais a tratar, o Presidente do CMS, 
o antigo laboratório. Colocado em votação os conselheiros foram favoráveis declarou encerrada a reunião às 20h. Eu Rafael Suzin, Secretário do Conselho 
dizendo que toda melhoria para beneficiar o usuário e bem vinda. A Sra. Maria Municipal de Saúde, que lavrei, e vai devidamente assinada pelos conselheiros 
Francisca lembrou que todas as comissões deverão ser paritárias. Faltou ainda a presentes.
indicação do Fórum dos trabalhadores que será discutida na próxima assembléia. 
O secretário solicitou ao plenário a indicação de dois nomes para comporem a 
comissão de acompanhamento de convênio com o Hospital Evangélico, o Ata nº. 005/2009-2011 da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 
plenário indicou os conselheiros Iracema Tibúrcio e a Conselheira Rozimar Saúde de Dourados-MS, realizada no dia sete de julho de dois mil e nove 
Aparecida Lima Gomes. Eu, Racib Panage Harb, nomeado Secretário Ad´hoc (07.07.2009), na sede do Conselho, reuniu-se a Plenária do Conselho Municipal de 
pelo presidente, lavrei, mandei digitar e assino. João Alves de Souza – Presidente Saúde, às quinze horas e dez minutos (15h10). O Presidente do CMS – Sr. João 
do Conselho Municipal de Saúde, declarou encerrada a reunião as 20horas e que Alves de Souza, solicitou à Secretária Ad´hoc – Silvia Regina Nascimento 
assino juntamente com os demais conselheiros. Salgueiro, para proceder a chamada, para verificação de quorum, como de fato deu 

quórum. Assim, foi declarada aberta a reunião, procedendo a leitura do ofício 
012/2009 emitido pelo Vereador José Carlos de Souza, conhecido por vereador 

Ata de número três. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de “Zezinho da farmácia”, registrando que foi aprovado sancionado por Decreto 
Saúde de Dourados, realizada dia vinte e quatro de junho de dois mil e nove, as Municipal, o direito ao recebimento de passe livre, para deslocar de sua residência 
dezoito horas e quinze minutos. Iniciamos com o presidente João Alves de Souza para o local agendado para fins de acompanhamento ambulatorial, tratamento 
fazendo a verificação do quórum. Nelson Moreira Salazar ausente foi substituído médico, etc..., aos pacientes portadores de CA (Onco), Renais Crônicos, pessoas 
pelo Sr Agnaldo José dos Santos. Racib Panage Harb ausente foi substituído pela vivendo com HIV/Aids, deficientes auditivos, cujo Projeto Passe-Livre, teve seu 
Sra Laura Vanini Dutra. Dr Rafael Susin ausente não teve substituto. Após original acrescentado a concessão de passe que teve inicialmente o objetivo às 
verificada a existência de quorum deu-se início a reunião com o presidente pessoas vivendo com HIV/Aids, que teve ampliado tais direitos, perfazendo sinal de 
informando sobre uma Oficina e Debate Público que se realizará em Campo avanço e conquista social. Em seguida foi registrado a presença do Dr. Marcel – 
Grande, dia dois de julho de dois mil e nove, e se apresentando como candidato a Neurologista, que é o Coordenador Técnico do Projeto Alecrim, que ser á esboçado 
representar o Conselho; a Sra Maria Francisca e o Sr Joel Martins da Silva, pelo mesmo, bem como, pela Coordenadora da Associação Alecrim – Rosimar 
pediram para registrar momento de protestos por não terem sido notificados em Aparecida de Lima, também, membra deste Conselho Municipal de Saúde, 
tempo sobre esse evento. Os membros presentes concordam que o Sr João Alves acrescentando alguns informes a respeito do Projeto pelo seu esposo Sr. Ronaldo 
seja o representante desse Conselho na Oficina e Debate público. Logo após, as Ferreira Gomes. Assim, foi passada a palavra à Conselheira Rosimar, que iniciou a 
Enfermeiras Cristiane e Evelyn, a Nutricionista Letícia e a Fisioterapeuta apresentação do Projeto, que é importância da Criação deste Projeto, incrementado 
Fernanda, representantes da Secretaria Municipal de Saúde fizeram a pelo Dr. Marcel e o Sr. Indagado pelo Conselheiro Racib a respeito da participação 
apresentação do Projeto Rede Amamenta Brasil, instituído em oito de novembro do poder público e da Secretaria Municipal de Saúde, responderam que: O objetivo 
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do Projeto junto ao Conselho, para, se for aprovado o apoio, a construção do avaliação e aprovação do relatório, devido o prazo ultrapassado, enfatizando que a 
prédio para o funcionamento de todo o serviço; Que após a conclusão é que programação está incompleta, mas que existe a proposta de melhorar os indicadores 
trariam a proposta de convênios com o município através do setor competente; e acelerar a aprovação, deixando claro que o Relatório para todos os efeitos, não 
Que a UNEPE em Campo Grande-MS, faz esse tipo de atendimento e que muitas poderá ser alterado, uma vez que já estamos atuando no relatório de 2009. conforme 
pessoas estão sendo beneficiadas; Que o governo federal possui recurso para esse já ratificado pelo Conselheiro Racib, as cópias serão providenciadas junto à 
tipo de tratamento; Que o gerenciamento ficará por conta da Associação Alecrim, Secretaria Municipal de Saúde, conforme contato já realizado anteriormente, 
com participação de mais segmentos ao fortalecimento da composição da solicitando ainda, os encaminhamento de relatório financeiro pela Secretaria 
diretoria do Projeto; Que o Dr. Marcel já atende há algum tempo e que já conhece Municipal de Saúde para o Conselho Municipal de Saúde, para os fins pertinentes. 
o Programa de atendimento; Que a UNEPE será de início uma extensão no Foi solicitado pela Plenária a formação de equipes, para visitação nas Unidades. 
atendimento à toda Macro região de Dourados-MS. Que a Plenária ficou Nesse ínterim, foi proposto pelo Presidente do CMS, a confecção de jalecos, coletes 
encantada com a grandeza do projeto, sendo aprovado por unanimidade, a e crachás de identificação, para os Conselheiros, o que será providenciado. Por 
finalidade do Projeto proposto pela Associação Alecrim, para criação do centro conseguinte, o Presidente do CMS, diante da Resolução 048/2006, baixado pelo ex-
de tratamento e reabilitação no movimento e disfunção do aparelho neuromotor. presidente do CMS – Wilson Cezar Medeiros Alves, com Parecer Técnico do Setor 
Posteriormente, foi apresentado o Relatório de Gestão 2008 pela Dra. Piva – Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde, esclarecendo a ilegalidade da resolução 
Auditora, destacando a necessidade de aprovação em virtude do tempo já em tese, corroborado com o Parecer Técnico que também é pela revogação da 
estrapolado, entretanto foi destacado pelos Conselheiros que é muito extenso, mesma. Em seguida, foi solicitado pelo Conselheiro Racib, o encaminhamento ao 
devendo ser formada a Comissão para estudo e avaliação, com apresentação de Ministério Público com cópia de ata que ensejou a Resolução, bem como, dos 
relatório, para posterior deliberação junto à Plenária. Assim, destacou o valores que foram repassados. Nesse mesmo assunto, o Conselheiro Eduardo 
Conselheiro Joel, para que os trabalhos em cima do relatório receba um olhar Arteiro, falou sobre a gravidade do caso, e saber de como foi aplicado e se os 
mais apurado, para que depois se delibere a respeito. O Conselheiro Eduardo Conselheiros receberam ou foram ressarcidos. Por UNANIMIDADE, foi revogada 
Arteiro, destacou a importância da formação de Comissão, sendo esclarecido a Resolução 048/2006. por final, foi alterado a Comissão de Acompanhamento dos 
pelo Presidente do Conselho que já está dando o andamento na formação das Convênios do Hospital Evangélico, a Conselheira Iracema Pereira Tibúrcio (fórum 
Comissões, conforme já indicados pelos fóruns e referendado pela Plenária, com dos usuários) pelo Conselheiro Eduardo Arteiro Marcondes (fórum dos 
cópia ao Procurador da Secretaria Municipal de Saúde, que procederá os trabalhadores). Nada mais a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h20. Eu, 
encaminhamentos, após colhida assinaturas. A servidora da Secretaria Municipal Sílvia Regina do Nascimento Salgueiro, Secretária Ad´hoc, que lavrei, subscrevi e 
de Saúde – Silvia Bosso, também enfatizou que a necessidade de urgência de assino, com os demais Conselheiros.

PORTARIAS

PORTARIA Nº. 290/2009 Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as 
disposições em contrário.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, 
VEREADOR SIDLEI ALVES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE Registre-se e publique-se.
LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 30 de setembro de 
RESOLVE: 2009.

Art. 1º - Exonerar TIAGO SILVEIRA PEDROSO do cargo de Chefe de SIDLEI ALVES DA SILVA     
Gabinete – SP1, do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Dourados. PRESIDENTE

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as 
disposições em contrário. PORTARIA Nº. 291/2009

Registre-se e publique-se. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, VEREADOR 
SIDLEI ALVES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 30 de setembro de 
CONFERIDAS POR LEI:

2009.

RESOLVE:SIDLEI ALVES DA SILVA     
PRESIDENTE

Art. 1º - Nomear TIAGO SILVEIRA PEDROSO no cargo de Assessor 
Parlamentar III – SP3, do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Dourados, 
junto ao Gabinete do Vereador José Carlos de Souza, a partir de 01 de outubro de 2009.PORTARIA Nº. 292/2009

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as 
VEREADOR SIDLEI ALVES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE disposições em contrário.
LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

Registre-se e publique-se.
RESOLVE:

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 30 de setembro de 
Art. 1º - Nomear ANDERSON RODRIGO ZAGONEL no cargo de Assessor 2009.

Parlamentar V – SP5, do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Dourados, 
junto ao Gabinete do Vereador José Carlos de Souza, a partir de 01 de outubro de SIDLEI ALVES DA SILVA     
2009. PRESIDENTE

LICITAÇÕES

RESULTADO DE LICITAÇÃO Floriano Brum, 167,  – Vila Maxwell – Dourados/MS, foi vencedora em todos os itens, 
pelo Item menor preço, conforme proposta anexada ao processo.CONVITE Nº 014/2009

De acordo com a formalidade e a tramitação legal do processo licitatório, 
homologo o resultado do julgamento do convite n.º 014/2009 proferido pela comissão A Câmara Municipal de Dourados, através da Comissão Permanente de 
permanente de licitação da Câmara Municipal de Dourados.Licitação, torna público para conhecimento geral que o Processo de Licitação n.º 

016/2009, na modalidade Convite, sob o nº 014/2009, realizado no dia 25 de 
Setembro de 2009 as 16:00 (dezesseis) horas, que versa sobre contratação de Dourados (MS), 25 de Setembro de 2009.
empresa com o fornecimento do serviço de cooffee break em sessões e eventos 
promovido pelo legislativo municipal com a Validade do Contrato até a data de 

SIDLEI ALVES DA SILVA31/12/2010, apresentou o seguinte resultado:  a empresa TCO PANIFICADORA 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.299.939/0001-52, estabelecida a Rua Presidente da Câmara Municipal de Dourados


