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DECRETO

DECRETO Nº 400, DE 03 DE AGOSTO DE 2009. Município, no dia 11 (onze) de agosto de 2009, terça-feira.

“Dispõe sobre o Ponto facultativo do dia 11 de agosto de 2009, na Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Procuradoria Geral do Município”. disposições em contrário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que 
Dourados (MS), 03 de agosto de 2009.lhe conferem o inciso II do art. 66, da Lei Orgânica do Município.

Considerando o dia 11 (onze) de agosto do corrente ano – Dia do Procurador Ari Valdecir Artuzi
Municipal; Prefeito

DECRETA:
Fernando José Baraúna Recalde

Procurador Geral do MunicípioArt. 1°. Fica considerado facultativo o ponto na Procuradoria Geral do 

PORTARIA

PORTARIA Nº 684/2009 108/2006. 

“CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE À Art. 2º - Tendo em vista que os valores dos proventos do presente benefício é 
SERVIDORA APARECIDA DE ABREU CAMIN E DÁ OUTRAS inferior ao salário mínimo nacional, deverá ser concedida a complementação, em 
PROVIDÊNCIAS”. conformidade com o art. 201, § 2º, da CF/88 e art. 1º, § 5º da Lei nº. 10.887/2004.

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado anualmente em 
SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso de conformidade com o Artigo 40, § 8º da Constituição Federal de 1988, com 
suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 35 § 12 da Lei Municipal Nº redação da Emenda Constitucional nº. 41/2003.
108/2006.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 03 de agosto de 2009.
RESOLVE:

Dourados/MS, 06 de agosto de 2009.
Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade à servidora 

APARECIDA DE ABREU CAMIN, matrícula 4121-1, ocupante do cargo de Laércio Arruda                                        
Agente de Serviço de Saúde II, na função de Auxiliar de Serviço de Saúde, do Diretor Presidente                                         
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados - MS, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, com fundamento no Artigo 40, Gleicir Mendes Carvalho

§ 1º, III, b, da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Diretora de Benefícios
Constitucional nº. 41/2003 e, Art. 50 da Lei Complementar Municipal nº. 
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Resolução F. nº 1597/08/2009/SEMAD 2009,

Tatiane Cristina da Silva Moreno, Secretária Municipal de Administração, no RESOLVE:
uso das atribuições  que  lhe   são conferidas pelos incisos II e IV, do 
artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados. Art. 1º  Não poderá haver em uma mesma Unidade de Ensino, mais de 5% 

(cinco por cento) dos seus servidores afastados para gozo de Licença Prêmio por 
RESOLVE: Assiduidade.

Conceder aos Servidores Públicos Municipais Conforme Extrato de Atos Art. 2º Se na Unidade de Ensino houver percentual superior ao estabelecido 
Administrativos, 15 (quinze) dias de Férias Regulares, no termo, do artigo 126, no artigo 1º desta Resolução, serão adotados os seguintes critérios de desempate:
da Lei Complementar n° 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), com I   –  O mais antigo no serviço público municipal conforme o atual cargo que 
início no mês de AGOSTO de 2009. ocupa; 

II  –  O mais antigo na Unidade de Ensino de onde requer o benefício;
Registre-se. III –  O mais idoso.
Publique-se.
Cumpra-se. Art. 3º  Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de 

Administração Escolar da Secretaria Municipal de Educação.
Ao Departamento de Recursos Humanos, para as  devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, aos (30) trinta dias do mês de (07) Art. 4º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

julho do ano (2009) dois mil e nove.
Dourados – MS, 05 de Agosto de 2009.

Tatiane Cristina da Silva Moreno 
Secretária Municipal de Administração Marlene Florêncio de Miranda Vasconcelos

Secretária Municipal de Educação

Resolução F. n º 1598/08/2009/SEMAD
RESOLUÇÃO CMS/Nº. 07/2009

Tatiane Cristina da Silva Moreno, Secretária Municipal de Administração, no Em 24 de junho de 2009
uso das atribuições  que  lhe   são conferidas pelos incisos II e IV, do 
artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados. O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE:

RESOLVE:
Conceder aos Servidores Públicos Municipais Conforme Extrato de Atos 

Administrativos, 20 (Vinte) dias de Férias Regulares, no termo, do artigo 126, da Art. 1º: APROVAR a formação de Comissões Permanentes de: 
Lei Complementar n° 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), com 1) – Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde, que também acompanhará a 
início no mês de AGOSTO de 2009. elaboração do Plano Municipal de Saúde, sendo: (i) - João Alves de Souza (fórum 

dos usuários); (ii) - Nelson Moreira Salazar (fórum dos usuários); (iii) - Joel 
Registre-se. Martins da Silva (fórum dos trabalhadores) e (iv) - Rev. Beijamim Benedito 
Publique-se. Bernardes (fórum dos gestores/prestadores);
Cumpra-se. 2) – Acompanhamento, Fiscalização de Execução Orçamentária e Financeira 

do Fundo Municipal de Saúde, sendo: (i) - Aguinaldo José dos Santos (fórum dos 
À Superintendência de Recursos Humanos, para as  devidas providências. usuários); (ii) - Maria Batista de Souza (fórum dos usuários); (iii) - Racib Panage 
Secretaria Municipal de Administração, aos (30) trinta dias do mês de (07) Harb (fórum dos trabalhadores) e (iv) - Dr. Demétrius de Lago Pareja (fórum dos 

julho do ano (2009) dois mil e nove. gestores/prestadores);
3) – Acompanhamento dos Conselhos Gestores de Saúde, sendo: (i) - Arlindo 

Tatiane Cristina da Silva Moreno Aparecido Maurício (fórum dos usuários); (ii) - Rosimar Aparecida de Lima 
Secretária Municipal de Administração Gomes (fórum dos usuários); (iii) - Márcio Tavares Jara (fórum dos 

trabalhadores) e (iv) Dr. Rafael Suzim.

Art. 2º: Esta resolução entrará em vigor a partir do dia 24.06.2009, para que Resolução F. n º 1596/08/2009/SEMAD
surta os efeitos legais.

Tatiane Cristina da Silva Moreno, Secretária Municipal de Administração, no 
JOÃO ALVES DE SOUZAuso das atribuições  que  lhe   são conferidas pelos incisos II e IV, do 

Presidente do CMS/Dourados-MSartigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados.

Homologo, nos termos do art. 10 da Lei Municipal 2870, de 11/07/2006.RESOLVE:

Dr. Mário Eduardo Rocha SilvaConceder aos Servidores Públicos Municipais Conforme Extrato de Atos 
Secretário Municipal de SaúdeAdministrativos, 30 (trinta) dias de Férias Regulares, no termo, do artigo 126, da 

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

RESOLUÇÃO Nº 003/2009  
Registre-se.

O Conselho Curador do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS Publique-se.
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOURADOS-MS - PREVID em Cumpra-se.
conformidade com o disposto no parágrafo 2º, do art. 35 da Lei Municipal nº 
108/2006, de 27 de dezembro de 2.006,e Lei Municipal nº 130/2008;À Superintendência de Recursos Humanos, para as  devidas providências.

Considerando a vacância do cargo de Diretor Financeiro;Secretaria Municipal de Administração, aos (30) trinta dias do mês de (07) 
Considerando a necessidade de um novo pleito eleitoral para o julho do ano (2009) dois mil e nove.

preenchimento da vaga de Diretor Financeiro do PREVID, PARA 
CUMPRIMENTO DO MANDATO 2007/2010, EM VIRTUDE DE VACÂNCIA Tatiane Cristina da Silva Moreno 
DO CARGO, POR RENUNCIA DO SEU TITULAR.Secretária Municipal de Administração

RESOLVE:
RESOLUÇÃO Nº  060  DE 05 DE AGOSTO DE 2009.

Art. 1º REGULAMENTAR o processo eleitoral para o preenchimento do 
cargo do Diretor Financeiro do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS Dispõe sobre critérios de desempate a serem utilizados pelas Unidades de 
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOURADOS-MS – PREVID, PARA Ensino quanto a Licença Prêmio por assiduidade e dá outras providências.
C U M P R I M E N T O  D O  P E R I O D O  D E  M A N D A T O  A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, com 
2007/2010(complementação), EM VIRTUDE DE VACÂNCIA DO CARGO, fulcro no artigo 75, II da Lei Orgânica Municipal, assim como, nas demais 
nos termos desta resolução.legislações complementares e considerando o Decreto n° 374, de 22 de Julho de 
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I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS demais fases do processo eleitoral.

Art. 2º O critério de seleção do Diretor Financeiro será por voto ao candidato, § 1º - O candidato deverá apresentar-se no local da prova, com antecedência 
devendo o servidor interessado ocupar cargo de provimento efetivo e comprovar, mínima de 30 (trinta) minutos do horário marcado para seu início, munido do 
na data da posse, no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município de documento oficial de identidade previsto no §3º do Art. 3º desta Resolução, 
DOURADOS/MS, ensino superior completo, conhecimentos em contabilidade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha.
finanças e conhecimentos básicos de informática e internet, requisitos estes a § 2º  - O portão será aberto para entrada dos candidatos 30 (trinta) minutos 
serem apurados em avaliação previa. antes do horário previsto para o início da prova, de acordo com o § 3º, do Art. 4º 

desta Resolução.
Art. 3° Ao efetuar a inscrição, para a seleção prevista no artigo anterior, o 

candidato deverá conhecer esta Resolução  e certificar-se de que preenche todos § 3º - O candidato, ao ingressar no prédio, deverá dirigir-se à sala em que terá 
os requisitos exigidos para a investidura no cargo. que prestar prova onde, após ser identificado, tomará assento e aguardará seu 

início.
§ 1º - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa 

aceitação das normas e condições do pleito estabelecidas nesta Resolução e em § 4º - Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova 
seus anexos, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. após o horário fixado para o seu início.

§ 2º - As inscrições serão efetuadas através de requerimento/ficha de § 5º - Será eliminado da Seleção o candidato que for surpreendido, durante a 
inscrição, via Internet nosite www.fapems.org.br, ou www.simted.com.br, a realização da prova, em comunicação com outro candidato, bem como 
partir do dia 10 de agosto 2009. utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, notas, impressos 

                 ou qualquer outro material de consulta não permitidos ou se ausentar do local da 
§ 3º - O candidato deverá preencher a ficha de inscrição, que será prova sem acompanhamento do fiscal.

disponibilizada no site da FAPEMS,e dos sindicatos, imprimir, preencher  e 
assinar, colando no local indicado, cópia (frente e verso separados) do documento § 6º - Por ocasião da realização da prova, o candidato deverá apresentar 
de identidade e entregar na sede da dos Sindicatos SIMTED, na rua Ciro Melo, nº  documento de identidade original, na forma definida no § 3º do Art. 3º desta 
3890 SINSEND, na rua Floriano Peixoto nº 1072,e SINGMD, a rua Coronel Resolução, caso contrario não poderá fazer a prova e será automaticamente 
Ponciano, nº 860, Estadio Douradão, até o dia 21 de agosto de 2009, das 7 às 11 excluído da seleção.
horas e das 13 às 17 horas, mediante protocolo, que encaminharão à Comissão 
eleitoral, até o dia seguinte ao encerramento das inscrições. I - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 

da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 
I - Serão considerados documentos de identidade: carteiras de identidade deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

expedidas pelos Institutos de Identificação/Secretaria de Segurança Pública; policial, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à 
pelos Comandos Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão 
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); carteira nacional de habilitação digital em formulário próprio.
(somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997). II - A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo 

documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à 
§ 4º - As carteiras apresentadas deverão estar dentro do prazo de validade, assinatura do portador.

quando for o caso.
 III - Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 
§ 5° - Não possuir impedimentos, para o pleno exercício de administração nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de 

financeira de recursos, na forma prevista no § 11, do artigo 35, da Lei estudante, carteiras ou certificados de reservista, carteiras funcionais sem valor 
Complementar nº 108/2006. (restrições de credito). de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.

II – DO PROCESSO SELETIVO § 7º - No dia de realização da prova, não será permitido ao candidato entrar no 
local do exame com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio 

Art. 4º A seleção constará de: do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador etc.). Caso o candidato porte alguma arma e/ou algum aparelho 

I)Prova Escrita Objetiva de conhecimentos em contabilidade e finanças, de eletrônico, estes deverão ser recolhidos pela Coordenação e devolvidos ao final 
caráter eliminatório; da prova. O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do 

candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
II)Prova Escrita Objetiva de Noções em Informática e internet, de caráter 

§ 8º - A FAPEMS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos eliminatório.
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, 
tampouco por qualquer danificação neles ocorrida.§ 1º  – Para realização das provas de suficiência prevista na lei complementar 

nº 108/2006, e suas alterações, a Comissão Eleitoral contará com o apoio técnico 
§ 9º - O candidato só poderá retirar-se do local de realização da prova, da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de MS – FAPEMS, que 

levando o caderno de prova após 1:30 (uma hora e trinta minutos)  do início da terá a responsabilidade técnica e operacional, estando todo o processo sob a 
mesma.coordenação geral da Comissão Eleitoral.

§ 10 - Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção o § 2º - Não haverá 2ª chamada para nenhuma das provas e nem realização das 
candidato que, durante a realização da prova:mesmas fora da data, horário e local estabelecidos nesta Resolução. O candidato 

I) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;inscrito para a realização das provas, que não comparecer no dia, no local e no 
horário determinado, estará automaticamente eliminado da seleção. II) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, 

dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos e/ou 
que se comunicar com outro candidato;§ 3º - As Provas terão a duração total de 3 (três) horas conjuntamente, assim 

aplicadas no dia 30 de agosto de 2009, em Dourados, na Escola Municipal III) for surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pagers, 
JOAQUIM MURTINHO, localizada na rua Onofre Pereira de Matos, nº 1842, notebook e/ou equipamento similar;
Jardim Central, com início às 08:00h e término às 11:00h. IV) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 

aplicação da prova, com as autoridades presentes e com os candidatos;
§ 4º – Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta V) recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado 

de seu local de realização da prova e o comparecimento no horário determinado. para a sua realização;
VI) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

§ 5º - A prova terá caráter eliminatório e compreenderá as seguintes matérias, VII) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
cujos conteúdos programáticos são os constantes do Anexo I, desta Resolução: VIII) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão de 

respostas;
Cargo Matérias  Questões IX) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
Diretor Financeiro Conhecimentos Específicos  35 comportamento indevido;

Noções de Informática e internet  15 X) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e/ou ilegais para obter 
aprovação própria ou de terceiros em qualquer etapa da seleção.

Art. 5º O candidato que não atingir pelo menos 50% de aproveitamento em 
cada uma das matérias, será considerado inapto e não poderá participar das § 11 - Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, 
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visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado Art.11. Fica proibida a boca-de-urna no dia da eleição a menos de 40 
processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado (quarenta metros) dos locais de votação. 
da seleção.

Parágrafo único - Entende-se por boca de urna a distribuição de material de 
§ 12 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a campanha e/ou tentativa de convencimento. 

aplicação da prova em razão de afastamento de candidato da sala de prova.
Art. 12. Toda propaganda será de responsabilidade dos candidatos, 

§ 13 - No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer respondendo pelos excessos, em seu nome cometidos, em toda sua extensão.
membro da equipe de aplicação ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo da prova e/ou a critérios de avaliação/classificação. Art. 13. A comissão Eleitoral será constituída, para o processamento dos 

trabalhos deste processo eleitoral pelos membros do Conselho Curador, um 
§ 14 - O resultado da prova será divulgado através de Edital publicado no representante da Administração Municipal e um representante das entidades 

Diário Oficial do Município, com a relação de aptos e inaptos, em ordem representativas dos servidores municipais.
alfabética.

I – integram a comissão eleitoral, como representantes do conselho curador:
III - DA CANDIDATURA, CAMPANHA E DO PLEITO ELEITORAL 1)  Osnice Lopes Coelho

2)  Helio do Nascimento
Art. 6º. O Conselho Curador fornecerá aos interessados por intermédio da 3)  Hernandes Vidal de Oliveira

comissão eleitoral, requerimento próprio para registro das Candidaturas. 4)  Solange Tumelero
5)  Maria Cristina Valias Andrade Silveira 

Art. 7º. As campanhas dos candidatos aptos serão permitidas após a 6)  Nilsa Judite Passos
homologação das candidaturas que deverão ser pautadas pelos princípios éticos e 7)  Wayne César Ruiz
do decoro do serviço público. 8)  Hebe de Oliveira Barrios

9)  Cleusa Ormedo de Souza Marinho
Parágrafo Único – A falta da ética e do decoro poderá, inclusive, resultar em 10) Luis Carlos Rodrigues Morais

cassação do registro da candidatura do infrator. 11) Gilberto Gonçalves dos Santos
12) Elizangela Thiago da Maia

Art. 8º. As campanhas deverão ter, exclusivamente, financiamento de 13) Dirce Puglia
contribuições da comunidade de SEGURADOS, devidamente comprovadas. 14) Nivaldo Gamarra

15) Maria Aparecida Barros Vágula
§ 1º - Todas as contribuições deverão ser registradas em livro próprio para tal 16) Marcos augusto de Alencastro Silva

finalidade, e de responsabilidade do candidato a ser mantido por cada um.
II – participa como representante da Administração Municipal:

§ 2º - As doações sob a forma de materiais e serviços (papel, cópias, gasolina, a) Elianne  Silva Bezerra
etc.) deverão ter seus valores estimativos discriminados e incorporados ao livro 
de doações, com a respectiva identificação do doador. III – participam como representante dos sindicatos:

a) Sonia Maria Ferreira - SINSEMD;
§ 3º - As contribuições de membros da comunidade dos SEGURADOS terão b) Anderci da Silva -  SIMTED 

o limite máximo e individual de até um salário mínimo para cada segurado, c) Zilda Aparecida Rodrigues Ramires - SINGMD.
independente de sua faixa de renda e vencimento.

§ 1º. A Presidência da Comissão Eleitoral será exercida pelo Presidente do 
§ 4º - Não serão permitidas festas ou outras promoções, mesmo que cobrem Conselho Curador e a função de Secretário pelo vice-presidente do Conselho 

ingressos e vendam produtos que gerem renda para as candidaturas. Curador. 

 § 5º - Os candidatos, deverão apresentar até o dia 20 de outubro de 2009, até § 2º. A Secretaria da Comissão Eleitoral atenderá os interessados e fornecerá 
as dezessete horas, o seu livro de registro de doações e um demonstrativo de as informações necessárias bem como receberá os pedidos de inscrição 
prestação de contas de suas campanhas, incluindo todas as receitas e despesas, apresentados, na sede do PREVID, sito a rua Ciro Melo, 1756, centro  em 
que serão apreciados pela Comissão Eleitoral. DOURADOS, no horário normal de expediente, das 7 horas as 11 horas e das 13 

horas às 17 horas, dentro do calendário eleitoral, que será fixado nesta resolução, 
§ 6º - O não cumprimento do disposto no item anterior importa em imediata anexo II.

cassação do registro da candidatura, mantendo-se o nome na Cédula de Votação, 
porém sendo declarados, durante a apuração, nulos os votos atribuídos aos § 3º A legislação pertinente e os documentos estarão a disposição dos 
candidatos infratores. interessados no endereço e nos horários previsto no parágrafo anterior. 

§ 7º - Caso haja saldo de recursos, este deverá ser transformado em cestas § 4º - A comissão eleitoral será responsável, pelo recebimento dos 
básicas e repassadas a entidades filantrópicas de Utilidade Pública do município requerimentos de candidatura encaminhado pelos sindicatos; aplicação da 
de Dourados; avaliação prévia prevista no Art. 4º, homologação das candidaturas; o pleito; 

apuração e proclamação dos resultados, ficando a mesma autorizada a solicitar da 
§ 8º - Os comprovantes das doações referidas no item anterior deverão ser diretoria, suporte para o custeio das respectivas despesas, e a contratação de 

entregues junto com a prestação de contas do candidato. entidade idônea para a elaboração e aplicação das provas.

Art. 9º. Não será permitida a utilização dos seguintes instrumentos para a Art. 14. As mesas coletoras e escrutinadoras serão compostas por três 
divulgação de candidaturas: membros, NOMEADOS PELA COMISSÃO ELEITORAL, sendo composta por 

I -  de camisetas com a inscrição de nomes ou slogan de candidatos. um presidente e dois mesários.  facultando-se aos sindicatos que representem a 
II – divulgação através de outdoors. categoria, a indicação de um fiscal para acompanhamento do pleito. 
III – utilização de carros de som;
IV - a contratação de cabos eleitorais;

§ 1º - O primeiro mesário substituirá o presidente da mesa coletora e 
V – uso de serviços ou recursos públicos;

escrutinadora, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela 
VI – transporte de eleitores.

ordem e regularidade do processo eleitoral.

Parágrafo Único -   não será permitido a  inserção de mensagens de apoio, 
§ 2º - Salvo motivo de força maior, todos os membros da mesa coletora e nos meios de propaganda permitidos,  de qualquer partido político,  de militante, 

escrutinadora deverão estar presentes no ato da abertura e encerramento da de agentes políticos ou não, porém envolvidos na vida pública. 
votação.

Art. 10. Será permitida a propaganda através de:
§ 3º - Não comparecendo o presidente da mesa coletora e escrutinadora até I – panfletos, folders, folhetins;

quinze minutos antes da hora determinada para o inicio da votação, assumirá a II – cartazes, que poderão ter fotografias dos candidatos e respectivos 
presidência o primeiro mesário, e na falta ou impedimento deste, o segundo currículos e slogans, num total de até 15 por candidatura, DEVIDAMENTE 
mesário.ENUMERADOS;

III – faixas contendo nomes de candidatos ou respectivos slogans, num total 
§ 4º - Deverá o membro da mesa que assumir a presidência, nomear “ad hoc”, de até cinco por candidato; 

dentre as pessoas presentes, os membros que forem necessários para completar a IV - reuniões abertas ou setoriais, de forma que não atrapalhem o andamento 
mesa, desde que estes não sejam candidatos, cônjuges de candidatos e parentes.dos trabalhos da administração, e nem que obriguem os segurados a permanecer;
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RESOLUÇÕES

Art. 15. Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à Comissão Eleitoral. 
mesa, depois de identificado, assinará a folha de votação, receberá a cédula 
única, já previamente rubricada pelos membros da mesa, e após assinalar seu Art. 23. Eventuais impedimentos legais, para o exercício do cargo para o 
voto na cabine indevassável, depositará a mesma na urna colocada na mesa qual foi eleito, inabilitará o eleito para a posse no mesmo, devendo ser 
coletora. substituído pelo suplente imediato. 

Art. 16.  A mesa coletora resolverá de plano as dúvidas e controvérsias que Art. 24. O Presidente do Conselho Curador enviará o nome do candidato 
surgirem durante a votação, registrando-as em ata. vencedor e respectivos suplentes ao Prefeito Municipal de DOURADOS/MS, 

que fará produzir os instrumentos de nomeação e dará posse ao membro eleito.
Art. 17. Terminada a votação, os membros da mesa coletora deverão Art. 25. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

compor automaticamente a mesa escrutinadora, passando a fazer a separação 
das cédulas e iniciarão a contagem dos votos. DOURADOS - MS, 05 de agosto de 2009.  

§ 1º. Apresentando a cédula qualquer sinal, rasura ou dizer, suscetível de 
identificar o eleitor, ou tendo sido assinalada mais de um voto para cada função, ANEXO I,  À RESOLUÇÃO Nº 003/2009
o voto será anulado. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

§ 2º. Qualquer protesto sobre a votação e a apuração será registrado em ata. Diretor Financeiro
-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

Art. 18. Terminada a apuração, o presidente da mesa escrutinadora fará -Noções  do Sistema Financeiro Nacional;
lavrar a ata dos trabalhos eleitorais, a qual mencionará obrigatoriamente: -Noções de economia e finanças;

-Princípios dos investimentos;
I – dia, hora e local da abertura e do encerramento dos trabalhos, e os nomes -Fundos de investimento;

dos componentes da mesa; -Produtos de investimento, diversidade e legalidade;
-Resolução nº 3506/07, do Conselho Monetário Nacional (que trata dos 

II – o resultado apurado, especificamente o número de votantes, de votos investimentos dos RPPS)
atribuídos a cada candidato, e votos em branco e de votos nulo; -Noções de operações bancárias (depósitos, cheques, investimentos e 

indexadores), noções de contabilidade.
III – o registro de protesto e outras ocorrências. -CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA E INTERNET:

-Conhecimentos de internet e principais aplicativos; Word 97 e 2000; 
Parágrafo único: a ata será assinada pelos componentes da mesa e, pelos Windows 98 e Excel 97 e 2000

candidatos presentes, esclarecendo-se o motivo de eventual falta de qualquer 
assinatura e encaminhada ao Presidente da Comissão eleitoral. 

ANEXO II,  À RESOLUÇÃO Nº 003/2009
Art. 19. Para a escolha do Diretor, na forma da lei, fica adotado o voto direto CALENDARIO ELEITORAL

ao candidato ao cargo, em cédula especifica para esta eleição.

- dia 06 de agosto de 2009 -  publicação da resolução;
Art. 20. O sigilo do voto será assegurado por: - do dia 10 a 21 de agosto de 2009  - inscrições
I – uso de cédula única contendo o nome dos candidatos para o cargo ou - dia 30 de agosto de 2009 – aplicação das provas

espaço especifico para preenchimento do mesmo; - até dia 04 de setembro de 2009 – publicação do resultado;
II – isolamento do eleitor em cabine indevassável, no ato de votar, onde - do dia 4  a  8 de setembro, prazo de recursos;

constara relação nominal dos candidatos a cada cargo; - até dia 11 de setembro, publicação do resultado dos recursos;
III – verificação da autenticidade da cédula única que deverá ser rubricada - até dia 14 homologação, com a publicação da lista de aptos;

previamente pelos membros da mesa; - dia 21 de outubro – eleição e proclamação dos resultados;
IV – emprego de urna que assegure a inviolabilidade do voto. - até dia 26 de outubro, publicação do resultado. 

Art. 21. A colocação dos nomes na cédula, se for o caso,  será por ordem 
alfabética,  com o número de inscrição do candidato. RESOLUÇÃO CMS/Nº. 06/2009

Em 24 de junho de 2009
Art. 22. Encerrada a votação e a correspondente apuração, a Comissão 

Eleitoral fará o cômputo geral dos votos e proclamará o resultado final. O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

§ 1º. O Secretário da Comissão Eleitoral fará a ata final de apuração, que 
será assinada pelos membros da Comissão Eleitoral e pelos candidatos, RESOLVE:
registrando data e horário, nome dos candidatos, número de votos válidos de 
cada candidato, votos nulos e em branco, concluindo com o cômputo geral Art. 1º: APROVAR ad referendum a realização da 2ª. Oficina em 
indicando os candidatos considerados vencedores. Dourados-MS, bem como, o Cronograma que visa alcançar os objetivos para 

efetiva pactuação de compromissos e alcance de transformações das práticas 
§ 2º. Será considerado eleito o candidato que obtiver maior numero de nos serviços com foco de atuação junto à Atenção Básica emanado da Rede 

votos válidos, e os posteriores considerados suplentes. Amamenta Brasil instituído pela Portaria nº. 2799, de 18 de novembro de 2008, 
baixada pelo Exmº. Sr. Ministro da Saúde, nos períodos compreendidos entre 

§ 3º. Em caso de empate entre os candidatos, será considerado vencedor o 13 e 17 de julho de 2009.
que conseguiu maior pontuação na prova de conhecimentos específicos, e 
persistindo empate, o de maior idade. Art. 2º: Esta resolução entrará em vigor a partir do dia 24.06.2009, para que 

surta os efeitos legais.
§ 4º. Concluída a proclamação do resultado, toda documentação da votação 

e apuração do presente pleito, ficará sob a guarda do Conselho Curador do 
JOÃO ALVES DE SOUZAInstituto de Previdência Social dos Servidores do Município de DOURADOS, 

Presidente do CMS/Dourados-MSque as disponibilizará para quaisquer dúvidas e consultas dos interessados, 
durante o prazo de recurso que será de três dias.

Homologo, nos termos do art. 10 da Lei Municipal 2870, de 11/07/2006.

§ 5º. A proclamação do resultado final das eleições deverá ser  afixada no 
Dr. Mário Eduardo Rocha Silvamural do paço municipal, do PREVID, dos Sindicatos representantes da 

categoria e publicada no diário oficial do município,  após a apuração pela Secretário Municipal de Saúde

EDITAL

Condomínio Edifício Ilhas Gregas, torna público que recebeu do Instituto localizada na à Rua João Rosa Góes, n.º 835, Jardim América,  no Município 
de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação de de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
Licença de Operação, para atividade de condomínio residencial plurifamiliar, 
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LICITAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.009/2009/PREVID

Dourados-MS., 03 de agosto de 2009.

O Diretor Presidente, Sr. Laércio Arruda, no uso das atribuições conferidas 
pela Lei Municipal nº. 108, de 27/12/06, alterada pela Lei Complementar nº. 
130 de 27/06/2008, e conforme art. 38, inciso VII da Lei nº. 8.666/93 TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
ADJUDICA o processo de Dispensa de Licitação supracitado, cujo objeto é a 

Secretária Municipal de Administraçãocontratação da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura do Mato 
Grosso do Sul – FAPEMS para realização do processo de seleção para 
preenchimento do cargo de Diretor Financeiro do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores do Município de Dourados – PreviD, sendo a referida RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
entidade a adjudicatária. CONVITE N° 056/2009

Dourados-MS, 06 agosto de 2009.
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através 

da Comissão Permanente de Licitação, torna público de acordo com a 
LAERCIO ARRUDA legislação em vigor, o resultado final do citado processo, cujo objeto é a 

contratação de empresa para execução de serviços gráficos, para atender o Diretor Presidente
Departamento Municipal de Trânsito. Destaca-se como vencedora e assim 
declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus 
membros, a proponente GRÁFICA ALPHA LTDA.-ME. Desta forma, a partir 

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2009 disposto no art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n° 8.666/93. Processo n° 

213/2009/DCL/PMD.

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através 
da Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento Dourados-MS., 24 de julho de 2009.
dos interessados, a reabertura de prazo da licitação em epígrafe, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, do tipo “Menor Preço”, sob a forma de execução indireta, 

WESLEI HENKLAIN FERRUZZIconforme segue: OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
Presidente da Comissão Permanente de Licitaçãoengenharia para execução de serviços de reforma e ampliação em diversos 

Centros de Educação Infantil Municipais-CEIM’s no Município de Dourados-
MS. DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública para julgamento da 
referida licitação ocorrerá às 08h (oito horas), do dia 09/09/2009 (nove de 

AVISO DE SUSPENSÃOsetembro do ano de dois mil e nove), na sala de reunião do Departamento de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2009Compras e Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco 

“F” do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 
1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. FUNDAMENTO O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através 
LEGAL: Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações da Secretaria Municipal de Administração, torna público aos interessados, que 
subsequentes, a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, está SUSPENSA por prazo indeterminado, a reunião pública programada para 
legislação pertinente e em conformidade com as condições e especificações às 08h (oito horas), do dia 07/08/2009 (sete de agosto do ano de dois mil e nove), 
descritas no edital e seus anexos. DA PARTICIPAÇÃO: Poderão participar da relativa ao processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de 
presente licitação todos os interessados, pessoas jurídicas, inscritos ou não no medicamentos e material farmacológico. Nova data será marcada 
Cadastro de Registro de Fornecedores do Município de Dourados-MS., que oportunamente e comunicada por meio de publicação na Imprensa Oficial. 
preencherem as condições exigidas no edital e que atuem no ramo pertinente e Processo n° 336/2009/DCL/PMD.
compatível com o objeto em tela. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL E 
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser examinado no Departamento de 

Dourados-MS., 05 de agosto de 2009.Compras e Licitação, no endereço supracitado, e em havendo interesse, poderá 
ser obtido, mediante o ressarcimento da taxa referente aos custos de reprodução 
gráfica da documentação fornecida. Informações complementares poderão ser TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
obtidas nos telefones (0**67) 3411-7693 e/ou via e-mail no endereço 

Secretária Municipal de Administraçãoeletrônico: licitacoes@dourados.ms.gov.br. Processo n° 210/2009/DCL/PMD.

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N.º 007/2009/PREVID 33.90.39.54 – Serviços de Proteção, Monitoramento e Segurança

Fonte 00 Ficha 584

PARTES: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município – Valor R$: 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais)
PreviD O valor correspondente aos exercícios financeiros posteriores correrão 

SCALA SEGURANÇA LTDA por conta de dotação orçamentária a ser estipulada.  

CONSIDERANDO o contido no Processo de Dispensa de Licitação nº. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura
010/2009/PREVID, bem como o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Valor Global: R$ 1.896,00 (mil oitocentos e noventa e seis reais)
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações,

DATA DE ASSINATURA: 06/08/2009
Fica Dispensada de licitação a contratação de empresa especializada para 

prestar serviços de monitoramento eletrônico visando atender as 
necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município 
de Dourados – PreviD de acordo com o processo de Dispensa de Licitação nº. EXTRATO DO CONTRATO Nº 211/2009/DCL/PMD
010/2009/PREVID.

                            
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24 inciso II da Lei n. º 8.666/93 e 

PARTES:
Alterações Posteriores.

Município de Dourados
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2009: 

Centro Oeste Refrigeração Importação E Exportação Ltda.
07.00 – Secretaria Municipal de Gestão Pública

PROCESSO: Dispensa de Licitação nº 145/2009.
07.02 – Instituto de Previdência Social dos Servidores do Mun. De 

OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender a Dourados
Guarda Municipal de Dourados. 

09.272.124 – Implantar o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

4.048 – Manutenção das Atividades do IPSSD
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Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. RETIFICAÇÃO 3 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

04.00. – Guarda Municipal Retifica-se no extrato de Atos Administrativo de férias publicado no 
Diário Oficial do Município, 2549 Ano XI de 03/07/2009, página 09.04.01. – Guarda Municipal

06.181.108.. – Programa de Desenvolvimento das Políticas de Gestão 
Governamentais  Onde se lê: “Secretaria: 531 - SEC.MUN.DE SAÚDE(ESF PACS)  

SERVIDOR 502031-2 - LUZIA GOMES XAVIER DE AZEVEDO; 2.009. – Manutenção e Encargos da Guarda Municipal
ADMISSAO 01/01/2008; AQUISICAO 2008-2008; PERIODO DE GOZO 

44.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente 07/07/2009-05/08/2009; DIAS 30 “.
44.90.52.26. – Aparelhos e Equipamentos de Refrigeração e Similares.

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30 (trinta) dias acrescido do prazo de Leia se:  “Secretaria :531 - SEC.MUN.DE SAÚDE(ESF PACS) 
garantia ofertado pela contratada, iniciando-se após o recebimento definitivo SERVIDOR 502031-2 - LUZIA GOMES XAVIER DE AZEVEDO; 
do equipamento. ADMISSAO 01/01/2008;  AQUISICAO 2008-2008;  PERIODO DE GOZO 

VALOR DO CONTRATO: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). 01/07/2009-30/07/2009; DIAS 30”.

DATA DE ASSINATURA: 06 de agosto de 2009.

Secretaria Municipal de Administração. Dourados, 30 de julho de 2009.

RETIFICAÇÃO 1 RETIFICAÇÃO 4

Retifica-se no extrato de Atos Administrativo de férias publicado no Retifica-se no extrato de Atos Administrativo de férias publicado no 
Diário Oficial do Município, 2549 Ano XI de 03/07/2009, página 06. Diário Oficial do Município, 2549 Ano XI de 03/07/2009, página 09.

Onde se lê: “Secretaria :510 - GUARDA MUNICIPAL DE DOURADOS Onde se lê: “Secretaria :531 - SEC.MUN.DE SAÚDE(ESF PACS) - 
(GUARDAS) - SERVIDOR  47761-1 - DILMA DA SILVA ; ADMISSAO SERVIDOR 150881-2 - MARIA APARECIDA CORADINI FILHA;  
18/08/2000; AQUISIÇÃO 2006-2007 ;PERIODO DE GOZO 05/07/2009- ADMISSAO 01/01/2008;  AQUISICAO 2008-2008;  PERIODO DE GOZO 
19/07/2009;  DIAS 30 ” 01/07/2009-30/07/2009; DIAS 30”,

Leia se: “Secretaria :510 - GUARDA MUNICIPAL DE DOURADOS Leia se: “ Secretaria :531 - SEC.MUN.DE SAÚDE(ESF PACS) - 
(GUARDAS) - SERVIDOR  47761-1 - DILMA DA SILVA; ADMISSAO SERVIDOR 150881-2 - MARIA APARECIDA CORADINI FILHA ; 
18/08/2000 ;AQUISIÇÃO 2006-2007; PERIODO DE GOZO 05/07/2009- ADMISSAO 01/01/2008;  AQUISICAO 2008-2008;  PERIODO DE GOZO 
19/07/2009 ;DIAS 15”. 02/07/2009-31/07/2009; DIAS 30”,

Dourados, 30 de julho de 2009. Dourados, 30 de julho de 2009.

RETIFICAÇÃO 2 RETIFICAÇÃO 5

Retifica-se no extrato de Atos Administrativo de férias publicado no Retifica-se no extrato de Atos Administrativo de férias publicado no 
Diário Oficial do Município, 2549 Ano XI de 03/07/2009, página 06. Diário Oficial do Município, 2549 Ano XI de 03/07/2009, página 10.

Onde se lê: “Secretaria: 513 - SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS Onde se lê: “Secretaria :533 - SEC.MUN.DE SAÚDE(VIG 
“SERVIDOR 85131-1 - OSWALDO HIDEYOSHI KANESHIRO; SANITÁRIA)- 00947-1 - SANDRA REGINA NERVIS; ADMISSAO 
ADMISSAO 30/05/2000; AQUISIÇÃO 2008-2009; PERIODO DE GOZO 08/01/2003; AQUISIÇÃO 2007-2008; PERIODO DE GOZO 06/07/2009-
01/07/2009-30/07/2009; DIAS 30”. 20/07/2009; DIAS 30”.

Leia se: “Secretaria :513 - SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS Leia se:  : “Secretaria :533 - SEC.MUN.DE SAÚDE(VIG 
SERVIDOR 85131-1 - OSWALDO HIDEYOSHI KANESHIRO; SANITÁRIA)- 00947-1 - SANDRA REGINA NERVIS; ADMISSAO 
ADMISSAO  30/05/2000; AQUISIÇÃO 2008-2009; PERIODO DE GOZO 08/01/2003; AQUISIÇÃO 2007-2008; PERIODO DE GOZO 06/07/2009-
01/07/2009-15/07/2009 DIAS 15”. 20/07/2009; DIAS 15”.

Dourados, 30 de julho de 2009. Dourados, 30 de julho de 2009.

EXTRATOS
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EXTRATOS

13 DOURADOS, MS QUINTA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2009

ATO
ATO REVOGATÓRIO Nº063/09, de 04 de agosto de 2009. RESOLVE:

MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, CANCELAR a promessa de doação do Lote nº 25, da Quadra 13, do Loteamento 
inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de Dourados- Social Estrela Verá, feita a promitente-donatária, MEIRIANE AUGUSTA DA SILVA.
MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo Diretor do 
Departamento de Habitação Sr. Astúrio Dauzacker da Silva.

Dourados, 04 de agosto de 2009. 

CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº R070/09, 
Astúrio Dauzacker da Silvaque a promitente-donatária não cumpriu, com o que determina a Lei nº 3074 de 03 de 

abril de 2008. Diretor do Departamento de Habitação

NOTIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, pessoa jurídica de direito público interno, vista processo de RETOMADA DO IMÓVEL.

devidamente inscrito no CNPJ sob nº. 03.155.926/0001-44, com sede na Rua Coronel 
Ponciano nº. 1700, Parque dos Jequitibás, nesta cidade de Dourados-MS, neste ato 

Não apresentada defesa escrita no prazo acima, fica o contrato de doação representado pelo seu Diretor do Departamento de Habitação Sr. ASTURIO 
REVOGADO AUTOMATICAMENTE.  DAUZACKER DA SILVA, ao final firmado, pelo presente instrumento, tendo em 

vista as irregularidades apontadas no processo administrativo R077/09, por falta de 
cumprimento das obrigações do donatário do imóvel determinado pelo Lote 14 da Dourados - MS, 04 de agosto de 2009.
quadra 01 do Loteamento Social Estrela Verá pelo presente NOTIFICA o Sr. 
MARCOS ANTONIO DA SILVA BENITES, titular do CPF de nº. 849.717.541-72, 

ASTURIO DAUZACKER DA SILVApara em 10 (DEZ) dias a contar da publicação da presente apresentar sua DEFESA, por 
escrito, no Departamento de Habitação, localizado na sede da Prefeitura, tendo em Diretor do Departamento de Habitação


