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LEI Nº 3212, DE 12 DE JANEIRO DE 2009 tributos ainda não lançados de ofício, declarados espontaneamente, por ocasião da 
opção;

“Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS referentes aos débitos III - as multas decorrentes de penalidade pelo não recolhimento de tributos serão 
relativos ao Cadastro Fiscal do Município de Dourados, e dá outras providências”. reduzidas em percentuais estabelecidos na Tabela II do Anexo desta Lei, conforme o 

número de parcelas;
O Prefeito Municipal de Dourados faz saber que a Câmara Municipal aprovou e IV - a atualização monetária far-se-á até a data da opção, nos termos da lei 

ele sanciona a seguinte Lei: aplicável.
§ 1O - A falta de pagamento de parcela no vencimento acarretará a incidência de 

Art. 1º - Fica instituído, no Município de Dourados, o Programa de Recuperação multa moratória e de juros de mora, nos termos do artigo 87 da Lei Complementar 
Fiscal - REFIS, destinado a: Municipal no 71, de 29 de dezembro de 2003.

I - promover a regularização de créditos do Município relativos ao Cadastro Fiscal § 2O - O Parcelamento Especial seguirá os seguintes critérios:
do Município, decorrentes de débitos de contribuintes, em razão de fatos geradores I – o valor mínimo de cada parcela será estipulado no regulamento;
ocorridos até 30 de novembro de 2008. II – a anistia parcial dos encargos de mora variará percentualmente, em relação ao 

II - possibilitar a recuperação das empresas que atuam no Município, número de parcelas, conforme Tabela I do Anexo desta Lei;
especialmente aquelas referidas no artigo 179 da Constituição da República III - sobre o valor de cada parcela incidirá juros simples de 1 % (um por cento) ao 
Federativa do Brasil. mês;

§ 1º - O REFIS será administrado pela Secretaria Municipal de Receita, observado §3º O contribuinte com parcelas vincendas de parcelamento de débitos do 
o disposto em regulamento. Cadastro Fiscal do Município, anteriormente formalizado, poderá optar pelo REFIS,  

§ 2º - Não poderá ser incluído no REFIS o crédito da Fazenda Pública Municipal: fazendo jus a desconto nos termos do regulamento. 
I - decorrente da falta de recolhimento do imposto retido na fonte;
II - relativo à compensação de crédito; Art. 4º - O valor do crédito a ser parcelado será consolidado, por cadastro fiscal 
III - constituído ou vencido após a publicação desta lei; deste Município, e corresponderá à diferença entre:
§ 3º - Os débitos ajuizados pelo contribuinte em ação judicial contra o Município I - o valor total da dívida reconhecida e confessada atualizado monetariamente e 

poderão ser incluídos no REFIS desde que observados os requisitos estabelecidos no § acrescido dos encargos de mora; e
2º, do artigo 6o, desta Lei. II – a soma do valor total dos descontos concedidos conforme o artigo 3o, § 2o, 

§ 4º - Os débitos já ajuizados em ação de execução fiscal somente serão incluídos inciso II desta Lei com o valor do sinal pago pelo contribuinte. 
no REFIS mediante prévio pagamento dos honorários dos Procuradores Municipais.

Art. 5º - A opção pelo REFIS sujeita o contribuinte à aceitação plena e irretratável 
Art. 2º O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do contribuinte, que consolidará de todas as condições estabelecidas nesta lei e constitui confissão irrevogável e 

seus débitos municipais,  referentes ao Cadastro Fiscal do Município incluídos no irretratável dos débitos  nele incluídos.
Programa e fará jus a regime especial de  pagamento dos mesmos, tendo por base a Parágrafo único - A opção pelo REFIS sujeita, ainda, o contribuinte:
data da opção. a) ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado;

§ 1º - A opção poderá ser formalizada até o dia 27 de fevereiro de 2009. b) ao pagamento regular dos tributos municipais relativos ao Cadastro Fiscal do 
§ 2º - O prazo tratado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por decreto do Município em razão de fatos geradores ocorridos após 30 de novembro de 2008, cuja 

Poder Executivo, justificadas a oportunidade e a conveniência do ato. exigibilidade não esteja suspensa.
§ 3º - Ao optar pelo REFIS, o contribuinte, obrigatoriamente, incluirá todo débito 

em razão de fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008 na consolidação Art. 6º - A inclusão no REFIS fica condicionada ao encerramento comprovado dos 
dos débitos, salvo quando tratar-se de crédito tributário cuja exigibilidade esteja feitos, por desistência, expressa e irrevogável de defesas e recursos administrativos e 
suspensa. de ações judiciais, os quais deverão ser declarados pelo contribuinte no ato de opção 

§ 4º - Havendo débito relativo à falta de recolhimento de imposto retido na fonte, o pelo REFIS.
mesmo deverá ser quitado por ocasião da opção pelo REFIS. §1º - Tratando-se de crédito tributário objeto de impugnação, inclusive já em grau 

§ 5º - No ato da opção pelo REFIS o contribuinte deverá apresentar comprovante de recurso, o sujeito passivo deverá declarar, expressamente, o crédito tributário 
de pagamento de sinal, dedutível do valor da dívida, cujo valor mínimo será estipulado impugnado e o número do processo contencioso fiscal.
no regulamento. § 2º - Os débitos já ajuizados pelo contribuinte, em ação judicial contra o 

Município, somente serão incluídos no REFIS mediante declaração de 
Art. 3º O regime especial de pagamento do débito consolidado obedecerá aos reconhecimento e confissão de débitos ajuizados, com a indicação expressa do número 

seguintes critérios: do processo judicial e a especificação detalhada do objeto da ação.
I – poderá ser pago por devedor, ou terceiro interessado, após a atualização § 3º - A inclusão dos débitos previstos no parágrafo anterior no REFIS somente 

monetária, com dispensa integral, ou parcial, dos encargos relativos à multa de mora e será efetivada com:
aos juros de mora, em percentuais estabelecidos na Tabela I do Anexo desta Lei, I - a apresentação, pelo contribuinte, no prazo regulamentar, de pedido de 
conforme o número de parcelas. desistência da ação judicial, com expresso reconhecimento do débito nos autos; e 

II - não haverá aplicação de multa relativa a penalidade pelo não recolhimento de II – o pagamento, pelo contribuinte, no prazo regulamentar, dos encargos devidos 
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por força da ação, inclusive os honorários de sucumbência. LEI Nº. 3214, DE 12 DE JANEIRO DE 2009
§ 4º - Será configurado o dolo do contribuinte que, sendo autor de impugnação 

administrativa ou de ação judicial contra o Município, solicite a inclusão de débitos “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento junto ao Banco 
impugnados ou ajuizados no REFIS omitindo as declarações exigidas nos §§ 1 º e 2º. Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, através da Caixa 

Econômica Federal na qualidade de Agente Financeiro e dá outras providências”  
Art. 7º  A opção pelo REFIS dar-se-á mediante requerimento do contribuinte que, 

assim como as declarações exigidas nesta Lei, será redigido em formulário próprio, 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do Sul, instituído pela Secretaria Municipal de Receita.

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 8º - O contribuinte será excluído do REFIS, por ato da autoridade competente, 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar e garantir diante da ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:
I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei; financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- 
II - constituição de crédito tributário, lançado de ofício, correspondente a tributo BNDES, através da Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Financeiro, até 

abrangido pelo REFIS e não incluído na confissão a que se refere o artigo 5º desta lei, salvo 
o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), observadas as disposições legais se integralmente pago em até 30 (trinta) dias contados da constituição definitiva ou, quando 
em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições impugnado o lançamento, da intimação da decisão administrativa ou judicial que o tornou 
específicas aprovadas pelo BNDES para a operação.definitivo;

III - o não recolhimento, em até 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão 
administrativa ou judicial definitiva a favor do fisco, do crédito tributário, acrescido dos Parágrafo único: Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo 
encargos legais, cuja exigibilidade estivesse suspensa, por interposição de reclamação ou serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto integrante do Programa de 
de recurso, na ocasião da opção pelo REFIS; Intervenções Viárias- PROVIAS, do BNDES.

IV - falência ou extinção, pela liquidação da pessoa jurídica;
V - cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou aquela que 

Art. 2º - Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder incorporar a parte do patrimônio permanecer estabelecida no Município de Dourados e 
Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e assumir solidariamente com a cindida as obrigações do REFIS;

VI - prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, com a irretratável, a modo pro solvendo, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, 
finalidade de diminuir ou de subtrair tributo devido pelo contribuinte optante; inciso I, alínea “b”, e § 3º da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica 

VII - o não pagamento, por 3 (três) meses, sucessivos ou não, do Imposto Sobre finalidade, venham a substituí-los.
Serviços de Qualquer Natureza devido, com vencimento após a data da consolidação dos 
débitos; § 1º- Para efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos 

VIII - inadimplência de 3 (três) parcelas, sucessivas ou não, do Parcelamento Especial 
no caput deste artigo fica a Caixa Econômica Federal autorizada transferir os recursos do REFIS ou de parcelamento anteriormente concedido;
cedidos ou vinculados à conta e ordem do BNDES, nos montantes necessários à IX - inadimplência de 3 (três) parcelas, sucessivas ou não de IPTU, devido pelo 

contribuinte, durante o período do Parcelamento Especial do REFIS; amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão ou 
X – atraso, por 90 (noventa) dias consecutivos, de qualquer parcela do REFIS ou no ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação.

recolhimento de tributos municipais relativos ao Cadastro de Atividades Econômicas não § 2º- Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das despesas nos 
incluídos no REFIS, cuja exigibilidade não esteja suspensa. 

montantes necessários a amortização da dívida nos prazos contratualmente 
XI – deixar o contribuinte que optou por incluir débitos ajuizados no REFIS de 

estipulados, para cada um dos exercícios financeiros decorrentes do contrato cumprir com as condições previstas nos incisos I e II, do § 3o, do artigo 6o desta Lei.
celebrado.XII – incorrer o contribuinte em dolo ou omissão.

§ 3º- Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das despesas nos 
Art. 9º - A exclusão do contribuinte do REFIS acarretará automaticamente o montantes necessários a amortização da dívida nos prazos contratualmente 

vencimento antecipado de todas as parcelas vincendas e o cancelamento da anistia estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações 
concedida, com reversão total dos descontos concedidos, autorizando a imediata inscrição 

do principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.em Dívida Ativa do saldo remanescente do REFIS que será composto do somatório:
I - dos valores principais das parcelas vencidas e vincendas não pagas; e

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento II - da totalidade do valor do desconto concedido, por ocasião da consolidação do 
serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.débito, sobre os encargos de mora e sobre a multa aplicada sobre o tributo lançado.

§ 1º - A data de vencimento do saldo remanescente do REFIS será a data do 
vencimento da primeira parcela vencida ou vincenda não paga. Art. 4º - O Orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos 

§ 2º -Sobre o saldo remanescente do REFIS incidirão os encargos previstos no artigo necessários ao atendimento da contrapartida financeira do Município no Projeto e das 
87 da Lei Complementar Municipal no 71, de 29 de dezembro de 2003, a contar da data de despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da 
vencimento, citada no parágrafo anterior,  até sua efetiva liquidação.

operação de crédito autorizada por esta lei.§ 3º - As garantias eventualmente prestadas poderão ser automaticamente executadas 
por ocasião da exclusão do contribuinte do REFIS.

Art. 5º - Fica o Poder Público Municipal autorizado a abrir por decreto crédito 

adicional no orçamento vigente, à época da contratação, até o limite autorizado por Art. 10 - O prazo prescricional dos créditos tributários incluídos no REFIS será 
interrompido, passando a contar da data de vencimento das parcelas, ou, se for o caso, da esta Lei.
data de vencimento do saldo remanescente do REFIS.

Art. 6º - O valor autorizado no art. 1º desta lei poderá ser corrigido 
Art. 11 - O disposto nesta lei não implicará restituição de quantias pagas. monetariamente, de acordo com índices adotados pelo BNDES.

Art. 12 - Esta lei será regulamentada por Ato do Poder Executivo.
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente a Lei nº 2924, de 27 de dezembro de 2006.Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 12 de janeiro de 2009.Dourados, MS, 12 de janeiro de 2009.

ARI VALDECIR ARTUZI ARI VALDECIR ARTUZI
PREFEITO PREFEITO MUNICIPAL

Decretos Orçamentários
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4864 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2.008 101.01.031.1012.001-319013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00

101.01.031.1012.001-319016-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de  CIVIL 60.000,00

2008,conforme especificado nos artigos. 101.01.031.1012.001-469071-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
RESGATADO 15.000,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS   e  autorização na Lei Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão 
Municipal nº 3050 de 09  de Janeiro de 2008. utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) 

orçamentária(s):
DECRETA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

valor de R$ 732.028,21, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 101.01.031.1011.001-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 114.863,00
101 .01 .031 .1012 .001 -319004-CONTRATACAO POR TEMPO 

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS DETERMINADO 20.000,00
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS 101.01.031.1012.001-319091-SENTENÇAS JUDICIAIS 35.000,00
101.01.031.1012.001-319001-APOSENTADORIAS E REFORMAS 1 0 1 . 0 1 . 0 3 1 . 1 0 1 2 . 0 0 1 - 3 1 9 0 9 2 - D E S P E S A S  D E  E X E R C Í C I O S  

3.000,00 ANTERIORES 10.165,21
101.01.031.1012.001-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 101.01.031.1012.001-339014-DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00

PESSOAL CIVIL 584.028,21 101.01.031.1012.001-339030-MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
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101.01.031.1012.001-339032-MATERIAL DE DISTRIBUICAO confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e  autorização na Lei Municipal 
GRATUITA 2.000,00 nº 3050 de 09  de Janeiro de 2008.

101.01.031.1012.001-339033-PASSAGENS E DESPESAS COM 
LOCOMOCAO 10.000,00 DECRETA:

101.01 .031 .1012.001-339035-SERVICOS DE CONSULTORIA
50.000,00 Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no 

101.01.031.1012.001-339036-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - valor de R$ 119.195,75, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
PESSOA FÍSICA 50.000,00

101.01.031.1012.001-339037-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
10.000,00 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

101.01.031.1012.001-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 101.01.031.1012.001-319001-APOSENTADORIAS E REFORMAS
PESSOA JURÍDICA 200.000,00 1.924,92

101.01.031.1012.001-339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 101.01.031.1012.001-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
CONTRIBUTIVAS 5.000,00

PESSOAL CIVIL 89.719,27
101.01.031.1012.001-339049-AUXILIO-TRANSPORTE 30.000,00

101.01.031.1012.001-319013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.723,25
101.01.031.1012.001-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

101.01.031.1012.001-339030-MATERIAL DE CONSUMO 14.828,31
10.000,00

101.01.031.1012.001-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão 

PERMANENTE 100.000,00
utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) 101.01.031.1012.001-469073-CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA 
orçamentária(s):DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 5.000,00

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOSArt. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOSdisposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 3 DE 
101.01.031.1012.001-319003-PENSÕES 113,34NOVEMBRO DE 2.008
101.01.031.1012.001-319091-SENTENÇAS JUDICIAIS 24.030,40
101.01.031.1012.001-339014-DIÁRIAS - CIVIL 4.463,72JOSÉ LAERTE CECILIO TETILA
101.01.031.1012.001-339033-PASSAGENS E DESPESAS COM Prefeito Municipal

LOCOMOCAO 6.734,22
101.01 .031 .1012.001-339035-SERVICOS DE CONSULTORIA

2.500,00
101.01.031.1012.001-339036-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4903 DE 1 DE DEZEMBRO DE 2.008 PESSOA FÍSICA 23.598,15
101.01.031.1012.001-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2008, 
PESSOA JURÍDICA 17.997,92conforme especificado nos artigos.

101.01.031.1012.001-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE 9.758,00O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe 
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOconfere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e  autorização na Lei Municipal 
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOnº 3050 de 09  de Janeiro de 2008.
1301.12.361.1044.013-319113-Obrigações Patronais 30.000,00

DECRETA:
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no disposições em contrário.
valor de R$ 128.836,90, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 DE DEZEMBRO DE 2.008
1500 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
1502 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

JOSÉ LAERTE CECILIO TETILA1502.18.122.1084.037-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL 121.768,50 Prefeito Municipal

1502.18.122.1084.037-319013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.068,40

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão 
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4951 utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) 

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.008orçamentária(s):

Abre Crédito Adicional Suplementar -  No Orçamento Programa de 2008, conforme 1500 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
1502 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS especificado nos artigos.
1502.18.122.1084.037-339014-DIÁRIAS - CIVIL 619,50
1502.18.122.1084.037-339031-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe 

CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 7.068,40 confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS   e  autorização na Lei Municipal 
1502.18.122.1084.037-339035-SERVICOS DE CONSULTORIA nº 3050 de 09  de Janeiro de 2008.

24.323,00
1502.18.122.1084.037-339036-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - DECRETA:

PESSOA FÍSICA 29.475,00
1502.18.122.1084.037-339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no valor 

CONTRIBUTIVAS 10.000,00 de R$ 58.694,82, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
1502.18.122.1084.037-339091-SENTENÇAS JUDICIAIS 13.000,00
1502 .18 .122 .1084 .037-339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1600 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ANTERIORES 15.100,00 1602 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SEMGEP
1502.18.122.1084.037-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1602.09.272.1084.045-339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 

PERMANENTE 29.251,00 CONTRIBUTIVAS 58.694,82

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão 
disposições em contrário.

utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) 

orçamentária(s):GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,  1 DE DEZEMBRO DE 2.008

1600 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOJOSÉ LAERTE CECILIO TETILA
1602 - ENCARGOS SOB SUPERVISÃO DA SEMGEPPrefeito Municipal
1602.04.122.1084.043-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 

PESSOA JURÍDICA 58.694,82

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4919 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.008

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 31 DE DEZEMBRO DE 2.008Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2008, 
conforme especificado nos artigos.

JOSÉ LAERTE CECILIO TETILA
Prefeito MunicipalO PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe 
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Editais

EDITAL 018/2007, para ampliação da atividade de Avicultura, localizada no Sitio Mangara, Rod. 

Dourados / Caarapó km 04, no município de Dourados (MS). Foi determinado Estudo de 
VBC ENGENHARIA LTDA, torna Público que requereu do Instituto de Meio 

Impacto Ambiental ?, (   ) sim; ( x ) não.
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de  Instalação - LI, para 
atividade de LOTEAMENTO URBANO  com 161 unidades –, localizada no 

EDITAL
prolongamento da av. Marcelino Pires, desmembrada da Área 3.1, de matrícula 81.275, 
parte do lote Juazeiro, situado a 382,70m da rua Hatsujiro Kudo, lado par – ZONA  

DONATO MORO, torna Público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente de 
LESTE(URBANA) DE DOURADOS ,  no município de Dourados (MS). 

Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Operação – LO número 022/2007, 

para ampliação da atividade de avicultura, localizada na Fazenda São Miguel, distrito de EDITAL

Macaúba, no município de Dourados (MS). Foi determinado Estudo de Impacto Ambiental 
VBC ENGENHARIA LTDA, torna Público que recebeu do Instituto de Meio ?, (   ) sim; ( x ) não.

Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade 
de LOTEAMENTO URBANO  com 161 unidades –, localizada no prolongamento da av. EDITAL
Marcelino Pires, desmembrada da Área 3.1, de matrícula 81.275, parte do lote Juazeiro, 
situado a 382,70m da rua Hatsujiro Kudo, lado par – ZONA  LESTE(URBANA) DE ADILSON THIESEN BERLESI torna público que requereu ao Instituto de Meio 
DOURADOS ,  no município de Dourados (MS). 

Ambiente - IMAM, a Licença de Instalação, para a atividade de Suinocultura, Terminação, 

com 4.200 animais na propriedade localizada na Fazenda Santo Expedito, Vila Formosa, EDITAL 
Município de Dourados – MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

AIRTON GRAVA PIMENTA DOS REIS, portador do CPF nº. 174.547.601-63 e 
ADELSON GRAVA PIMENTA DOS REIS, portador do CPF nº. 174.569.831-00, tornam 
público que receberam do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados EDITAL
(MS), a Licença de Operação – LO nº. 033/2008 para atividade de Depósito de Cereais a 

ADILSON THIESEN BERLESI torna público que recebeu ao Instituto de Meio Granel, com validade de 03 (três) anos, a contar de 19/12/2008, localizado no Travessão da 
Figueira, Lote 12 da Quadra 20, Distrito de Panambi, no Município de Dourados – MS. Ambiente - IMAM, a Licença Prévia – LP número 065/2008, para a atividade de 

Suinocultura, Terminação, com 4.200 animais na propriedade localizada na Fazenda Santo 
EDITAL 

Expedito, Vila Formosa, Município de Dourados – MS. Não foi determinado Estudo de 

Impacto Ambiental.HIROMITSU OSHIRO – ME (J & H Serralheira), portadora do CNPJ nº. 
09.128.821/0001-82, torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente de 

EDITALDourados – IMAM de Dourados (MS) a Licença Ambiental Simplificada – LAS nº. 
179/2007, com validade de 03 (três) anos a contar de 07/01/2009, localizada à Av. Joaquim 

Adão Alencastro Caetano Me,  torna público que requereu do Instituto de Meio Teixeira Alves nº. 2.812, Lote 10 Quadra B, Vila Helena, Dourados – MS.

Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental A.A , para 
EDITAL 

atividade de Comércio Varejista de bebidas, localizada na Rua dos Missionários, 545 -  

MARCELO PEREIRA LIMA, torna Público que recebeu do Instituto de Meio J.Caramuru,   Dourados (MS).
Não foi determinado estudo de impacto ambiental. Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Operação – LO número 

Extratos
TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO INTERVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° ECONOMIA SOLIDÁRIA, E O CENTRO ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES – 
907/2007/CLC/PMD. DOURADOS, MS.

PARTES: 1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público 
Município de Dourados interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e Centro Espírita Bezerra de 
Ratificamos o Aviso da Publicação do Extrato do Segundo Termo Aditivo ao contrato Menezes, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF 15.393.119/0001-49.

n° 907/2007, Referente a Concorrência Publica n°. 040/2007, publicado no Diário Oficial 
n° 2.433 do dia 09 de janeiro de 2009. 2. OBJETO: Alteração da cláusula nona do convênio original que passará a ter a 

seguinte redação:
ONDE SE LÊ:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 039/2007. CLÁUSULA NONA: DO PRAZO DA VIGÊNCIA
LEIA-SE: O presente Convênio terá vigência a partir de 20 de maio de 2008 e término em 31 de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 040/2007. março de 2009, acrescido de 60 (sessenta) dias para prestação de contas. E por se tratar de 

convênio referente a Serviços de Ação Continuada-SAC o ressarcimento de despesas 
obedecerá ao que preceitua o Art. 8º., § 4º, do Decreto 3439, de 03 de fevereiro de 2005 

I TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PMD/SEMASES N° 024/2008 alterado pelo Decreto nº. 3497, de 06 de maio de 2005.
PROCESSO N° 024/2008

Dourados – MS, 01 de dezembro 2008.
EXTRATO DO I TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONVÊNIO QUE 

CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, TENDO COMO LEDI FERLA
INTERVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E Secret. Mun. de Assist. Social e Econ. Solid.
ECONOMIA SOLIDÁRIA, E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE 
“DOM ALBERTO” - CEIA – DOURADOS, MS.

I TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PMD/SEMASES N° 031/2008
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público PROCESSO N° 031/2008

interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
DO ADOLESCENTE “DOM ALBERTO”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no EXTRATO DO I TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONVÊNIO QUE 
CNPJ-MF: 00.144.612/0001-58. CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, TENDO COMO 

INTERVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
2. OBJETO: Alteração da cláusula nona do convênio original que passará a ter a ECONOMIA SOLIDÁRIA, E O LAR DE CRIANÇAS SANTA RITA – DOURADOS, 

seguinte redação: MS.

CLÁUSULA NONA: DO PRAZO DA VIGÊNCIA 1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público 
O presente Convênio terá vigência a partir de 20 de maio de 2008 e término em 31 de interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e o LAR DE CRIANÇAS SANTA 

março de 2009, acrescido de 60 (sessenta) dias para prestação de contas. E por se tratar de RITA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF 03.623.964/0001-84.
convênio referente a Serviços de Ação Continuada-SAC o ressarcimento de despesas 
obedecerá ao que preceitua o Art. 8º., § 4º, do Decreto 3439, de 03 de fevereiro de 2005 2. OBJETO: Alteração da cláusula nona do convênio original que passará a ter a 
alterado pelo Decreto nº. 3497, de 06 de maio de 2005. seguinte redação:

Dourados – MS, 01 de dezembro 2008. CLÁUSULA NONA: DO PRAZO DA VIGÊNCIA
O presente Convênio terá vigência a partir de 20 de maio de 2008 e término em 31 de 

LEDI FERLA março de 2009, acrescido de 60 (sessenta) dias para prestação de contas. E por se tratar de 
Secret. Mun. de Assist. Social e Econ. Solid. convênio referente a Serviços de Ação Continuada-SAC o ressarcimento de despesas 

obedecerá ao que preceitua o Art. 8º., § 4º, do Decreto 3439, de 03 de fevereiro de 2005 
alterado pelo Decreto nº. 3497, de 06 de maio de 2005.

I TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PMD/SEMASES N° 025/2008
PROCESSO N° 025/2008 Dourados – MS, 01 de dezembro 2008.

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO DE TEMPO AO CONVÊNIO QUE LEDI FERLA
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, TENDO COMO Secret. Mun. de Assist. Social e Econ. Solid.


