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DECRETOS

DECRETO Nº 731, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009 Art. 1ºA convocação temporária de profissionais da educação para atuar na 
regência de aulas temporárias, conforme os dispositivos deste Decreto, dar-se-á 
prioritariamente aos:“Dispõe sobre a anulação de restos a pagar inscritos no exercício de 2008 

I – professores da educação municipal efetivos no município de e exercícios anteriores”
Dourados;

II – professores não efetivos com formação de nível superior na área da O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do 
educação com habilitação específica.Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do art. 66 da Lei 

Orgânica do Município.
Art. 2ºNão será permitido atribuição de aulas temporárias para profissionais 

ocupantes de cargos em comissão e aqueles designados para função de confiança DECRETA:
no âmbito da Prefeitura Municipal de Dourados. 

Art. 1º Ficam cancelados os saldos dos empenhos inscritos em 
Art. 3ºA Secretaria Municipal de Educação somente permitirá atribuição de restos a pagar, constante no anexo único, conforme estabelecido no art. 4º do 

aulas temporárias, entre outros, para substituir docente efetivo afastado da sala Decreto Nº 566, de 26 de outubro de 2009.
de aula, por qualquer motivo legal ou judicial.

Art. 2º Fica concedido prazo de cinco dias para a manifestação 
Art. 4ºO docente que exercer atividades em regime de aulas temporárias, dos interessados.

exercerá uma relação contratual com a Prefeitura Municipal de Dourados.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5ºTodo profissional que exercer a função de docente em regime de aulas 

temporárias será remunerado conforme a habilitação na classe “A”.
Dourados-MS, 03 de dezembro de 2009.

Art. 6ºA atribuição de aulas temporárias para o professor efetivo será de 
Ari Valdecir Artuzi competência da Direção da Unidade de Ensino, devendo a Secretaria Municipal 

Prefeito Municipal de Dourados de Educação intervir, a qualquer momento, quando julgar necessário.

Fernando José Baraúna Recalde § 1º. Durante o processo de atribuição de aulas temporárias para o professor 
Procurador Geral do Município efetivo, fica permitida a participação do Diretor Geral naquelas Unidades onde 

houver este profissional. 

João Eder Krieger
§ 2º. Após a conclusão da pré lotação e não havendo divergências, a Direção Chefe da Controladoria

deverá divulgar no mural da Unidade de Ensino todas as vagas restantes para os 
professores interessados efetivos da REME.

DECRETO N.º 735 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009. 
§ 3º. As Unidades de Ensino ficarão responsáveis pelo encaminhamento à 

SEMED dos documentos e preenchimento da Planilha de Atribuição por 
Regulamenta a Convocação de Professores em Regime de Aulas Regência em Aulas Temporárias, como também, responderão pela veracidade 

Temporárias na REME a partir de 2010 e dá outras providências.  das informações prestadas.  

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso § 4º. O Departamento de Administração Escolar/Núcleo de Recursos 
das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Humanos da SEMED fica responsável pelo encaminhamento de todos os 
Município, documentos e planilhas necessárias para a Secretaria Municipal de 

Administração/Departamento de Recursos Humanos, a qual providenciará ato 
Considerando prioritariamente o art. 37 da Constituição Federal de 1988 e normativo de atribuição das aulas temporárias, como também, implantação em 

disposições contidas na Lei Federal nº 12.014, de 06/08/2009 e Lei folha de pagamento. 
Complementar n.º 118, de 31/12/2007, entre demais disposições aplicáveis ao 
caso, § 5º. A documentação e planilhas dos dados apresentados ficarão arquivados 

na Secretaria da Unidade de Ensino, como também no Arquivo Pessoal da 
DECRETA: Secretaria Municipal de Educação e ainda no Arquivo Pessoal da Secretaria 
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DECRETOS

Municipal de Administração, podendo ser consultada a qualquer momento. Departamento de Administração Escolar/Núcleo de Recursos Humanos da SEMED. 

 
Art. 14.As atribuições de aulas temporárias referentes a Educação Indígena, § 6º. O exercício temporário da função de docente não assegura ao 

Educação Especial, PAE, Sala de Tecnologia Educacional e a Educação Infantil nos profissional, tanto efetivo quanto não efetivo, a nomeação para a vaga que deu 
CEIMs ficarão a cargo de setores competentes da SEMED, mediante origem à sua convocação. 
acompanhamento do Departamento de Administração Escolar e Núcleo de Recursos 
Humanos. 

Art. 7ºA Direção, com o acompanhamento do Representante Sindical (onde 
houver), seguirá os seguintes critérios ordenadamente para atribuir aulas 

Art. 15.As atribuições de aulas temporárias para atuação em Projetos temporárias aos professores interessados efetivos da REME:
Educacionais dependerá de análise do Departamento de Administração 
Escolar/Núcleo de Recursos Humanos em conjunto com o Departamento de Ensino 

I – compatibilidade do objeto de concurso com a vaga surgida; Fundamental quando se fizer necessário. 
II – o professor que apresenta maior tempo de serviço na unidade de 

ensino em que concorre a vaga, sendo que, não poderá contar o tempo de 
Art. 16.As aulas temporárias em Projetos Educacionais, em algumas situações, afastamento para Trato de Interesse Particular;

poderão ser atribuídas durante as férias discentes com justificativa dirigida ao 
III – maior tempo de serviço no atual cargo efetivo, contando-se a partir da Departamento de Administração Escolar/Núcleo de Recursos Humanos para 

data da posse; deferimento. 
IV – o que apresentar maior carga horária em cursos de capacitação na área 

da Educação nos últimos 03 (três) anos;
Art. 17.A qualquer momento, o Departamento de Administração 

V – o mais idoso. Escolar/Núcleo de Recursos Humanos, no interesse da Administração Pública, 
§ 1º. A Direção da Unidade de Ensino deverá informar a Secretaria poderá revogar as atribuições de aulas temporárias do professor, tanto efetivo 

Municipal de Educação, até 11 de Janeiro, as vagas remanescentes e Quadro dos quanto não efetivo.  
Docentes Efetivos com Atribuição de Aulas Temporárias, não podendo, após isto, 
fazer alterações. 

Art. 18.Os direitos e deveres do professor em regime de aulas temporárias 
§ 2º. O profissional lotado com atribuição de aulas temporárias em vaga pura estarão expressos na Lei Complementar 118 de 31 de dezembro de 2008, na Lei 

poderá perder a qualquer momento a atribuição, em decorrência de reajuste Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006, no que couber, e no contrato. 
funcional de outro servidor. 

§ 3º. A Direção da Unidade de Ensino deverá informar a SEMED, por meio 
Art. 19.O docente, tanto efetivo quanto não efetivo, que demonstrar rendimento de Planilha própria expedida por este órgão, nome dos professores efetivos de sua 

insatisfatório, terá suas aulas revogadas.unidade que não conseguiram atribuição de aulas temporárias.  

Parágrafo único. Para que as aulas sejam revogadas, cabe a Direção da Unidade Art. 8º A atribuição de aulas temporárias para professor não efetivo será de 
de Ensino elaborar Relatório de Desempenho juntamente com o Conselho Didático competência da Secretaria Municipal de Educação. 
Pedagógico, Conselho Escolar e Representante Sindical (quando houver) e 
encaminhar para o Departamento de Administração Escolar/Núcleo de Recursos 

§ 1º. O profissional não efetivo do Quadro Permanente do Magistério entre Humanos, a qualquer momento da convocação. 
outros que tiver interesse em atribuição de aulas temporárias na REME, deverá 
entregar Curriculum Vitae na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 20.Cabe a Direção da Unidade de Ensino afixar cópia deste Decreto no 
§ 2º. A entrega de currículos deverá ser feita a qualquer momento no mural da sala de professores. 

Departamento de Administração Escolar/Núcleo de Recursos Humanos.
§ 3º. O Departamento de Administração Escolar/Núcleo de Recursos 

Art. 21.Ficam revogados todos os atos e as disposições em contrário a este Humanos tomará as medidas possíveis para analisar os Currículos recebidos, 
Decreto.dando parecer e submetendo-se a decisão final da Secretária Municipal de 

Educação. 
Art. 22.Os casos omissos devem ser comunicados a SEMED e serão resolvidos 

pelo Departamento de Administração Escolar/Núcleo de Recursos Humanos da Art. 9º.Após a atribuição de aulas temporárias, ficam vedadas permutas entre 
SEMED.outros profissionais e trocas por outras vagas. 

Art. 23.Este Decreto entra em vigor a partir de 11 de Dezembro de 2009.Art. 10.As vagas surgidas após o mês de Fevereiro, com convocação de 
substituto acima de 10 dias, deverão ser comunicadas a Secretaria Municipal de 

Dourados/MS, 10 de Dezembro de 2009.Educação.

Ari Valdecir ArtuziParágrafo único. Ficará a cargo da SEMED, a designação de professores no 
caso de surgimento das vagas mencionadas no caput deste Decreto, tanto para Prefeito Municipal de Dourados
efetivos quanto não efetivos.

Fernando José Baraúna Recalde
Art. 11. A Direção da Unidade de Ensino deverá fazer a pré lotação do cargo Procurador Geral do Município

efetivo dos Profissionais do Magistério antes do término do ano letivo, 
obedecendo aos seguintes requisitos e ordem de prioridade:

Marlene Florencio de Miranda Vasconcelos
Secretária Municipal de EducaçãoI – o mais antigo na Unidade de Ensino onde é lotado;

II – o mais antigo no cargo/função, contando a data da posse do atual 
cargo;

DECRETO N° 645, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009.III – o que apresentar maior carga horária em cursos de capacitação na área 
da Educação nos últimos 03 (três) anos;

“Nomeia em substituição conselheiro do Conselho Municipal de Saúde”.IV – o mais idoso.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, Art. 12.A Direção da Unidade de Ensino deverá tomar os seguintes 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,procedimentos iniciais quanto a pré lotação:

I – a Direção da Unidade de Ensino expedirá Edital, a fim de proceder a DECRETA:
atribuição de aulas aos professores efetivos, já lotados na Unidade, que deverão 
optar pelas vagas surgidas. Art. 1º Fica nomeado, em substituição, para compor o Conselho Municipal de 

II – estando o professor legalmente impedido de comparecer na Unidade Saúde o senhor José Feliciano Paiva, como suplente, representando o Fórum 
de Ensino por ocasião da pré lotação, poderá ser representado por outra pessoa, a Permanente dos Usuários de Saúde em substituição a conselheira Keizy Cristina 
qual deverá estar munido de procuração com firma reconhecida e dos Rodrigues de Souza, de acordo com a indicação da Associação dos Doentes Renais 
documentos necessários ao procedimento; Crônicos e Transplantados de Dourados e Região. 

III – o professor que não comparecer na data e no horário estipulado no 
Edital, ressalvado o disposto no inciso anterior, perderá o direito de opção, 

Art. 2ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.ficando a Direção responsável pela resolução da situação e, caso o docente fique 
excedente, o mesmo deverá dirigir-se ao Núcleo de Recursos Humanos para que a 
situação seja solucionada. Dourados (MS), 25 de novembro de 2009.

§ 1º. A pré lotação, neste caso, é voltada somente para o cargo/função efetivo 
do profissional do magistério. Ari Valdecir Artuzi

§ 2º. Feita a pré lotação e não havendo mudanças nas turmas, entende-se 
Prefeito Municipalgarantida a lotação do professor efetivo. 

Fernando José Baraúna RecaldeArt. 13.O profissional efetivo que detectar irregularidades por parte da 
Direção da Unidade de Ensino deverá comunicar por escrito imediatamente ao Procurador Geral do Município
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 1247/2009 PORTARIA Nº 1248/2009

“CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ À SERVIDORA “CONCEDE PENSÃO TEMPORÁRIA A YARA SANCHES SOUZA E DÁ 
MARTA MARTINS PAES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso de suas DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Art. 35 § 12 da Lei Municipal Nº 108/2006. atribuições legais, conferidas pelo Art. 35 § 12 da Lei Municipal Nº 108/2006.

RESOLVE:
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Aposentadoria por Invalidez a servidora MARTA 
Art. 1º - Conceder nos termos do artigo 53, inciso I da Lei Complementar nº. MARTINS PAES, matrícula 29711-1, ocupante do cargo de Auxiliar de 

108/2006 c/c o artigo 40 § 7º inciso II da Constituição Federal pensão por morte Serviços Administrativos na Função de Auxiliar Administrativo do quadro de 
a Yara Sanches Souza, filha menor da ex-segurada Clarice Sanches, que era pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados - MS, com proventos 
ocupante do cargo de Profissional do Magistério Municipal, do quadro do proporcionais ao tempo de contribuição, com fundamento no Artigo 40, § 1º, I 
Município de Dourados, matrícula 46011-2. da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional 

nº. 41/2003 e, Art. 43 da Lei Complementar Municipal nº. 108/2006. 

Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado anualmente em 
conformidade com o Artigo 40, § 8º da Constituição Federal de 1988, com Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado anualmente em 
redação da Emenda Constitucional nº. 41/2003.conformidade com o Artigo 40, § 8º da Constituição Federal de 1988, com 

redação da Emenda Constitucional nº. 41/2003.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação seus efeitos a data de 24 de outubro de 2009.

retroagindo seus efeitos a data de 01 de dezembro de 2009.

Dourados/MS, 14 de dezembro de 2009.
Dourados/MS, 14 de dezembro de 2009.

Laércio ArrudaLaércio Arruda
Diretor PresidenteDiretor Presidente

Gleicir Mendes CarvalhoGleicir Mendes Carvalho
Diretora de BenefíciosDiretora de Benefícios

RESOLUÇÃO N.º 037/2009 penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, alternativa ou 
cumulativamente, com a penalidade de... “ MULTA DE 100 UFERMS   ”. 

Ref: A.I. nº0471

Com fulcro no Código Sanitário Estadual em vigor, Lei 1293/92, Artigo 326 
Johnes Aniceto Santana, Gerente de Vigilância Sanitária do Município de inciso:   III;

Dourados/ MS, no uso de suas atribuições legais e. . .

Artigo 351. As multas impostas pela autoridade sanitária competente, CONSIDERANDO: considerando o auto de infração n°0471, lavrado 
poderão sofrer redução de vinte por cento (20%) caso o infrator efetuar seu contra: “ Silva & Dutra Ltda ”, denominado Supermercado Big Bom, situada 
paramento no prazo de trinta dias, contados da sua ciência.na Rua Joaquim Teixeira Alves nº 2329 – Centro -  foi autuada por: “ expor à 

venda produtos com prazo de validade expirado, produtos sem indentificação 
de prazo de validade e data de fabricação na embalagem, manter produtos 

Dourados,  MS  20 de Novembro de 2009lácteos sob condições de refrigeração inadequada, inferior a abaixo descrita 
pelo fabricante, comprometendo a qualidade e validade desses produtos 
(iogurtes), estando em desacordo com a legislação sanitária vigente,  como 

Dr. Johnes Aniceto Santanadispõe a Lei Estadual 1293/92, Artigo 341 Incisos V, XXXII e XXXIII.
Gerente da Vigilância Sanitária

RESOLVE:

Dr. Mário Eduardo Rocha Silva

Secretário Municipal de SaúdeCom base nos autos, “... sem prejuízo das sanções de natureza civil ou 

RESOLUÇÃO

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO Os contribuintes autuados estão INTIMADOS a, no prazo de 20 (vinte) dias 
contados da data da publicação deste:EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEMRE/DATF/NF/No 006/2009, de 23 

de novembro de 2009
a) recolher à Fazenda Pública Municipal o crédito tributário exigido nos 

autos, com desconto de 40% do valor da multa aplicada, nos termos do art. 142, 
O Departamento de Administração Tributária e Fiscal, através do Núcleo § 2o, do CTM;

de Fiscalização, com fulcro nos art. 55 e 466 da Lei Complementar no 71/2003 
(Código Tributário Municipal - CTM), e por terem sido ineficazes as tentativas b) efetuar parcelamento do débito, mediante confissão da dívida tributária, 
de notificação pessoal ou via postal, faz publicar o presente Edital. nos termos da legislação tributária; ou

c) apresentar defesa contra o ALIM, nos termos dos artigos 469 a 472 do Ficam os contribuintes inscritos do Cadastro de Atividades Econômicas 
CTM.abaixo identificados NOTIFICADOS de que foram contra si lavrados Autos de 

Lançamento e Imposição de Multa – ALIM, cujas cópias e anexos estão à 
disposição dos interessados ou seus representantes legais junto ao Núcleo de Decorrido o prazo legal sem cumprimento da presente intimação, ensejará a 
Fiscalização, sito à Rua Presidente Vargas, no 810, Centro. revelia, nos termos do art. 454 do CTM.

EDITAL
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EDITAL

LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO art. 24, X, da Lei 8.666/93, a partir de 1°/12/2009. 
 Publique-se.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

DOURADOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso II, Gabinete do Secretário Municipal de Saúde.
da Lei Complementar Municipal n.° 138 de 02 de Janeiro de 2009,

Dourados-MS, 30 de novembro de 2009.RATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de 
Dispensa de Licitação n.° 205/2009, que objetiva a locação de imóvel destinado a 

Mario Eduardo Rocha Silvainstalação do Serviço de Atenção Especializada (SAE) – Programa DST/AIDS de 
responsabilidade da SEMS, pelo período de 12 (doze) meses, com fundamento no Secretário Municipal de Saúde do Município de Dourados

VERBAS FEDERAIS


