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Poder ExecutivoPoder Executivo
Decreto

DECRETO Nº 264, DE 10 DE JUNHO DE 2009. aprovados no Estágio Probatório, os servidores constantes no Anexo Único a este 
decreto.

“Declara estável no serviço público os servidores efetivos aprovados em Estágio 
Art.2º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Probatório”

disposições ao contrário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que 

Dourados, 10 de junho de 2009.confere o inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município,

Ari Valdecir ArtuziCONSIDERANDO o disposto no art. 43 da Lei Complementar nº. 117, de 31 de 
Prefeitodezembro de 2007.

Tatiane Cristina da Silva MorenoD E C R E T A:
Secretária Municipal de Administração

Art.1º-Ficam declarados estáveis no serviço público municipal, a constar da data Alziro Arnal Moreno
que completaram 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo/função, por terem sido Procurador Geral do Município

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 264, DE 10 DE JUNHO 

 

 

SEMS

 

SEMSUR

Decretos P
DECRETO “P” nº 424, de 27 de maio de 2009. Art. 1º Fica nomeado, a partir de 27 de maio de 2009, NICANOR SOUZA 

COELHO, para ocupar o cargo de provimento em comissão de “Assessor II”, símbolo 
DGA 05, lotado na Assessoria de Comunicação Social e Imprensa.“Nomeia Nicanor Souza Coelho - ASSECOM”

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
de 27 de maio de 2009, revogadas disposições em contrário.confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Dourados/ MS, 27 de maio de 2009.DECRETA:
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Resolução 

Editais 

Licitações 

Ari Valdecir Artuzi DECRETA:
Prefeito Municipal de Dourados

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 27 de maio de 2009, MARIA AUXILIADORA 
Tatiane Cristina da Silva Moreno TOLEDO VILALVA, para ocupar o cargo de provimento em comissão de “Gerente de 

Secretária Municipal de Administração Núcleo”, símbolo DGA 05, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Alziro Arnal Moreno Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com retroativos de 
Procurador Geral do Município 27 de maio de 2009, revogadas disposições em contrário.

 
Dourados/ MS, 15 de junho de 2009.

DECRETO “P” nº 436, de 03 de junho de 2009.
Ari Valdecir Artuzi

“Nomeia Jean Carlos Campos - SEMOP” Prefeito Municipal de Dourados

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe Tatiane Cristina da Silva Moreno
confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Secretária Municipal de Administração

DECRETA: Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município

Art. 1º Fica nomeado, a partir de 27 de maio de 2009, JEAN CARLOS CAMPOS,  
para ocupar o cargo de provimento em comissão de “Gerente de Núcleo”, símbolo 
DGA 05, lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas. DECRETO “P” FUMSAHD Nº 003, de 15 de junho de 2009.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com retroativos de “Exonera Marcelo Guenzer - FUMSAHD”
27 de maio de 2009, revogadas disposições em contrário.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
Dourados/ MS, 03 de junho de 2009. SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso das suas 

atribuições que lhe confere os artigos 30 e 31 e incisos do Decreto nº 2.212, de 13 de 
Ari Valdecir Artuzi outubro de 2003.

Prefeito Municipal de Dourados
DECRETA:

Tatiane Cristina da Silva Moreno
Secretária Municipal de Administração Art.1ºFica exonerado, a partir de 15 de junho de 2009, MARCELO GUENZER, 

do cargo de provimento em comissão de “Assessor Técnico I”, símbolo DAA 01, 
Alziro Arnal Moreno lotado na Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados.

Procurador Geral do Município
Art.2ºEste decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos de 15 de junho de 2009, revogadas disposições em contrário.
DECRETO “P” nº 458, de 15 de junho de 2009.

Dourados/ MS, 15 de junho de 2009.

“Nomeia Maria Auxiliadora Toledo Vilalva – SEMAD” Marlise Florencio de Miranda
Diretora da FUMSAHD

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, Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados

RESOLUÇÃO  Nº 033/VISA/2009 MULTA DE – 50 UFERMS
-Foi autuado por  manter produtos de origem animal (carne e lingüiça) sobre más 

O Secretário Municipal de Saúde e o gerente da Vigilância Sanitária do Município condições de armazenagem, manter utensílios danificados, expondo em risco à saúde 
de Dourados, Ms, no uso de suas atribuições legais, considerando o auto de infração nº dos funcionários e consumidores, estando em desacordo com a legislação sanitária 
4122  lavrado contra o estabelecimento abaixo; vigente, como dispõe a Lei Estadual 1293/92 Artigo 341  Inciso X,  XXXII e  XXXIII.

RESOLVE:
Aplicar multa de 50 UFERMS, conforme determina o Código Sanitário Estadual  Dourados Ms  14 de maio de 2009.

Lei nº 1293/92.
RAZÃO SOCIAL– O. C. Silva & Fakih Ltda - Me

EDVALDO DE MELO MOREIRA
FANTASIA – Restaurante O Casarão 

Secretário Municipal de SaúdeCNPJ– 37.207.198/0001-99

A EMPRESA AURELIANO LOUREIRO FILHO-ME, torna Público que com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearia e armazéns. 
requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Localizado na Rua Ponta Porã n° 3735, Jardim Paulista, no município de Dourados 
Licença AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS, para atividade de Comércio varejista (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados                                       
mercearia e armazénsde, localizada na Rua: 10 de Dezembro Nº 485 - Bairro Jardim 
Santo Andre, no município de Dourados (MS). REQUERIMENTO

VIAÇÃO MOTTA LTDA, torna Público que requereu ao Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a LICENÇA DE OPERAÇÃO - 

BRASIL-POSTAL, ENCOMENDAS, CARGAS E LOGISTICA LTDA, CNPJ LO, para atividade de Transporte Rodoviário de Passageiros, Transporte de Cargas, 
07.223.558/0001-85, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Transporte de Produtos Farmacêuticos e Farmoquímicos, Agencias de Vendas de 
Dourados – IMAM, a Licença Simplificada (LS), para atividade de Transporte Passagens e Prestação de Transporte de Turístico Terrestre ou de Superfície, localizada 
rodoviário de cargas, localizada a Rua Weimar Gonçalves Torres Nº 5358, Jardim na Av. Marcelino pires,  4118,  Centro,  no município de Dourados- MS. 
Ouro Verde, Município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto 
Ambiental.

Imobiliária Colméia LTDA, torna Publico que requereu do Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental – AA, 

MERCADO LAR LTDA, torna Público que requereu do Instituto de Meio para atividade de imobiliária, localizada na Rua Camilo Hermelindo da Silva, 910 – 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental Bairro, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto 
Simplificada - LAS, para atividade de Comércio varejista de mercadorias em geral, Ambiental.

AVISO DE LICITAÇÃO “Menor Preço”, conforme segue: OBJETO: Contratação de empresa especializada 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2009 para execução de serviços de assessoria/elaboração de projetos de engenharia. DA 

REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública para julgamento da referida licitação 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da ocorrerá às 08h (oito horas), do dia 02/07/2009 (dois de julho do ano de dois mil e 

Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos nove), na sala de reunião do Departamento de Compras e Licitação, localizada na 
interessados que promoverá licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal, 
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sito na Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de pavimentação asfáltica - local: Jardim Márcia - no Município de Dourados-MS. (2ª. 
Dourados-MS. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de Etapa), com recursos provenientes do Convênio n° 702631/2008/MIN e da 
1993 e suas alterações subsequentes, a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro correspondente contrapartida financeira do Município. Destaca-se como vencedora e 
de 2006, legislação pertinente e em conformidade com as condições e especificações assim declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus 
descritas no edital e seus anexos. DA PARTICIPAÇÃO: Poderão participar da presente membros, a proponente ANFER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Desta 
licitação os interessados que estejam devidamente cadastrados no Registro de forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo 
Fornecedores do Município de Dourados-MS., e ainda, aqueles que atenderem a todas com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n° 8.666/93. Processo n° 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 050/2009/DCL/PMD.
recebimento dos envelopes. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Dourados-MS., 08 de junho de 2009.
edital poderá ser examinado no Departamento de Compras e Licitação, no endereço 
supracitado, e em havendo interesse, poderá ser obtido, mediante o ressarcimento da WESLEI HENKLAIN FERRUZZI
taxa referente aos custos de reprodução gráfica da documentação fornecida. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Informações complementares poderão ser obtidas nos telefones (0**67) 3411-7693 
e/ou via e-mail no endereço eletrônico: licitacoes@dourados.ms.gov.br. Processo n° 
220/2009/DCL/PMD. AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Dourados-MS., 09 de junho de 2009. PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2009

TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do 
Secretária Municipal de Administração Pregoeiro designado através do Decreto n° 099, de 05 de fevereiro de 2009, torna 

público que a citada licitação, destinada a contratação de serviços de transporte de 
pessoas para atender os alfabetizandos, coordenadores de turma e alfabetizadores do 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) - Resolução CD/FNDE n° 36 
CONCORRÊNCIA N° 002/2009 de 22 de julho de 2008 - Transferência direta em conta corrente, restou DESERTA, por 

não acudirem interessados no certame. Processo n° 149/2009/DCL/PMD.
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Dourados-MS., 03 de junho de 2009.

Comissão Permanente de Licitação, torna público de acordo com a legislação em 
vigor, o resultado final do citado processo, cujo objeto é a contratação de empresa HEITOR PEREIRA RAMOS
especializada em engenharia para execução de drenagem de águas pluviais e Pregoeiro

CONVÊNIO PMD/SEMAS N° 036/2009 INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de Obras Públicas
PROCESSO N° 036/2009 CONTRATADA: Campoterra Construtora Ltda.

PROCESSO: Concorrência Pública n° 006/2008.
EXTRATO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE OBJETO: Torna-se o motivo para a rescisão amigavelmente, os termos constantes 

DOURADOS-MS, TENDO COMO INTERVENIENTE A SECRETARIA do contrato nº 086/2008/SLC/PMD, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A AÇÃO FAMILIAR CRISTÃ. para execução de pavimentação asfáltica em diversos bairros e no Distrito de Itahum – 

no Município de Dourados/MS, nos lotes: 04 e 05.
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e a AÇÃO FAMILIAR DATA DE ASSINATURA: 20 de maio de 2009.
CRISTÃ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF: 01.191.798/0001- Secretaria Municipal de Administração
69.

2. OBJETO: Ajuda financeira destinado a pagamento de 3 (três) monitores e 2 
(dois) serviços gerais para atendimento a crianças e adolescentes atendidos pela CONVÊNIO PMD/SEMAS N° 037/2009
entidade na modalidade PETI. PROCESSO N° 037/2009

3. VALOR: R$ 24.500,00  (vinte e quatro mil e quinhentos reais) a ser repassado 
em 09 parcelas iguais de R$2.500,00  (dois mil  e quinhentos reais) e uma no valor de EXTRATO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
R$ 2.000,00 ( doiz mil reais). DOURADOS-MS, TENDO COMO INTERVENIENTE A SECRETARIA 

4. VIGÊNCIA: de 01 de junho a 31 de dezembro de 2009. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A CASA CRIANÇA FELIZ 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social 1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público 
11.05 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e a Casa Criança Feliz, pessoa 
08.244.103– Programa de Acompanhamento das Ações Sociais jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF 94.722.287/0002-98.
2.073 – Implementação do Programa de Investimentos Socais 2. OBJETO: Ajuda financeira para pagamento de  2 (dois ) monitores  para 
33.50.43.00 – Subvenções Sociais – Ficha: 371 – Fonte: 10 atendimento a crianças e adolescentes atendidos pela entidade na modalidade PETI.
Dourados-MS, 01 de junho de 2009 3. VALOR: R$ $ 11.000,00 (onze mil reais) a ser repassado em 11 parcelas iguais 

de R$ 1000.00 (um mil reais).
ITACIANA APARECIDA PIRES SANTIAGO 4. VIGÊNCIA: de 01 de junho a 31 de dezembro de 2009.
Secretária  Munincipal  de Assistência Social 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
11.05 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais

EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2009/DCL/PMD 08.244.103– Programa de Acompanhamento das Ações Sociais
                            2.073 – Implementação do Programa de Investimentos Socais
PARTES: 33.50.43.00 – Subvenções Sociais – Ficha: 371 – Fonte: 10
Município de Dourados Dourados-MS, 01 de junho de 2009
CGR Engenharia Ltda
PROCESSO: Concorrência Pública n° 001/2009. ITACIANA APARECIDA PIRES SANTIAGO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Secretária  Munincipal  de Assistência Social 

recuperação, restauração de pavimentos e pavimentação em diversas  ruas urbanas e 
distrital do Município de Dourados/MS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CONVÊNIO PMD/SEMAS N° 038/2009
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. PROCESSO N° 038/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas EXTRATO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
08.01 – Secretaria Municipal de Obras Públicas DOURADOS-MS, TENDO COMO INTERVENIENTE A SECRETARIA 
15.451.113 – Programa de Desenvolvimento da Infra-estrutura MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO 
1.019. – Manutenção, Expansão e Melhoramento da Infra-estrutura Urbana ADOLESCENTE “DOM ALBERTO”, DOURADOS/MS.
44.90.51. – Obras e Instalações
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 (doze) meses contados a partir da emissão da 1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público 

Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e a CENTRO DE 
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.778.085,99 (três milhões setecentos e setenta e INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE “DOM ALBERTO”, pessoa jurídica de direito 

oito mil e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos). privado, inscrita no CNPJ-MF: 00.144.612/0001-58.
DATA DE ASSINATURA: 08 de junho de 2009. 2. OBJETO: Ajuda financeira para pagamento de 2 (dois ) monitores para 
Secretaria Municipal de Administração. atendimento a crianças e adolescentes atendidos pela entidade na modalidade PETI.

3. VALOR:   R$  10.000,00  ( dez mil reais) a ser repassado em 11 parcelas iguais 
de R$ 909,09 ( novecentos e nove reais e nove centavos) 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL AO 4. VIGÊNCIA: de 01 de junho a 31 de dezembro de 2009.
CONTRATO Nº 086/2008/SLC/PMD 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

                           11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
CONTRATANTE: Município de Dourados 11.05 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais
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Extratos
08.244.103– Programa de Acompanhamento das Ações Sociais EXTRATO DE EMPENHO N° 1502/2009.
2.073 – Implementação do Programa de Investimentos Socais
33.50.43.00 – Subvenções Sociais – Ficha: 371 – Fonte: 10 PARTES:
Dourados-MS, 01 de junho de 2009 Município de Dourados

Fundo Municipal de Saúde
ITACIANA APARECIDA PIRES SANTIAGO LL Extintores Ltda - ME – CNPJ: 10.543.654/0001-15
Secretária  Munincipal  de Assistência Social PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 097/2009

OBJETO: Aquisição de extintores de incêndio, em atendimento às Unidades e aos 
veículos que integram a Secretaria Municipal de Saúde.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2009/DCL/PMD FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
                            Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II
PARTES: Valor: R$ 70,00 (Setenta reais). 
Município de Dourados DATA DE EMPENHO: 08/06/2009
Custódio & Andrade Ltda-ME Secretaria Municipal de Administração
PROCESSO: Convite n° 024/2009.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros de alimentação 

em geral. EXTRATO DE EMPENHO N° 1503/2009.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. PARTES:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Município de Dourados
08.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas Fundo Municipal de Saúde
08.01 – Secretaria Municipal de Obras Públicas LL Extintores Ltda - ME – CNPJ: 10.543.654/0001-15
04.122.113 – Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 097/2009
2.039. – Coordenação das Atividades da Seinfra OBJETO: Aquisição de extintores de incêndio, em atendimento às Unidades e aos 
33.90.30. – Material de Consumo veículos que integram a Secretaria Municipal de Saúde.
33.90.30.04. – Gêneros de Alimentação em Geral FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
33.90.30.48. – Gêneros de Alimentação - Açougue Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II
33.90.30.49. – Gêneros de Alimentação - Hortifrutigranjeiros Valor: R$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais). 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da DATA DE EMPENHO: 08/06/2009

assinatura do Contrato. Secretaria Municipal de Administração
VALOR DO CONTRATO: R$ 39.566,50 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta 

e seis reais e cinqüenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 15 de junho de 2009. EXTRATO DE EMPENHO N° 1504/2009.
Secretaria Municipal de Administração.

PARTES:
EXTRATO DO CONTRATO Nº 110/2009/DCL/PMD Município de Dourados

                            Fundo Municipal de Saúde
PARTES: LL Extintores Ltda - ME – CNPJ: 10.543.654/0001-15
Município de Dourados PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 097/2009
DZM Comunicação Ltda OBJETO: Aquisição de extintores de incêndio, em atendimento às Unidades e aos 
PROCESSO: Convite n° 033/2009. veículos que integram a Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a organização da “Semana FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

do Meio Ambiente”. Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Valor: R$ 70,00 (Setenta reais). 
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. DATA DE EMPENHO: 08/06/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Administração
15.00 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
15.03 – Fundo Municipal de Meio Ambiente
4.039 – Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente EXTRATO DE EMPENHO N° 1505/2009.
18.542.107 – Programa de Proteção e Controle Ambiental
33.90.39 – Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica PARTES:
33.90.39.11. – Festividades, Eventos e Homenagens Município de Dourados
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do Fundo Municipal de Saúde

Contrato. LL Extintores Ltda - ME – CNPJ: 10.543.654/0001-15
VALOR DO CONTRATO: R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil setecentos e PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 097/2009

cinqüenta reais). OBJETO: Aquisição de extintores de incêndio, em atendimento às Unidades e aos 
DATA DE ASSINATURA: 26 de maio de 2009. veículos que integram a Secretaria Municipal de Saúde.
Secretaria Municipal de Administração. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II
Valor: R$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais). 

EXTRATO DE EMPENHO N° 1500/2009. DATA DE EMPENHO: 08/06/2009
Secretaria Municipal de Administração

PARTES:
Município de Dourados
Fundo Municipal de Saúde EXTRATO DE CONVÊNIO PMD Nº 132/2009
LL Extintores Ltda - ME – CNPJ: 10.543.654/0001-15
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 097/2009 EXTRATO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
OBJETO: Aquisição de extintores de incêndio, em atendimento às Unidades e aos DOURADOS, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

veículos que integram a Secretaria Municipal de Saúde. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DE OUTRO LADO A CÂMARA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DE DIRIGENTES LOJISTAS  DE DOURADOS – CDL. 
Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO, A 
Valor: R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais). COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO E O CDL, VISANDO A 
DATA DE EMPENHO: 08/06/2009 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA “DOIS 
Secretaria Municipal de Administração AMORES EM UM SÓ CORAÇÃO” – PARA DIA DAS MÃES E DIA DOS 

NAMORADOS.
VALOR: OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 

EXTRATO DE EMPENHO N° 1501/2009. DESTE CONVÊNIO, SARÁ DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONVÊNIO SERÁ A PARTIR DE 

PARTES: 27/04/2009, FICANDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 30/06/2009.
Município de Dourados
Fundo Municipal de Saúde ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
LL Extintores Ltda - ME – CNPJ: 10.543.654/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 097/2009 Secretaria Municipal de Finanças
OBJETO: Aquisição de extintores de incêndio, em atendimento às Unidades e aos 

veículos que integram a Secretaria Municipal de Saúde.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: EXTRATO DE CONVÊNIO PMD Nº 133/2009
Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II
Valor: R$ 1.205,00 (Hum mil duzentos e cinco reais). EXTRATO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
DATA DE EMPENHO: 08/06/2009 DOURADOS, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, E DE OUTRO LADO A ASSOCIAÇÃO Secretaria Municipal de Administração
CULTURAL NIPO BRASILEIRA SULMATOGROSSENSE. 
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OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO, AJUDA seiscentos e noventa reais e quarenta e três centavos).

FINANCEIRA PELA CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DATA DE ASSINATURA: 10 de junho de 2009.
DE ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO, EM Secretaria Municipal de Administração.
ATENDIMENTO AO PROGRAMA PETI.

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONVÊNIO SERÁ DE R$ 36.000,00 
(TRINTA E SEIS MIL REAIS) QUE SERÁ REPASSADO EM 12 PARCELAS EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
MENSAIS DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). 252/2008/SLC/PMD

VIGÊNCIA: ESTE CONVÊNIO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, 
COM INÍCIO EM 01 DE JUNHO DE 2009, FICANDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARTES:
PARA 31 DE MAIO DE 2010. Município de Dourados

S.H. Informática Ltda.
PROCESSO: Pregão Presencial n° 035/2008.

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo inicialmente estabelecido, 
735/2008 por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 19 de junho de 2009 e previsão de 

vencimento em 16 de outubro de 2009.
DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL 172/2008, CELEBRADO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
HOSPITALAR DE DOURADOS, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO DE DATA DE ASSINATURA: 08 de junho de 2009.
DOURADOS E A EMPRESA FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. Secretaria Municipal de Administração.

CONTRATANTE:  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E  
ADMNISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS.

CONTRATADO: EMPRESA FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
INTERVENIENTE: MUNICIPIO DE DOURADOS – PROCURADORIA 009/2008/CLC/PMD

GERAL DO MUNICIPIO.                             
MOTIVO ENSEJADOR DA RESCISAO: Rescisão nos termos do inciso I, do PARTES:

artigo 79, combinado com o inciso XII e Parágrafo único do artigo 78, ambos da Lei Município de Dourados
Federal nº.  8.666/93, e alterações. Consórcio Taurus Card, formada pelas empresas: Taurus Distribuidora de 

Efeitos: A partir de sua publicação Petróleo Ltda e S.H. Informática Ltda.
Dourados/MS, 05 de maio de 2009. PROCESSO: Pregão Presencial n° 185/2007.

OBJETO: Faz-se necessário a alteração do valor inicialmente estabelecido, em 
Marlise Florêncio de Miranda decorrência do acréscimo sobre o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, 
Diretora Superintendente álcool carburante comum, óleo diesel comum), inerentes a postos de combustíveis, 
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados. com sua intermediação e gerenciamento, por meio de cartão magnético e sistema 
 eletrônico, para uso nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo 

do Município de Dourados, sob regime de execução direta e indireta, bem como a re-
CONVÊNIO PMD/SEMAS N° 039/2009 ratificação do valor constante no Segundo Termo Aditivo, na cláusula segunda, item 

PROCESSO N° 039/2009 02.01., em razão da alteração efetuada no primeiro termo aditivo.
Onde consta:

EXTRATO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE Lote 01. 2.2.1.[...] Item 03 – Óleo Diesel Comum – R$ 2.426.860,40 (dois 
DOURADOS-MS, TENDO COMO INTERVENIENTE A SECRETARIA milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O LAR DE CRIANÇAS SANTA centavos), será acrescido de R$ 78.275,68 (setenta e oito mil, duzentos e setenta e 
RITA. cinco reais e sessenta e oito centavos), passando a ser de R$ 2.505.136,08 (dois 

1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público milhões, quinhentos e cinco mil, cento e trinta e seis reais e oito centavos). Perfazendo 
interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e o LAR DE CRIANÇAS um total geral de R$ 5.975.518,88 (cinco milhões, novecentos e setenta e cinco mil, 
SANTA RITA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF: quinhentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos).
03.623.964/0001-84. Passará a constar:

2. OBJETO: Constitui objeto do presente convênio auxílio financeiro destinado Lote 01. 221. [...] Item 03 – Óleo Diesel Comum – R$ 2.620.270,98 (dois milhões, 
ao pagamento de energia elétrica e manutenção da rede elétrica. seiscentos e vinte mil, duzentos e setenta reais e noventa e oito centavos), será 

3. VALOR: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil), dividido em 10 (dez) parcelas acrescido de R$ 78.275,68 (setenta e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e 
iguais, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil, e quatrocentos reais) cada. sessenta e oito centavos), passando a ser de R$ 2.698.546,66 (dois milhões, seiscentos 

4. VIGÊNCIA: de 01 de junho a 31 de dezembro de 2009. e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Perfazendo um total geral de R$ 6.168.929,46 (seis milhões, cento e sessenta e oito 
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos).
11.05 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
08.244.103– Programa de Acompanhamento das Ações Sociais Serão acrescidas as seguintes dotações orçamentárias, estabelecido na Cláusula 
2.073 – Implementação do Programa de Investimentos Socais Sétima, item 07.01., do contrato originário:
33.50.43.00 – Subvenções Sociais – Ficha: 371 – Fonte: 10 11.00. – Secretaria Municipal de Assistência Social
Dourados-MS, 01 de junho de 2009 11.02. – Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.103. – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais 
ITACIANA APARECIDA PIRES SANTIAGO 2.100. – Proteção Social Básica
Secretaria  Municipal  de Assistência  Social Fonte: 10

11.00. – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.02. – Fundo Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2009/DCL/PMD 08.244.103. – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais 
                            2.100. – Proteção Social Básica
PARTES: Fonte: 12
Município de Dourados 11.00. – Secretaria Municipal de Assistência Social
RT Sakai & Cia Ltda-ME 11.05. – Fundo Municipal de Investimentos Sociais
PROCESSO: Pregão Presencial n° 021/2009. 08.244.103. – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais 
OBJETO: Aquisição de material de consumo em geral para atender a Secretaria 2.073. – Implementação do Programa de Investimentos Sociais

Municipal de Saúde. Fonte: 10
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 33.90.30.00. – Material de Consumo
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 33.90.30.01. – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
12.02 – Fundo Municipal de Saúde DATA DE ASSINATURA: 04 de maio de 2009.
2.095. – Manutenção, Construção, Reforma e Equipamentos da Atenção Básica Secretaria Municipal de Administração.
10.301.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida
33.90.30.00 – Material de Consumo
33.90.30.13. – Material de Acondicionamento e Embalagem EXTRATO DO TERMO DE REÍNICIO DA OBRA REFERENTE AO 
33.90.30.14. – Material de cama, mesa e banho CONTRATO 924/2007/CLC/PMD
33.90.30.15. – Material de Copa e Cozinha

PARTES:33.90.30.16. – Material de Limpeza e Materiais de Higienização
Município de Dourados

33.90.30.20. – Material elétrico e eletrônico Pedreira Itaporã Ltda-EPP
33.90.30.18. – Material para manutenção de bens imóveis PROCESSO: Tomada de Preços nº 103/2007.

OBJETO: Aquisição de agregados para composição de pré-misturado à frio 33.90.30.17. – Uniformes, tecidos e aviamentos
(PMF).33.90.30.32. – Outros materiais de consumo

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:33.90.30.02. – Combustíveis, lubrificantes para outras finalidades Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da ORDEM DE REÍNICIO DE SERVIÇOS: 08 de maio de 2009.

assinatura do Contrato. DATA DE ASSINATURA: 08 de maio de 2009.
VALOR DO CONTRATO: R$ 159.690,43 (cento e cinqüenta e nove mil Secretaria Municipal de Administração.
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Verbas Federais 

Leis 

Em cumprimento ao que determina a Lei nº 9.452/97, Art. 2º, informamos a todos Orgão repassador Nº C/C Objeto Data Valor R$
os partidos políticos, os sindicatos de classes e as entidades empresariais desta cidade o Governo Federal 10646-1 Transporte escolar 08/06/09 R$4.240,56
recebimento de verba de convênios federais, conforme abaixo relacionado: TOTAL R$4.240,56

Poder Legislativo

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO Ver. Marcelo Luiz Lima Barros
Lei nº 2.990, de 31 de agosto de 2007 Vice-Presidente Com. Finanças

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, Vereador Carlos Roberto Assis Ver. José Carlos de Souza
Bernardes faz saber que os Senhores Vereadores aprovaram e ele, com fulcro no artigo Membro Com. Finanças
43 § 7º da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Lei:

“Altera Lei  1067/79 – Código de Posturas, e define sobre o plantio de gramas nos PROJETO DE LEI Nº 055/2009(017)
terrenos baldios localizados no Município de Dourados”. 

“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010 e dá outras 
Art. 1º O inciso III do Art. 170 da Lei 1067, de 28 de dezembro de 1979 – Código providências”.

de Posturas do Município, passa a viger com a seguinte redação:
O Prefeito Municipal de Dourados, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele 

“Artigo 170 – sanciona a seguinte L

III – Fechado em seu alinhamento, com muro de alvenaria revestida ou concreto, Art.1º Esta Lei fixa as Diretrizes Orçamentárias do Município de Dourados para o 
caiado ou pintado, com altura mínima de 1,80 mt(um metro e oitenta centímetros)  ou exercício de 2010, atendendo;
completamente limpo, gramado, com serviço regular de poda e limpeza.

I–as diretrizes, metas e prioridades para o orçamento do Município;
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições II–as diretrizes gerais da Administração Pública Municipal;

em contrário. III–as diretrizes dos orçamentos fiscal e da seguridade social e das diretrizes 
gerais de sua elaboração;

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, em 30 de junho de IV–os princípios e limites constitucionais;
2008 V–as diretrizes específicas do Poder Legislativo;

VI–as receitas municipais e o equilíbrio com a despesa;
Ver. Carlos Roberto Assis Bernardes VII–a alteração na legislação tributária;

Presidente VIII–as disposições sobre despesas de pessoal e encargos;
IX–as disposições sobre as despesas decorrentes de débitos de precatórios 

judiciais;
Lei nº 3.231, de 12 de janeiro de 2009 X–das vedações quando exceder os limites de despesa com pessoal e dos critérios 

e forma de limitação de empenho.
“Dispõe sobre denominação de Rua” XI–as normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos 

programas financiados com recursos do orçamento;
O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, Vereador  Sidlei Alves da Silva,  XII–as condições especiais para transferências de recursos públicos a entidades 

faz saber que os Senhores Vereadores aprovaram e ele, com fulcro no artigo 43 § 7º da públicas e privadas;
Lei Orgânica Municipal e art. 128, § 4º do Regimento Interno, promulga a seguinte XIII–as disposições finais.
Lei:

1º Fazem parte desta Lei o Anexo I de Diretrizes e Metas para a elaboração do 
Artigo 1º - Fica denominada “Edgar Xavier de Mattos” a duplicidade da Rua Orçamento de 2010, o Anexo II - Metas Fiscais e o Anexo III - Riscos Fiscais 

Tietê, entre as ruas Teófilo Rodrigues e Adroaldo Pizzini, no Jardim Itália, nesta estabelecidos nos parágrafos 1º e 3º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
cidade.

2º O Município observará as determinações relativas a transparências de Gestão 
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Fiscal, estabelecidas no art. 48 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 – Lei 

disposições em contrário. de Responsabilidade Fiscal e dos art. 4º e 44 da Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 
2001 – Estatuto da Cidade.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, em 12 de janeiro de 
2009 CAPÍTULO I

Das Diretrizes Orçamentárias
Ver. Sidlei Alves da Silva
Presidente SEÇÃO I

As Diretrizes, Metas e Prioridades para o Orçamento do Município.

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E Art.2ºEm consonância com o art. 165, §2º, da Constituição Federal, as Diretrizes, 
ORÇAMENTO as Metas e as Prioridades para o exercício financeiro de 2010, são especificadas nos 

Anexos a este Projeto de Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei 
A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Dourados,  com Orçamentária para 2010, não se constituindo, porém, em limite à programação das 

fulcro no artigo 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade despesas.
Fiscal e a Lei nº 3.128 de 14 de julho de 2008 que “Dispõe sobre a Diretrizes 
Orçamentária para o exercício de 2008”, SEÇÃO II

faz saber que será realizada  a  Prestação de Contas  da Prefeitura Municipal de As Diretrizes Gerais da Administração Municipal
Dourados,  no dia 29 de maio de 2009, às 14 horas,  onde o Poder Executivo 
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do Art.3ºA Receita e a Despesa serão orçadas a preço de julho de 2009.
exercício de 2009, bem como o Relatório dos programas financiados com recursos dos 
orçamentos, com origem a aplicação dos recursos e quantificação de metas cumpridas. Art.4º Os recursos ordinários do tesouro municipal obedecerão a seguinte 

prioridade na sua alocação, observadas as suas vinculações constitucionais e legais:
Dourados, 15 de maio de 2009

I–pessoal e encargos sociais;
Ver. Aurélio Luciano Pimentel Bonatto  II– serviço da dívida e precatórios judiciais;

Presidente Com. Finanças      III–custeio administrativo, incluindo a preservação do patrimônio público e 
                  contrapartida de convênios;
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IV–investimentos. especificações das Fontes de Receita constantes nas regulamentações da Secretaria do 
Art.5ºOs critérios adotados para definição das diretrizes serão os seguintes: Tesouro Nacional-STN, a serem discriminadas por fontes da seguinte forma:

I-priorizar a aplicação de recursos destinados à manutenção das atividades já a)Fonte 00 – Arrecadação e Transferências Ordinárias – Recursos Próprios;
existentes sobre as ações em expansão; b)Fonte 04 – Transferência de Recursos para o Fundo de Manutenção e 

II–os projetos em fase de execução, desde que contidos na Lei de Orçamento, Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
terão preferência sobre os novos projetos; – FUNDEB;

c)Fonte 02 – Transferência de Recursos para a Aplicação Vinculada em Educação;
Art.6ºFica o Poder Executivo autorizado a representar o Município nas d)Fonte 06 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - 

alienações, subvenções, convênios, acordos e contratos e a proceder todos os atos para COSIP;
a perfeita representatividade do Município, na celebração de convênios, contratos e e)Fonte 08 – Transferências de Recursos para Aplicação em Saúde;
outros atos de competência do Executivo. f)Fonte 10 – Transferências de Recursos para Aplicação Vinculada;

g)Fonte12–Transferências Correntes de Convênios/Emendas – 
Art.7ºA proposta orçamentária do Município para o exercício de 2010 será Estaduais/Federais;

encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 15/10/2009, h)Fonte18–Transferências de Capital  – Convênios/Emendas -  
juntamente com o Plano Plurianual, conforme estabelece o inciso VI do art. 66 da Lei Estaduais/Federais;
Orgânica do Município de Dourados. i)Fonte 22 – Alienação de Bens;

j)Fonte 26 – Operações de Crédito – Internas/Externas.
SEÇÃO III
As Diretrizes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e das Diretrizes III – as categorias econômicas e grupos de despesas, em conformidade com os 

Gerais de sua Elaboração conceitos e as especificações constantes nas portaria interministerial da Secretaria do 
Tesouro Nacional do Ministérios da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão 

Art.8º Os orçamentos fiscal e da seguridade social estimarão as receitas e fixarão do Governo Federal, obedecendo à seguinte classificação:
as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo:

DESPESAS CORRENTES – 
I–o orçamento fiscal refere-se aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e a)1- Pessoal e Encargos Sociais: atendimento de despesas com pessoal, 

Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e obrigações patronais, inativos, pensionistas e salário família; 
mantidas pelo Poder Público; b)2- Juros e Encargos da Dívida: cobertura de despesas com juros e encargos da 

II–o Orçamento da Seguridade Social, abrange todas as entidades e órgãos a ela dívida interna e externa; 
vinculados, da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e c)3- Outras Despesas Correntes: atendimento das demais despesas correntes não 
mantidas pelo Poder Público. especificadas nos grupos relacionados nos itens anteriores.

Art.9º O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a DESPESAS DE CAPITAL – 
atender às ações de saúde, previdência e assistência social e obedecerá ao disposto nos a)4- Investimentos: recursos destinados a obras e instalações, equipamentos e 
arts. 194, 195, 196, 199, 200, 201, 203, 204, e § 4º do art. 212 da Constituição Federal, e material permanente, diversos investimentos e sentenças judiciais;
contará, dentre outros, com os recursos provenientes: b)5- Inversões Financeiras: atendimento das demais despesas de capital não 

especificadas no grupo relacionado no item anterior; 
I–das contribuições sociais a que se refere o Parágrafo 1º do Art. 181 da c)6- Amortização da Dívida: amortização da dívida interna e externa e diferenças 

Constituição Estadual; de câmbio.
II–de transferências de recursos do Tesouro, Fundos e entidades da Administração 

Indireta, convênios ou transferências do Estado e da União para a seguridade social. Art.11 A Lei Orçamentária Anual incluirá dentre outros, os seguintes 
demonstrativos:

Art.10. Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a 
programação dos orçamentos, fiscal e da seguridade social, a discriminação e a I–das receitas arrecadadas conforme prevê o parágrafo 1º do art. 2º, da Lei Federal 
identificação da despesa, far-se-á por categoria econômica, grupo de natureza da nº 4.320/64;
despesa e modalidade de aplicação. II–das despesas conforme estabelece o § 2º do art. 2º da Lei Federal nº 4.320/64 e 

de forma semelhante a prevista no anexo 2 da referida lei, que detalha o orçamento em 
1º As despesas de cada Unidade Orçamentária serão discriminadas e classificadas seu menor nível por elemento de despesa;

por: III–dos recursos destinados a manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de 
forma a caracterizar o cumprimento da Lei nº 11.494/07;

I-Grupos de Despesa; IV–dos recursos destinados para a execução dos serviços de saúde em 
II-Função, Subfunção e Programa; cumprimento ao índice estabelecido de 15% no artigo 77 do Ato das Disposições 
III-Projeto/Atividade; Constitucionais Transitórias;
IV-Elementos de Despesa. V–por projetos e atividades, os quais serão integrados  por títulos, quantificando e 

qualificando os recursos;
2º Para o efeito desta Lei, entende-se por: VI–reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros 

riscos e eventos fiscais imprevistos.
I–função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem 

ao setor público; Art.12.Na elaboração da Proposta Orçamentária, o Poder Executivo deverá 
II–subfunção, representa uma partição da função, visando a agregar determinado incentivar a participação popular através de audiências públicas, conforme estabelece 

subconjunto de despesa do setor público; no art. 48 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2.000 e como condição 
III–programa, um instrumento de organização da ação governamental visando à obrigatória para aprovação da Proposta Orçamentária pela Câmara Municipal deverá 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por indicadores ser realizada audiência pública conforme estabelece os art. 4º e 44 da Lei Federal 
estabelecidos no plano plurianual; 10.257 de 10 de julho de 2001.

IV–projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais Art.13. Os orçamentos das Administrações Indiretas e dos Fundos constarão da 
resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de Lei Orçamentária Anual, em valores globais, não lhes prejudicando a autonomia da 
governo. gestão legal de seus recursos, cujos desdobramentos, alterações e suplementações 

V–atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um serão aprovados pelo Poder Executivo durante o exercício de sua vigência, nos termos 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e da Lei. 4320/64. 
permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
governo; Parágrafo único. Aplicam-se às Administrações Indiretas, no que couber, os 

limites e disposições da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, cabendo a 
3°.Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, incorporação dos seus Orçamentos Anuais assim como as Prestações de Conta, às 

sob a forma de projetos e atividades, especificando os respectivos valores, bem como Demonstrações Consolidadas do Município.
as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

Art.14.Constará da Lei Orçamentária Anual a autorização para a abertura de 
4º Cada projeto ou atividade identificará a Função, a Subfunção e o Programa aos créditos orçamentários suplementares e especiais, para a criação de programas, 

quais se vinculam. elementos de despesa, que na execução orçamentária se fizerem necessários ou que 
apresentem insuficiência de dotação, de acordo com os artigos 41 e 43 e seus 

§ 5º Para efeito de informação ao Poder Legislativo, a proposta orçamentária parágrafos e incisos, da Lei Federal 4.320/64.
constará, os orçamentos fiscais e da seguridade social, referentes aos poderes do 
Município, seus fundos e órgãos da administração direta, indireta, autarquias e 1º Para abertura de créditos adicionais, de acordo com os artigos 41 e 43 e seus 
fundações criadas e mantidas pelo poder público municipal, discriminando a despesa parágrafos e incisos da Lei Federal 4.320/64, a administração municipal poderá 
em nível de categoria econômica, por grupos de despesa, a origem dos recursos, remanejar dotações entre as diversas unidades orçamentárias e diferentes fontes de 
detalhada por categoria de programação, indicando-se para cada um, no seu menor receita prevista no Inciso III do art.10 desta lei.
nível, segundo exigências da Lei nº 4.320/64, obedecendo à seguinte discriminação:

2ºExcluem-se do limite estabelecido na Lei Orçamentária, ficando autorizadas, 
I-o orçamento pertencente a cada Órgão e Unidade Orçamentária; para utilização dos Poderes Executivo e Legislativo, as suplementações de dotações 
II–as fontes dos recursos Municipais, em conformidade com os conceitos e para atendimento à ocorrência das seguintes situações:
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I–insuficiência de dotação dentro de um mesmo grupo de despesa, em benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, conforme estabelece o artigo 194, § 3º 

conformidade com os grupos explicitados no inciso I, § 1º do art. 11 desta mesma Lei; da Constituição Federal
II–insuficiência de dotação no grupo de despesas 1- Pessoal e Encargos Sociais;
III– insuficiência de dotação nos grupos de despesas 2- Juros e Encargos da SEÇÃO V

Dívida e 6- Amortização da Dívida; As Diretrizes Específicas do Poder Legislativo
IV–suplementações para atender despesas com o pagamento dos Precatórios 

Judiciais. Art.25.Para elaboração da proposta orçamentária da Câmara Municipal fica 
V–suplementações que se utilizem dos valores apurados conforme estabelece nos estipulado o percentual de até sete por cento da Receita Tributária do Município e das 

incisos I e II do parágrafo 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64. Transferências Constitucionais da União e do Estado, obedecendo aos artigos 158 e 
159 da Constituição Federal e do produto da Receita da Dívida Ativa Tributária e 

Art.15.Na Lei Orçamentária Anual, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar conforme Parecer “C” nº 00/0003/2001 do Tribunal de Contas do Estado de MS de 28 
101, constará uma reserva de contingência não superior a 1% (um por cento) da de março de 2001, conforme rege o artigo 29 - A da Constituição Federal.
Receita Corrente Líquida, para atendimento complementar das situações de passivos 
contingentes e outros riscos eventuais, fiscais imprevistos. 1o – Os repasses à Câmara Municipal se farão mensalmente, na proporção de um 

doze avos do total da receita arrecadada no exercício anterior ao dos repasses, 
1º. Aplica-se a reserva de contingência o mesmo procedimento e condições para o conforme legislação específica descrita no “caput” deste artigo.

Poder Executivo e o Poder Legislativo no que couber;
2 º - A Câmara Municipal enviará até o dia décimo quinto de cada mês, a 

2º. Os recursos da reserva de contingência, previsto no caput deste artigo, demonstração da execução orçamentária do mês anterior para fins de integração à 
poderão, também, serem utilizados para a suplementação de créditos orçamentários contabilidade geral do município de forma a atender as exigências dos arts. 52, 53 e 54 
que se revelarem insuficientes, no decorrer do exercício, conforme artigo 8º da da Lei 101/00.
Portaria interministerial STN-MF/SOF-MP nº 163 de 04 de maio de 2001.

3º O valor do orçamento do Poder Legislativo municipal poderá ser suplementado 
Art.16. Fica autorizada a realização de concursos públicos ou contratação de ou reduzido nas hipóteses previstas no Artigo 43 da Lei nº 4.320/64, observando o que 

pessoal nos termos do art.37 da Constituição Federal para todos os Poderes, desde que: se contém no Parecer “C” nº 00/0024/2002, do Tribunal de Contas do Estado.

I–atendam os dispositivos do artigo 169 da Constituição Federal e limites Art.26As despesas com pessoal e encargos da Câmara  Municipal, incluindo os 
estabelecidos na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000; subsídios dos vereadores limitar-se-ão ao estabelecido na alínea “a” do inciso III, do 

artigo 20, da Lei Complementar 101 de 04.05.2000.
II–sejam para suprir deficiências de mão-de-obra ou ampliação de serviços 

básicos do Município. SEÇÃO VI
As Receitas Municipais e o Equilíbrio com a Despesa

SEÇÃO IV
Os Princípios e Limites Constitucionais Art.27.Constituem-se receitas do Município aquelas provenientes:

Art. 17. O Orçamento Anual com relação a Educação e Cultura, observará as I–dos tributos de sua competência;
seguintes diretrizes tanto na sua elaboração como na sua execução: II–de prestação de serviços;

III–das quotas-parte das transferências efetuadas pela União e pelo Estado, 
I–Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, de que trata o artigo 212 da relativas às participações em impostos Federais e Estaduais, conforme artigo 158 e 159 

Constituição Federal, com aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da da Constituição Federal;
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências; IV–de convênios formulados com órgãos governamentais e entidades privadas;

II– FUNDEB, a receita formada com base em contribuição por aluno e a despesa V–de empréstimos e financiamentos, com prazo superior a 12 (doze) meses, 
com aplicação mínima de 60% (sessenta por cento) na remuneração dos profissionais autorizados por Lei específica, vinculados a obras e serviços públicos;
do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental e Infantil VI–recursos provenientes da Lei Federal nº11.494/07;
público. VII–das demais receitas auferidas pelo Tesouro Municipal;

VIII–das transferências destinadas à Saúde e à Assistência Social pelo Estado e 
Parágrafo Único – Os recursos do FUNDEB, assim como a sua operacionalização pela União;

Orçamentária e Contábil deverão ser individualizados em termos de registro de IX–das demais transferências voluntárias.
receita, bem como aplicação de despesa, de forma a evidenciar as suas Gestões, assim 
como facilitar as Prestações de Contas a quem de direito. Art.28. Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das modificações 

na legislação tributária, da variação do índice inflacionários, do crescimento 
Art.18.Às operações de crédito, aplicam-se as normas estabelecidas no Art. 167 econômico ou de qualquer outro fato relevante e serão acompanhadas de 

da Constituição Federal, e ao que consta na Resolução do Senado Federal de n.º 43, de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os dois seguintes 
21 de dezembro de 2001. àquela a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

Art.19. Às operações de crédito por antecipação da Receita Orçamentária 1ºReestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se 
aplicam-se as disposições estabelecidas na Resolução do Senado Federal de nº 43, de comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
21 de dezembro de 2001.

2ºO montante previsto para receitas de operações de crédito não poderá ser 
Art.20.É vedada a utilização de recursos transferidos, em finalidade diversa da superior ao das Despesas de Capital constantes do Projeto de Lei Orçamentária.

pactuada.
3ºO Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo Municipal e dos 

Art.21.A despesa total com pessoal do Poder Executivo não poderá exceder o demais poderes, no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo final para encaminhamento 
percentual de 54% e o do Poder Legislativo em 6%, da Receita Corrente Líquida do de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o 
Município, considerada nos termos dos artigos 18, 19 e 20 de Lei Complementar 101 exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de 
de 04 de maio de 2000 e no caso de limitação de empenho obedecerá ao disposto no art. cálculo.
38 desta Lei.

Art.29. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária 
Art.22.As operacionalizações e demonstrações contábeis compreenderão, isolada da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do 

e conjuntamente, as transações e operações de cada Órgão e Fundo ou entidade da impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deverá iniciar sua vigência e nos 
administração direta, nos termos do inciso III do art. 50 da Lei Complementar nº 101 dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a pelo menos 
de 04.05.2000. uma das seguintes condições:

Art.23. Integra a Dívida Pública Consolidada as operações de crédito de prazo I–demonstração pelo proponente de que a renuncia foi considerada na estimativa 
inferior a 12 (doze) meses, cujas receitas tenham constado do Orçamento, nos termos da receita orçamentária, na forma do art. 12 da Lei Complementar nº 101 e de que não 
do parágrafo 3º do art. 29 da Lei 101 de 04.05.2000. afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias quando for o caso;
Parágrafo Único – Equipara-se a Operação de Crédito e integrará a Dívida Pública II–estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no 

Consolidada, nos termos do parágrafo 1º do art. 29 da Lei 101 de 04.05.2000, sem “caput”, por meio de aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, 
prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16 da mesma Lei: ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

I–a assunção de dívidas; 1º A renuncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
II–o reconhecimento de dívidas; concessão de isenção de caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de 
III–a confissão de dívidas. base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e 

outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
Art.24. Os Precatórios Judiciais não pagos durante a execução do Orçamento em 

que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos 2º O disposto neste artigo não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante 
limites da dívida, conforme § 7º do artigo 30 da Lei Complementar 101 de 04.05.2000. seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança administrativas, extra-judiciais ou 

judiciais.
Parágrafo único- A Pessoa Jurídica em débito com o Sistema de Seguridade 

Social, e com o Município, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber Art.30. As receitas próprias de Órgãos, Fundos, inclusive Fundações instituídas e 
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mantidas pelo Poder Público Municipal, serão programadas para atenderem, I–A CONCESSÃO DE VANTAGEM, AUMENTO, REAJUSTE OU 
preferencialmente as funções próprias de cada um, os gastos com pessoal e encargos ADEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO A QUALQUER TÍTULO, SALVO OS 
sociais, os juros, os encargos e amortização da dívida, a contrapartida a financiamentos DERIVADOS DE SENTENÇA JUDICIAL OU DE DETERMINAÇÃO LEGAL OU 
e outros necessários para a sua manutenção ou investimentos prioritários, bem como CONTRATUAL, RESSALVADA A REVISÃO PREVISTA NO INCISO X DO 
racionalização das despesas. ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

II–CRIAÇÃO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO;
Parágrafo Único. As receitas dos Fundos serão registradas nos Fundos, III–ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CARREIRA QUE IMPLIQUE 

separando-se por rubricas orçamentárias específicas, inclusive as relativas aos AUMENTO DE DESPESA;
convênios que deverão ser individualizados, exceto as transferências financeiras da IV–provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer 
Prefeitura Municipal, que serão contabilizadas como receitas extra-orçamentárias. título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de 

servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
SEÇÃO VII V–contratação de hora extra.
A Alteração na Legislação Tributária

Art.37.Se a despesa total com pessoal, do Poder ou Órgão, ultrapassar os limites 
Art.31.O Poder Executivo providenciará, a fim de assegurar a programação e definidos na Lei Complementar n0 101/2000, sem prejuízo das medidas previstas no 

arrecadação de recursos, revisões tributárias, vinculadas especialmente: art. 22 da Lei Complementar nº 101/00, o percentual excedente terá de ser eliminado 
nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-

I–a revisão da legislação e cadastro imobiliário, para efeito de regulamentação, se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 30 e 40 do art. 169 da 
lançamento e arrecadação do IPTU; Constituição Federal.

II–ao recadastramento dos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, e aprimoramento no sistema de sua fiscalização e cobrança; 10 No caso do inciso I do Parágrafo 30 do art. 169 da Constituição Federal, o 

III–a reestruturação no sistema de avaliação imobiliária, para cobrança do ITBI – objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções, quanto pela 
imposto de transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens redução dos valores a eles atribuídos.
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; adequando-o à realidade e 20 É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos 
valores de mercado; vencimentos à nova carga horária.

IV–ao controle do valor adicionado, para efeito de crescimento do índice de 30 Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, 
participação no ICMS – imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre prestações o ente não poderá:
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; I–receber transferências voluntárias;

V-as amostragens populacionais periódicas, visando a obtenção de maiores II–obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
ganhos nos recursos do Fundo de Participação dos Município – FPM, distribuídos em III–contratar operações de crédito, ressalvados as destinadas ao refinanciamento 
Função da Receita da União, do Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.
Industrializados;

VI–a recuperação dos investimentos, através da cobrança da contribuição de Art.38. Se verificado, ao final de um quadrimestre, que a realização da receita 
melhoria prevista em lei; poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os 

VII–a cobrança, através de tarifas decorrentes de serviços públicos ou do Poderes Legislativo e Executivo promoverão, por ato próprio nos montantes 
exercício do poder de polícia, com seus custos atualizados de acordo com o necessários, nos 30 dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
dimensionamento das despesas aplicadas na prestação dos serviços e nas demais financeira, utilizando os critérios de redução de despesas na ordem inversa ao 
atividades vinculadas aos contribuintes imobiliários, prestadores de serviços, estabelecido no art. 4º desta Lei, respeitando o pagamento da Dívida Fundada, 
comércio e indústria em geral, localizados no município; precatórios e pessoal e encargos.

VIII – a modernização da Administração Pública Municipal, através da 
capacitação dos recursos humanos, elaboração de programas de modernização e 10 No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a 
reestruturação administrativa, redução de despesas de custeio, racionalização de recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma 
gastos e implementações da estrutura operacional para o atendimento adequado das proporcional as reduções efetivadas;
aspirações da coletividade. 

20 Não serão objeto de limitações as despesas que constituam obrigações 
Art.32. O Município fica obrigado a arrecadar todos os tributos de sua constitucionais e legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento dos serviços da 

competência. dívida.  

SEÇÃO VIII SEÇÃO XI

As Disposições sobre Despesas com Pessoal e Encargos As Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos 
Programas Financiados com Recursos do Orçamento

Art.33.Para atendimento das disposições contidas no Art. 169 da Constituição 
Federal, fica o poder executivo autorizado, no decorrer da execução orçamentária, a Art.39. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a 
efetuar os ajustes necessários, para se adequar a Lei Complementar 101 de 4 de maio escrituração contábil será efetuada de forma a propiciar o controle dos custos das ações 
de 2000. e a avaliação dos resultados dos programas de governo, bem como implantará controle 

de custos visando o equilíbrio financeiro.
Art.34. Para exercício financeiro de 2010, serão consideradas como despesas de 

pessoal a definição contida no art. 18 da Lei Complementar n0 101/2000. Parágrafo único. Anualmente, em audiência pública promovida para fins de 
propiciar a transparência e a prestação de contas, o Poder Executivo avaliará, perante a 

SEÇÃO  IX sociedade, a eficácia e a eficiência da gestão, demonstrando as ações e metas 
As Disposições Sobre as Despesas Decorrentes de Débitos de Precatórios realizadas. 

Judiciais
SEÇÃO XII

Art.35.Para atendimento ao prescrito no Art. 100, Parágrafo 10 da Constituição 
Federal, fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Orçamento, a previsão de As Condições Especiais para Transferências de Recursos Públicos a Entidades 
dotação orçamentária ao pagamento de débitos oriundos de precatórios judiciários. Públicas e Privadas

Parágrafo Único. A relação dos débitos, de que trata o “caput” deste artigo, Art.40.A destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades 
somente incluirá precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada em Lei 
julgado da decisão exeqüenda e atendam a pelo menos uma das seguintes condições: específica e destinarem-se a atender as diretrizes e metas  constantes no art. 2º e no 

anexo I desta lei. 
I– certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II–certidão que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos Art.41. A Lei Orçamentária Anual, bem como suas alterações, não destinará 

respectivos cálculos; recursos para execução direta pela Administração Pública Municipal, de projetos e 
III-precatórios apresentados, com características dos itens acima, até a data de 01 atividades típicas das administrações estadual e federal, ressalvados os concernentes a 

de julho de cada ano.  despesas previstas em convênios e acordos com órgãos  e autarquias da Administração 
Pública de todas as esferas de Governo.

SEÇÃO X
1º A despesa com cooperação técnica e financeira ou contrapartidas em convênios 

DAS VEDAÇÕES QUANDO EXCEDER OS LIMITES DE DESPESA COM e acordos far-se-á em programação específica classificada conforme dotação 
PESSOAL E DOS CRITÉRIOS E FORMA DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO. orçamentária.

Art.36. A averiguação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 2º É vedado o pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração Direta ou 
da Lei Complementar n0 101/2000, será realizada no final de cada quadrimestre. Indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica ou qualquer serviço ligado a 

administração municipal.
PARÁGRAFO ÚNICO. SE A DESPESA TOTAL COM PESSOAL DOS 

PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO EXCEDER A 95% (NOVENTA E Art.42 É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos 
CINCO POR CENTO) DO LIMITE, SÃO VEDADOS: adicionais, a título de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins 
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lucrativos e desde que sejam: b)intensificar as ações e programas do ensino fundamental no sentido de 

motivar a freqüência escolar, como forma de garantir a erradicação do 
I-de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino analfabetismo municipal e reduzir a evasão escolar.

especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas 
estaduais e municipais do ensino fundamental, esporte amador e incentivos à II–melhorar e intensificar programas na área da saúde visando motivar 
cultura, turismo ou comunitária; programas e ações no âmbito do saneamento básico com a ampliação de esgotos, 

II-voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao a erradicação de doenças contagiosas, com ações de prevenção a partir da 
público; mudança cultural da população, propor e buscar a gestão plena da saúde 

financiada pelo SUS. 
Parágrafo único. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas III-desencadear e apoiar programas e ações de geração de emprego e rendas e 

neste artigo, a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, de capacitação de mão de obra, através de convênios e parcerias com entidades 
dependerão, ainda, de: afins;

IV-desenvolver programas voltados à implantação, ampliação e/ou melhoria 
I-publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na da infra-estrutura urbana e rural, com o desenvolvimento inclusive de programas 

concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de de revitalização de praças, jardins e áreas de lazer;
finalidade; V-fomentar o desenvolvimento sócio-econômico do Município e implantar 

II-identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo políticas ambientais compatibilizando-as com uso sustentável dos recursos 
convênio. naturais;

VI-buscar a redução dos desequilíbrios sociais, promovendo a modernização 
Art.43 É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, e a competitividade da economia municipal;

de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a VII-estimular e desenvolver programas para fortalecimento da agropecuária, 
entidades privadas sem fins lucrativos ou de atividades de natureza continuada, especialmente para a agricultura familiar, da agroindústria e ações que visem o 
que preencham uma das seguintes condições: incremento de outras atividades econômicas municipais;

I-sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de VIII–executar ações de planejamento, fortalecimento, desenvolvimento e 
assistência social, cultura, saúde, educação ou associações moradores, e estejam divulgação dos aspectos turísticos municipais e outras atividades que visem a 
registradas no Órgão Municipal de Assistência Social; diversificação da atividade no Município;

II-atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal. IX–propiciar oportunidades de lazer, esporte e cultura, buscando a 
integração e o bem estar social, produção e consumo de bens e serviços culturais, 

1º. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade preservação de monumentos históricos e o resgate da memória e identidade 
privada sem fins lucrativos deverá estar em funcionamento regular nos últimos cultural e instituir incentivo fiscal para a realização de projetos culturais e 
dois anos, comprovando a d regularidade do mandato de sua diretoria e atas de esportivos;
reunião no período. X–desenvolver programas que estimulem a instalação de novos comércios e 

indústrias;
2º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à XI–desenvolvimento de programas de apoio à assistência social aos mais 

fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento necessitados, em especial à população carente, as crianças e adolescentes, os 
de metas e objetivos para os quais receberam recursos. idosos e os excluídos do processo produtivo; 

XII-Investimento em programas sociais voltados para a melhoria de 
qualidade de vida da população em geral, em especial a mais carente;

CAPÍTULO II XIII–executar ações de administração e planejamento municipal, buscando o 
Das Disposições Gerais equilíbrio financeiro e melhor alocação dos recursos públicos;

IX –reestruturação, modernização e aprimoramento da fiscalização 
Art.44. As propostas de modificação no Projeto da Lei Orçamentária Anual municipal. 

serão apresentadas, no que couber, da mesma forma e nível de detalhamento dos XV –desenvolvimento de ações direcionadas ao fortalecimento da gestão 
demonstrativos e anexos apresentados. municipal urbana, visando a implementação dos instrumentos do Estatuto da 

Cidade e à elaboração do Plano Diretor do Município; 
Art.45. Para ajustar as despesas ao efetivo comportamento da receita, poderá 

constar na Lei Orçamentária Anual, autorização ao Poder Executivo para abertura As metas a serem instituídas para elaboração do orçamento 2009 atenderão 
de crédito suplementar até 35% sobre o total da despesa fixada no orçamento prioritariamente as descrições a seguir, não se constituindo, porém, em limite à 
geral do Município, utilizando os recursos previstos nos incisos I, III e IV do § 1º programação das despesas.
do Artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64.

I ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS OU 
Art.46. Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for aprovado até 31 de EQUIVALENTE.

dezembro de 2009, a sua programação será executada mensalmente até o limite 
de 1/12 (um doze avos) do total, observada a efetiva arrecadação no mês anterior, As metas da administração municipal para as áreas de planejamento, 
até a sua aprovação pela Câmara Municipal, vedado o início de qualquer projeto administração e finanças estão voltadas para a melhoria da qualidade do serviço 
novo. público, para o aumento das receitas próprias municipais e a adoção do 

planejamento efetivo como instrumento de desenvolvimento, dentro das 
Art.47. Os anexos constantes da Lei Orçamentária Anual serão publicados seguintes prioridades:

juntamente com o Orçamento.
1.desenvolver ações de capacitação e qualificação de recursos humanos do 

Parágrafo único Conjuntamente com o Orçamento, o Poder Executivo Município, com prioridade para a questão da qualidade e produtividade;
publicará os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, especificando para  2.aparelhar e modernizar a administração pública municipal, mediante 
cada categoria de programação no seu menor nível, os elementos de despesa e alocação de dotações para melhorar o sistema de informatização, organização e 
respectivos desdobramentos. controle;

3.estruturar e revisar o Código Tributário Municipal, como forma de 
Art.48. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as incrementar e dinamizar o sistema de fiscalização e arrecadação municipal;

disposições em contrário. 4.Revisão das Leis Municipais, Código de Obras, Código de Postura e Lei de 
Uso e Parcelamento de Solo;

Câmara Municipal de Dourados, em 15 de abril de 2009 5.Revitalização, modernização e conservação do arquivo municipal.

Ver. Sidlei Alves da Silva II DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Presidente

As metas para as atividades sociais da administração municipal contemplam 
ANEXO I ações integradas entre o setor público, voltadas para o atendimento das 

necessidades imediatas da população, principalmente a de menor poder 
DIRETRIZES E METAS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE aquisitivo, de acordo com as seguintes prioridades:

2010
1.propiciar instrumentos e condições capazes de efetuar a coordenação, o 

As diretrizes que o município estabelecerá na fixação das despesas na controle e o acompanhamento das atividades de transporte e alimentação escolar, 
proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2010 atenderão manutenção e ampliação da rede física; 
prioritariamente a: 2.consolidar instrumentos eficazes de coordenar, instruir, supervisionar e 

avaliar do ponto de vista técnico – pedagógico e administrativo, os setores 
I-incrementar o desenvolvimento de programas na área da educação para: operacionais da Secretaria de Educação;

3.construir, ampliar, reformar, adequar e equipar os prédios da educação, da 
a)- apoiar o ensino infantil, buscando a proteção à criança; saúde e das creches;
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4.assegurar os mecanismos que permitem a elaboração e o estabelecimento 38.Ampliar projetos de apoio e orientações a gestantes;

de uma política de investimentos, desenvolvendo sistemas capazes de otimizar 39.Ampliar ações voltadas ao atendimento às famílias em situação de 
custos financeiros de estrutura organizacional no âmbito da Rede Municipal de vulnerabilidade social e garantir os benefícios eventuais, conforme orientações 
Ensino e órgão central; consolidar a municipalização do sistema de saúde em da NOB/SUAS – Norma Operacional Básica, o pagamento de auxílio por 
todos os programas; natalidade ou morte, ou ainda, outros que visem atender as necessidades advindas 

5.intensificar a implementação dos sistemas de informatização da rede de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a 
municipal de ensino e da Saúde; família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de 

6.aumentar o número de atendimentos médicos, odontológicos e calamidade pública;
laboratoriais; 40.Desenvolver política de formação continuada, atendendo a técnicos, 

7.organizar e consolidar os Conselhos Gestores e Associações de Pais e conselheiros e atores sociais;
mestre no âmbito da Rede Municipal de Ensino, viabilizando o aprimoramento e 41.Viabilizar ações sócio intersetorial ampliando e capacitando a equipe 
o estreitamento das relações dos diversos segmentos envolvidos no processo de técnica para planejar, monitorar e avaliar, otimizando recursos e melhorando a 
ensino e aprendizagem; qualidade de atendimento;

8.supervisionar, interferir e instruir as unidades escolares e centros de 42.Propiciar ações que oportunize o acesso à cultura, esporte e lazer;
educação infantil, para que propiciem um ensino que assegure padrões mínimos 43.Ampliar a equipe técnica multidisciplinar no intuito de reestruturar o setor 
de qualidade exigidos à formação do cidadão; público, essencial para a consolidação da política de Assistência Social;

9.priorizar os serviços preventivos de saúde; 44.Construir, ampliar, reformar, adequar e equipar os prédios da Assistência 
10.propiciar mecanismos que assegurem um regime de colaboração entre as Social;

instituições públicas e privadas, visando a definição de uma política de ensino 45.Intensificar a implementação dos sistemas de informatização dos 
com qualidade; programas da Secretária de Assistência Social;

11.abastecer as unidades de saúde municipais com medicamentos e matérias 46.Implementar o serviço de busca ativa (abordagem social), no qual atende 
de uso médico e odontológico; crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de rua;

12.implementar programa de atendimento emergencial  com foco na 47.Mobilizar campanhas para sensibilizar e estimular a conscientização de 
população menos favorecida, que vive em estado de extrema pobreza, com renda causas a qual necessitam de enfrentamento e envolvam a utilização de 
per capita até ½ salário mínimo, propiciando auxilio financeiro em espécie ou em instrumentos de Comunicação Integrada, entre eles a Propaganda;
bens de consumo visando a defesa da criança e do adolescente em situação de 48.Implementar um programa de medidas sócio-educativas por meio de uma 
risco, as pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda casa de passagem (casa de apoio social);
familiar insuficiente para as necessidades básicas, fornecendo remédios,bens de 49.Ampliar equipes técnicas dos núcleos representados dentro do 
consumo, pagamento de despesas básicas para moradia e demais condições Departamento de Direitos Humanos;
necessárias para sobrevivência; 50.Ampliar a política de atendimento a juventude, assegurando recursos que 

13.implementar os projetos de assistência e apoio a idosos, propiciando sua possam proporcionar financiamentos de cursos profissionalizantes e expandir os 
integração social, fortalecendo dos laços familiares, bem como o exercício da programas de estágios;
cidadania; 51.Firmar parceria convenial através de Critério de Partilha para execução de 

14.melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem, visando a formação serviços na área social com entidades não governamentais inscritas e regulares no 
do cidadão consciente dos seus direitos e deveres, que o mesmo seja capaz de CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social;
interferir no meio em que vive buscando o bem comum; 52.Implantação de uma Central de Resgate.

15.otimizar os trabalhos de regularização e urbanização social com 
implantação de loteamentos sociais, a fim de evitar possíveis favelas; III- INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

16.estimular a elaboração e execução dos projetos comunitários de 
construção de casas populares; As metas para os projetos de desenvolvimento econômico do Município se 

17.utilizar sistemas cooperativos no atendimento às necessidades da voltam para a geração de emprego e renda e ao desenvolvimento de seu potencial, 
população na área de habitação social; de acordo com as seguintes diretrizes:

18.estimular programas para o estabelecimento de atividades geradoras de 
emprego e renda multi-familiar; 1.organizar o Poder Público Municipal para a gerência do processo de 

19.desenvolver projetos de apoio e orientações à gestantes carentes; desenvolvimento econômico municipal;
20.desenvolver ações voltadas ao atendimento a família que amenizem a 2.estimular a formação de organizações produtivas comunitárias;

carência alimentar; 3.promover o acesso a informação sobre avanços científicos e tecnológicos 
21.criação de uma central de oferta de emprego e renda; de interesse da comunidade, bem como difusão de tecnologias existentes ou 
22.apoiar ações de prevenção, habitação, reabilitação, integração social das alternativas para o incremento das atividades produtivas locais;

pessoas portadoras de deficiência; 4.estimular a legalização das atividades econômicas do setor informal;
23.apoiar associações comunitárias e entidades visando a implementação da 5.recadastrar as atividades econômicas municipais;

política de assistência social no município, bem como o trabalho em rede de 6.fomentar as atividades de comércio de bairros e criação de condições para a 
atendimento integrada; viabilização de formas alternativas de comercialização;

24.viabilizar ações sociais intersetoriais para ampliação de metas, 7.incentivar a implantação de indústrias e agroindústrias;
otimização de recursos e melhoria na qualidade do atendimento; 8.dar suporte e divulgação ao produto turístico local;

25.Propiciar mecanismos que assegurem um regime de parcerias entre as 9.realizar estudos e pesquisas sobre a produção , comercial e industrial do 
instituições públicas e privadas, visando a otimização de uma política de Município;
assistência social com qualidade; 10. incentivar a implantação de agroindústrias, com utilização de capital 

26.Apoiar ações de integração social das pessoas com deficiência; privado e público, direcionando os esforços para as atividades agropecuárias;
27.Ampliar as ações de atendimento a pessoa com deficiência; 11.apoiar as indústrias regionais para agregarem outros produtos da cadeia 
28.Implementar os serviços de atendimento a criança, adolescente e famílias produtiva incorporando novos sistemas de comercialização;

em situação de vulnerabilidade social que tiveram seus direitos violados; 12.promover e disponibilizar estudos de mercado;
29.Assegurar mecanismos que fortaleça a política de investimento na 13.fomentar o comércio local nas Datas Comemorativas;

execução e ampliação da rede de Assistência Social; 14.incentivo a realização da Expoagro e Festa do Peixe; 
30.Investir na manutenção e ampliação dos programas destinados ao 15.implantação o portal de entrada da cidade de Dourados; 

atendimento da população nas áreas de assistência social e promoção, geração de 16.implantação Postos de Informação ao Turista;
emprego e renda, abrangendo as políticas de gênero e étnico racial; 17.implantação o City-Tour;

31.Ampliar a política de atendimento à criança e adolescente e ao idoso, de 18.realização feiras, eventos e oficinas relacionadas ao turismo;
acordo com o estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente e de o Idoso, 19.investir em marketing na área do turismo;
reestruturando os órgãos de execução e de garantias de direitos, desta forma, 20.implantação de central de logística alfandegada; estabelecimento de porto 
estimulando e valorizando seu compromisso; seco;

32.Apoiar e financiar as atividades dos órgãos colegiados vinculados a 21.fomentar novas cadeias produtivas rurais e urbanas;
Secretaria de Assistência Social; 22.promover programas de apoio ao pequeno empresário, tipo pólo e/ou 

33.Implementar a política de atendimento a juventude, igualdade racial e encubadoras;
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros; 23.implantação de programas de transportes integrados rodoaeroviários;

34.Apoiar associações comunitárias e entidades, visando a implementação 24.aquisição de áreas para fim de desenvolvimento econômico;
da política de assistência social no Município, bem como, o trabalho em rede de 25.implantação de programas turísticos, urbanos e rurais. 
atendimento integrado;

35.Fomentar as atividades de comércio de bairros e criação de condições para 
a viabilização de formar alternativas de comercialização; IV PLANEJAMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

36.Implementar o sistema intersetorial, objetivando a construção de 
república para a pessoa idosa; As diretrizes para o planejamento urbano municipal, em conjunto com as 

37.Estimular e potencializar dentro dos programas da Assistência Social questões ambientais e de saneamento, estão contidas no Plano Diretor e a 
atividades de inserção produtiva na melhoria das condições gerais de administração deve priorizar:
subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida, dentre outros benefícios;
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1.Programa de paisagismo – promover a participação da sociedade civil 5.promover a drenagem e o asfaltamento de vias públicas de acordo com as 

organizada e das pessoas jurídicas na urbanização, nos cuidados e na manutenção diretrizes dos Planos;
das praças públicas, canteiros e áreas verdes do Município, em conjunto com o 
Poder Público Municipal; 6.supervisionar o programa de coleta e reciclagem de lixo urbano;

2.Implementação de aterro Sanitário e Usina de reciclagem de lixo; 7.promover ações de integração e participação das comunidades locais na 
execução de obras e serviços públicos de interesse coletivo;

3.Discussão, elaboração e implementação dos Planos locais como: Agenda 
21, coleta seletiva de lixo e Educação Ambiental nas escolas, comunidades e 8.promover a drenagem, construção de pontes, aterros, cascalhamento e 
empresas; patrolamento das estradas vicinais do Município;

4.Manutenção de sistema de coleta e destinação final de lixo hospitalar 9.promover a construção de  instrumentos de contenção de água;
(queima com incinerador em local apropriado)

; 10.executar a limpeza de terrenos baldios e residências em bairros, para 
5.Regulamentação do sistema de monitoramento de vegetação arbórea evitar a proliferação de doenças.

(corte, poda e manutenção de árvores);
11.promover e estimular uma parceria com as instituições privadas para 

6.Implantação de programa de controle e fiscalização da atividades desenvolver programas e projetos e serviços para habitação de interesse social;  
geradoras de poluição sonora e visual;

12.promover e estimular ações dentro do setor de habitação para 
7.Desenvolvimento do sistema de Licenciamento Ambiental das atividades implementação de programas de regularização fundiária; 

potencialmente poluidoras a nível local; 13.articular trabalhos de regularização e urbanização social com implantação 
de loteamentos sociais; 

8.Discussão e elaboração de programas através de movimentação do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente; 14.assegurar, dentro dos programas habitacionais, um percentual de 

residências a pessoa idosa e com deficiência e ao e segmentos étnicos racial; 
9.Implantação e estruturação de cinturão verde destinado  à produção de 

hortifrutigranjeiros; 15.promover ações de recuperação de pavimentos (recapeamento, 
reperfilamento) e serviços de drenagem de águas pluviais em toda a malha viária 

10.Viabilizar a comercialização da produção agropecuária através de central do município;  
de abastecimento;

16.desenvolver ações para aparelhar e modernizar o sistema de 
11.Incentivar a implantação de laticínios; informatização no  atendimento ao publico. 

12.Incentivar a utilização de sub-produtos da agroindústria e do material VI  CULTURA, ESPORTE E LAZER
orgânico disponível para a geração de energia alternativa;

As atividades culturais, desportivas e de lazer tem como meta o resgate da 
13.Criar sistemas de bolsa de compra de insumos e venda de produtos agro- cultura regional, a aproximação das pessoas e a valorização de espaços públicos, 

pecuários; com as seguinte prioridades:

14.Fomentar a pecuária de pequeno porte. 1.promover ações de incentivo às atividades culturais e manifestações 
populares;

V- INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
2.manter programas destinados ao lazer da população, principalmente nos 

Os serviços de infra-estrutura tem como meta preparar a cidade para os bairros da periferia;
patamares de desenvolvimento exigidos pela população das seguintes 
prioridades: 3.manter os mecanismos de parceria com a iniciativa privada na manutenção 

e criação de espaços de recreação e lazer
1.construir o anel viário, implementando medidas necessárias para sua 

viabilização;
4.fomentar  as atividades esportivas amadoras em todas as suas modalidades;

2.executar a hierarquização do sistema viário, com a adoção de critérios de 5.aumentar o acervo da Biblioteca Municipal;
iluminação e sinalização diferenciados;

6.coordenar a política cultural voltada a criação artística, na produção e 
3.executar obras de canalização de córregos de acordo com princípios de consumo de bens e serviços culturais para todas as camadas da população;

racionalidade e qualidade;
7.manter os programas e projetos voltados para a identificação e o 

4.manter o sistema viário do Município de acordo com princípios de reconhecimento do patrimônio municipal e de espaços públicos existentes, com 
racionalidade e qualidade; vistas ao incremento de novas áreas de potencial turístico.

TERMO DE RATIFICAÇÃO durante o período de 300 dias, com fundamento no art. 25 “caput” da Lei 8.666/93 e 
 alterações.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso das atribuições legais Publique-se.

que lhe confere o artigo 48, inciso III, da Lei Complementar Municipal n.° 138 de 02 de Gabinete da Secretária Municipal de Educação.
Janeiro de 2009, Dourados-MS, em 10 de junho de 2009.

RATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de 
inexigibilidade de licitação n° 006/2009, que objetiva a aquisição de vales-transporte Marlene Florêncio de Miranda Vasconcelos
para os usuários dos programas sociais municipais, notadamente a Escola Arco Iris Secretária Municipal de Educação
(Pestalozzi) e o Setor de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, Município de Dourados/MS

Outros Atos
Atos 


