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LEI Nº 3.284, DE 09 DE JULHO DE 2009. por motivo de acidente de trabalho se tornem inválidos ou incapacitados para o 
exercício da profissão, devidamente comprovado por Junta Médica Municipal, o qual 

"Dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº 2.152, de 10 de setembro de 1997, e deverá ser requerido pelo interessado no prazo máximo improrrogável de sessenta 
dá outras providencias.” dias, a contar da data de expedição do laudo exarado pela respectiva Junta Médica.  

II – Para usufruir do benefício, deverão os Titulares de Alvará, na época do 
O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a acidente, incapacidade ou falecimento, estarem devidamente registrados como 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: exploradores do serviço Junto ao Município (SEMSUR) e ao Estado (DETRAN-
MS).”

Art. 1º - Altera a redação no caput do artigo 3º,  acrescenta os §§ 1º e 2º e incisos I e Art. 2º - VETADO
II,  na Lei Municipal nº 2.152, de 10 de setembro de 1997, com a seguinte redação: Art. 3º - VETADO

"Art. 3º. O alvará de autorização do serviço de Moto-táxi, será expedido de forma Art. 4º - Cria o inciso V no artigo 9º da Lei, passando a constar da seguinte forma:
individual, personalíssima, e intransferível, salvo nos casos expressos nesta lei, à “Art. 9º.......
pessoa física que tenha sido nomeada através de concurso público promovido pela V. - No caso da transferência do Alvará de Autorização prevista no artigo 3º desta 
Prefeitura Municipal. Lei, fica o novo condutor obrigado a preencher os mesmos requisitos de formação e 

§ 1º – Fica autorizada a transferência por doação do Alvará de Autorização, após 5 capacitação para o exercício da atividade acima previsto, junto a SEMSUR.”
anos de concessão deste, ficando o novo condutor obrigado a preencher todos os Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
requisitos de formação e capacitação para exploração do serviço de moto-táxi disposições em contrário.
impostos nesta Lei, bem como, obedecer as regras de padronização e adaptação do 

Dourados, 09 de julho 2009. veículo a ser utilizado, junto a SEMSUR.
§ 2º - O Poder Executivo Municipal concederá a transferência por sucessão do 

Ari Valdecir ArtuziAlvará de Autorização à viúva ou aos filhos do moto-taxista, somente se os mesmos se 
Prefeito Municipalinteressarem em assumir a vaga do titular falecido, não podendo transferir a outros que 

não os herdeiros dependentes do titular falecido.
Alziro Arnal MorenoI – O benefício previsto nos § § 1º e 2º serão estendidos aos titulares de Alvará que, 

Procurador-Geral do Município

DECRETOS
DECRETO “P” nº 540, de 16 de julho de 2009. Art. 3ºEste decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 08 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.
“Exonera servidor efetivo – Maicon Willian Vieira Marques”

Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.
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

DECRETA:
Tatiane Cristina da Silva Moreno

Art. 1ºFica exonerado a pedido, a partir de 08 de julho de 2009, MAICON Secretária Municipal de Administração
WILLIAN VIEIRA MARQUES, do cargo de provimento efetivo de “Assistente de 
Serviços Administrativos”, Classe “A”, Nível “IV”, matricula funcional nº Alziro Arnal Moreno
“114763345-1”, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, nomeado em 10 Procurador Geral do Município
de outubro de 2007, conforme Portaria GAB nº 482, nos termos do artigo 10, inciso I, 
da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 2ºEm decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado DECRETO “P” nº 541, de 16 de julho de 2009.
VAGO o cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, 
inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006. “Demite do quadro do emprego público, Robson Teixeira Arcanjo”
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DECRETOS
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso das atribuições que lhe confere  DECRETO “P” nº 544, de 16 de julho de 2009.

os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
“Exonera servidora efetiva – Luzineide Dantas da Costa”

DECRETA:
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,Art. 1º Fica demitido a pedido, a partir de 03 de julho de 2009, ROBSON TEIXEIRA 
ARCANJO, do emprego público de provimento em regime celetista de “Agente 

DECRETA:
Comunitário de Saúde”, matricula funcional nº “114764263-1,2”, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, admitido em 04/06/2009, conforme Portaria GAB nº 292 nos termos do Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 08 de julho de 2009, LUZINEIDE DANTAS 
artigo 1º da Lei 3.017 de 11/12/2007. DA COSTA, do cargo de provimento efetivo de “Agente de Apoio Educacional”, Classe “A”, 

Nível “II”, matricula funcional nº “114761437-1”, lotada na Secretaria Municipal de 
Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º, fica declarado VAGO o emprego Educação, nomeada em 01 de abril de 2005, conforme Portaria GAB nº 177, nos termos do 

público nele mencionado. artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO 
03 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário. o cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei 

Dourados/ MS, 16 de julho de 2009. Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a Ari Valdecir Artuzi
08 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.Prefeito Municipal de Dourados

Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.Tatiane Cristina da Silva Moreno
Secretária Municipal de Administração Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados
Alziro Arnal Moreno

Procurador Geral do Município Tatiane Cristina da Silva Moreno
Secretária Municipal de Administração

 
Alziro Arnal MorenoDECRETO “P” nº 542, de 16 de julho de 2009.

Procurador Geral do Município

“Demite do quadro do emprego público, Francielle Priscyla Pott”
 

DECRETO “P” nº 545, de 16 de julho de 2009.
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, “Exonera servidora efetiva – Faustina Gonzalez Defendi”

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

Art. 1º Fica demitida a pedido, a partir de 08 de julho de 2009, FRANCIELLE 
DECRETA:PRISCYLA POTT, do emprego público de provimento em regime celetista de “Assistente 

de Apoio Institucional”, matricula funcional nº “114762597-1”, lotada na Secretaria 
Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 08 de julho de 2009, FAUSTINA Municipal de Assistência Social, admitida em 10/05/2007, conforme Portaria GAB nº 196 

GONZALEZ DEFENDI, do cargo de provimento efetivo de “Agente de Apoio Educacional”, nos termos do artigo 1º da Lei 3.017 de 11/12/2007.
Classe “A”, Nível “II”, matricula funcional nº “86771-1”, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, nomeada em 26 de junho de 2000, conforme Decreto nº 200, nos termos do artigo 

Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º, fica declarado VAGO o emprego 
10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

público nele mencionado.

Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO 
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a o cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei 

08 de junho de 2009, revogadas disposições em contrário. Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Dourados/ MS, 16 de julho de 2009. Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
08 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.

Ari Valdecir Artuzi
Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.Prefeito Municipal de Dourados

Ari Valdecir ArtuziTatiane Cristina da Silva Moreno
Prefeito Municipal de Dourados

Secretária Municipal de Administração

Tatiane Cristina da Silva Moreno
Alziro Arnal Moreno Secretária Municipal de Administração

Procurador Geral do Município
Alziro Arnal Moreno

Procurador Geral do Município 
 DECRETO “P” nº 543, de 16 de julho de 2009.

DECRETO “P” nº 546, de 16 de julho de 2009.“Exonera servidora efetiva – Julia de Cassia Diniz Samudio”

“Exonera servidora efetiva – Luzia Batista Leite Souza”
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, 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,

DECRETA:
DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 08 de julho de 2009, JULIA DE CASSIA 
Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 08 de julho de 2009, LUZIA BATISTA DINIZ SAMUDIO, do cargo de provimento efetivo de “Agente de Apoio Educacional”, 

LEITE SOUZA, do cargo de provimento efetivo de “Assistente de Apoio Educacional”, Classe “A”, Nível “II”, matricula funcional nº “114761928-1”, lotada na Secretaria 
Classe “B”, Nível “ASE-I”, matricula funcional nº “114760709-1”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nomeada em 23 de março de 2006, conforme Portaria GAB nº 124, 
Municipal de Educação, nomeada em 04 de maio de 2004, conforme Decreto nº 2776, nos nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.
termos do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO 
Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO 

o cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei 
o cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei 

Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.
Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
08 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário. 08 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.

Dourados/ MS, 16 de julho de 2009. Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.

Ari Valdecir ArtuziAri Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal de DouradosPrefeito Municipal de Dourados

Tatiane Cristina da Silva Moreno
Tatiane Cristina da Silva Moreno

Secretária Municipal de AdministraçãoSecretária Municipal de Administração

Alziro Arnal MorenoAlziro Arnal Moreno
Procurador Geral do MunicípioProcurador Geral do Município
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DECRETOS
DECRETO “P” nº 547, de 16 de julho de 2009. DECRETO “P” nº 550, de 16 de julho de 2009.

“Exonera servidora efetiva – Edna Pereira dos Santos Amorim” “Exonera servidora efetiva – Jussara Queiroz Belon”

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

DECRETA:DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 07 de julho de 2009, JUSSARA QUEIROZ Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 08 de julho de 2009, EDNA PEREIRA DOS 
BELON, do cargo de provimento efetivo de “Assistente de Apoio Educacional”, Classe “B”, SANTOS AMORIM, do cargo de provimento efetivo de “Assistente de Apoio Educacional”, 
Nível “ASE-I”, matricula funcional nº “114760700-1”, lotada na Secretaria Municipal de Classe “B”, Nível “ASE - I”, matricula funcional nº “501739-2”, lotada na Secretaria Municipal 
Educação, nomeada em 04 de maio de 2004, conforme Decreto nº 2776, nos termos do artigo 10, de Educação, nomeada em 17 de fevereiro de 2003, conforme Decreto nº 1427, nos termos do 
inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO o Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO o 
cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei 
Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 07 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 
de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.

Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.

Ari Valdecir ArtuziAri Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal de Dourados

Prefeito Municipal de Dourados

Tatiane Cristina da Silva Moreno
Tatiane Cristina da Silva Moreno Secretária Municipal de Administração

Secretária Municipal de Administração

Alziro Arnal Moreno
Alziro Arnal Moreno Procurador Geral do Município

Procurador Geral do Município  
 

DECRETO “P” nº 551, de 16 de julho de 2009.
DECRETO “P” nº 548, de 16 de julho de 2009.

“Exonera servidora efetiva – Lindinalva Ferreira Neto de Alencar”
“Exonera servidora efetiva – Marlene Mascarenhas Pereira”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso das atribuições que lhe confere os 
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,

incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA: DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 07 de julho de 2009, MARLENE Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 07 de julho de 2009, LINDINALVA 
MASCARENHAS PEREIRA, do cargo de provimento efetivo de “Assistente de Apoio FERREIRA NETO DE ALENCAR, do cargo de provimento efetivo de “Auxiliar de Apoio 
Educacional”, Classe “B”, Nível “ASE-I”, matricula funcional nº “501869-1”, lotada na Educacional”, Classe “B”, Nível “AUE-I”, matricula funcional nº “501716-3”, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, nomeada em 17 de fevereiro de 2003, conforme Decreto nº Secretaria Municipal de Educação, nomeada em 17 de fevereiro de 2003, conforme Decreto nº 
1427, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006. 1427, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO o Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO o 
cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei 
Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 07 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 07 
de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.

Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.
Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.

Ari Valdecir Artuzi
Ari Valdecir ArtuziPrefeito Municipal de Dourados

Prefeito Municipal de Dourados

Tatiane Cristina da Silva Moreno
Tatiane Cristina da Silva Moreno

Secretária Municipal de Administração
Secretária Municipal de Administração

Alziro Arnal Moreno Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município Procurador Geral do Município

 

DECRETO “P” nº 549, de 16 de julho de 2009. DECRETO “P” nº 552, de 16 de julho de 2009.

“Exonera servidora efetiva – Flavia Matos dos Santos” “Exonera servidora efetiva – Maria Lucia Xavier de Azevedo”

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

DECRETA:DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 07 de julho de 2009, MARIA LUCIA XAVIER Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 07 de julho de 2009, FLAVIA MATOS DOS 
DE AZEVEDO, do cargo de provimento efetivo de “Auxiliar de Apoio Educacional”, Classe SANTOS, do cargo de provimento efetivo de “Assistente de Apoio Educacional”, Classe “B”, 
“B”, Nível “AUE-I”, matricula funcional nº “501889-2”, lotada na Secretaria Municipal de Nível “ASE-I”, matricula funcional nº “90413-1”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
Educação, nomeada em 17 de fevereiro de 2003, conforme Decreto nº 1427, nos termos do nomeada em 15 de julho de 2003, conforme Decreto nº 1984, nos termos do artigo 10, inciso I, da 
artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO o Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO o 
cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei 
Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 07 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 07 
de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.

Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.
Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.

Ari Valdecir ArtuziAri Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal de DouradosPrefeito Municipal de Dourados

Tatiane Cristina da Silva MorenoTatiane Cristina da Silva Moreno
Secretária Municipal de AdministraçãoSecretária Municipal de Administração

Alziro Arnal MorenoAlziro Arnal Moreno
Procurador Geral do MunicípioProcurador Geral do Município
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DECRETOS
DECRETO “P” nº 553, de 16 de julho de 2009. DECRETO “P” nº 586, de 21 de julho de 2009.

“Exonera servidora efetiva – Maria Célia Perez” “Torna sem efeito o Decreto “P” nº 532 de 14/07/2009”

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

DECRETA: DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 07 de julho de 2009, MARIA CELIA Art. 1º Fica declarado nulo e sem efeito, o Decreto “P” nº 532 de 14/07/2009, publicado 
PEREZ, do cargo de provimento efetivo de “Assistente de Apoio Educacional”, Classe “B”, no Diário Oficial do Município nº 2.559, fls. 01, de 17/07/2009, que dispõe sobre a 
Nível “ASE-I”, matricula funcional nº “114760668-1”, lotada na Secretaria Municipal de exoneração de MARIUTSCHKA ARIADINE SONEGO GUIMARÃES.
Educação, nomeada em 08 de março de 2004, conforme Decreto nº 2588, nos termos do 
artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em 

contrário.
Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO 

o cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei 
Dourados/ MS, 21 de julho de 2009.

Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Ari Valdecir ArtuziArt. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
Prefeito Municipal de Dourados07 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.

Tatiane Cristina da Silva MorenoDourados/ MS, 16 de julho de 2009.
Secretária Municipal de Administração

Ari Valdecir Artuzi
Fernando José Baraúna RecaldePrefeito Municipal de Dourados
Procurador Geral do Município

Tatiane Cristina da Silva Moreno
Secretária Municipal de Administração

DECRETO “P” nº 539, de 14 de julho de 2009.
Alziro Arnal Moreno

Procurador Geral do Município “Designa servidora para responder interinamente pela Secretaria Municipal de 
Planejamento”

 
DECRETO “P” nº 554, de 16 de julho de 2009.

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,“Exonera servidora efetiva – Maria Rosilda da Silva”

DECRETA:

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso das atribuições que lhe confere 
Art. 1º Fica designada a servidora ANA LUIZA DE AVILA LACERDA, para os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

responder interinamente pela Secretaria Municipal de Planejamento, a partir de 14 de julho 
de 2009.DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 07 de julho de 2009, MARIA ROSILDA DA Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14 
SILVA, do cargo de provimento efetivo de “Assistente de Apoio Educacional”, Classe “B”, de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.
Nível “ASE-I”, matricula funcional nº “114761439-1”, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, nomeada em 01 de abril de 2005, conforme Portaria GAB nº 177, nos termos do Dourados/ MS, 14 de julho de 2009.
artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Ari Valdecir Artuzi
Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO Prefeito Municipal de Dourados

o cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei 
Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006. Tatiane Cristina da Silva Moreno

Secretária Municipal de Administração
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 

07 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário. Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município

Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.

Ari Valdecir Artuzi
DECRETO “P” nº 555, de 16 de julho de 2009.Prefeito Municipal de Dourados

“Exonera Hilda da Silva Souza Filha – SEMS”Tatiane Cristina da Silva Moreno
Secretária Municipal de Administração

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,Alziro Arnal Moreno

Procurador Geral do Município
DECRETA: 

DECRETO “P” nº 571, de 16 de julho de 2009. Art. 1º Fica exonerada, a partir de 30 de junho de 2009, HILDA DA SILVA SOUZA 
FILHA, do cargo de provimento em comissão de “Gerente de Núcleo”, símbolo DGA 05, 

“Declara vago o cargo ocupado pela servidora Regina Célia da Silva Reis, em virtude lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
de posse em outro cargo inacumulável”

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere 30 de junho de 2009, revogadas disposições em contrário.

os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no artigo 60, inciso VI, da LC 107/07 (Estatuto do Servidor Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.

Público Municipal);
Considerando a decisão constante às fls. 08 do Processo Administrativo nº 1626/2009; Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados
DECRETA:

Tatiane Cristina da Silva Moreno
Art. 1º Fica declarado vago, a partir de 01 de julho de 2009, o cargo de Gestor de Ações Secretária Municipal de Administração

Institucionais, do quadro permanente de pessoal da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, ocupado pela servidora REGINA CELIA DA SILVA REIS, em virtude de posse em  
outro cargo inacumulável, com fundamento no artigo 60, inciso VI, Lei Complementar nº DECRETO “P” nº 556, de 16 de julho de 2009.
107, de 27/12/2006.

“Exonera Letícia Rosa Espírito Santos de Freitas – SEMS”
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 

01 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário. 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,

Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.

DECRETA:Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal de Dourados

Art. 1º Fica exonerada, a partir de 01 de julho de 2009, LETICIA ROSA ESPIRITO 
SANTOS DE FREITAS, do cargo de provimento em comissão de “Assessor III”, símbolo Tatiane Cristina da Silva Moreno
DGA 06, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.Secretária Municipal de Administração
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DECRETOS
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 32°58’39” na distância de 141,52 metros na divisa com Quinhão 3A até o marco MP1B 

01 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário. ponto de partida do presente roteiro”. 
CONFRONTAÇÕES:

Dourados/ MS, 16 de julho de 2009. Ao Norte com o Corredor Público; 
Ao Sul com parte da Chácara XVIII; 

Ari Valdecir Artuzi Ao Leste com o Quinhão 3C, desmembrado; 
Prefeito Municipal de Dourados Ao Oeste com o Quinhão 3A desmembrado.

Tatiane Cristina da Silva Moreno Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
Secretária Municipal de Administração urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

modificações introduzidas pela legislação vigente. 

DECRETO “P” nº 557, de 16 de julho de 2009. Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

“Exonera Estela Michelan – IMAM” medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, disposições em contrário.

DECRETA: Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.

Ari Valdecir ArtuziArt. 1º Fica exonerada, a partir de 01 de julho de 2009, ESTELA MICHELAN, do cargo 
Prefeito Municipalde provimento em comissão de “Assessor de Planejamento”, símbolo DGA 04, lotada no 

Instituto de Meio Ambiente de Dourados.
Alziro Arnal Moreno

Procurador Geral do MunicípioArt. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
01 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.

DECRETO Nº 320 DE 06 DE JULHO DE 2009.Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de Osvaldo Tenório de Ari Valdecir Artuzi
Oliveira, Joana Farias Torraca, João de Matos Brandão e Nancy Freitas de Farias”.Prefeito Municipal de Dourados

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

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do  
Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 DECRETO “P” nº 564, de 16 de julho de 2009.
de junho de 1941. 

“Nomeia Estela Michelan – SEMOP”
DECRETA:

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação judicial ou os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade de Osvaldo Tenório 
de Oliveira, Joana Farias Torraca, João de Matos Brandão e Nancy Freitas de Farias, objeto DECRETA:
da Matricula nº 63.707 do Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, 
conforme memorial descritivo e limites e confrontações constantes dos autos de Processo Art. 1º Fica nomeada, a partir de 02 de julho de 2009, ESTELA MICHELAN, para 
Administrativo nº 21.501/2009:ocupar o cargo de provimento em comissão de “Assessor de Planejamento”, símbolo DGA 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA04, lotada na Secretaria Municipal de Obras Públicas.
IMOVÉL: Um terreno designado por Área “B” parte da Chácara XIV, destinado à 

abertura da Rua Projetada “M”, desmembrado de parte do Lote 14, situado no Corredor Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
Público ao Sul lado par, à 428,44 metros do Corredor Público ao Leste no perímetro urbano 02 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário.
desta cidade, com a área de 4.370,70 (quatro mil trezentos e setenta vírgula setenta metros 
quadrados) de formato irregular dentro do seguinte roteiro: “Partindo do marco MP1B, Dourados/ MS, 16 de julho de 2009.
cravado na divisa com parte da chácara 14 (XIV) segue no rumo NE 69°10’42” na distância 
de 30,07 metros até o marco M2B; deste segue na divisa com a Área “C” desmembrada, com Ari Valdecir Artuzi
o rumo SE 16°58’58” e distância de 23,54 metros, até o marco M3B; deste segue com o rumo Prefeito Municipal de Dourados
SE 34º56’05” e distância 124,77 metros na divisa da mesma Área “C” desmembrada até o 
marco M4B; deste segue com o rumo de SW 77°44’11” e distância de 32,45 metros na divisa Tatiane Cristina da Silva Moreno
com o Corredor Público ao Sul até o marco M5B; deste segue com o rumo NW 34°55’43” e Secretária Municipal de Administração
distância de 117,00 metros na divisa com a Área “A” desmembrada, até o marco M6B; deste 
marco segue no rumo de NW 16°58’58” e distância de 26,26 metros na divisa com a Área 
“A” desmembrada, até o marco MP1B ponto de partida do presente roteiro”. DECRETO Nº 319, DE 06 DE JULHO DE 2009.

CONFRONTAÇÕES:
Ao Norte com parte da Chácara 14 (XIV), Mat. 15.049 e 15.050; “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
Ao Sul com o Corredor Público; Zonir de Freitas Tetila”.
Ao Leste com a Área “C”, desmembrado; 
Ao Oeste com a Área “A”, desmembrado.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 

inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 

urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
modificações introduzidas pela legislação vigente. de junho de 1941. 

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, DECRETA:
não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação judicial ou 

extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade de Zonir de Freitas 
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Tetila, objeto da Matricula nº 65.374 do Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 

disposições em contrário.Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações constantes dos 
autos de Processo Administrativo nº 21.498/2009:

Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:
Um terreno designado por Quinhão 3B destinado à abertura da Rua Projetada “M”, 

Ari Valdecir Artuzidesmembrado do Quinhão 03 parte das Chácaras XVI e XVII situado no Corredor de 
Prefeito MunicipalPúblico lado impar à 422,94 metros de distância do Corredor Público ao Leste no perímetro 

urbano desta cidade, com a área de 5.945,82 m² (cinco mil, novecentos e quarenta e cinco 
Alziro Arnal Morenovírgula oitenta e dois metros quadrados), de formato irregular dentro do seguinte roteiro: 

Procurador Geral do Município“Partindo do marco MP1B, cravado na divisa com Quinhão 3A e Corredor Público segue no 
rumo de NE 77°44’11” na distância de 32,07 metros na divisa com o Corredor Público até o 
marco M2B; deste marco segue no rumo de SE 32°58’39” na distância de 134,91 metros na 

DECRETO Nº 321, DE 06 DE JULHO DE 2009.divisa com o Quinhão 3C, até o marco M3B; deste marco segue no rumo de SE 15°03’16” na 
distância de 62,89 metros na divisa com o Quinhão 3C; até o marco M4B; deste marco segue 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de no rumo de SW 77°01’47” na distância de 30,02 metros na divisa com parte da chácara 
Ramona Carmem Torraca Luiz, Maria das Dores Silva dos Santos, Ramão Adolpho Torraca, XVIII, até o marco M5B; deste marco segue no rumo de NW 15°03’16”na distância de 57,07 
Elsa Brandão Torraca”.metros na divisa com o Quinhão 3A ate o marco M6B; deste marco segue no rumo de NW 
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DECRETOS
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 

Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
de junho de 1941. disposições em contrário.

DECRETA: Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Ari Valdecir Artuzi
extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade de Ramona Carmem 

Prefeito Municipal
Torraca Luiz, Maria das Dores Silva dos Santos, Ramão Adolpho Torraca, Elsa Brandão 
Torraca, objetos das Matriculas nºs 15.049, 15.050 do Cartório de Registro Geral de Imóveis 

Alziro Arnal Moreno(CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações 
Procurador Geral do Municípioconstantes dos autos de processo nº 21.502/2009:

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA
IMÓVEL: Uma Área de terras designado por Área “14B” parte da Chácara XIV, 

DECRETO Nº 323 DE 06 DE JULHO DE 2009.desmembrada de parte do Lote 14 (Mat. 15.049 e 15.050), destinado à abertura da Rua 
Projetada “M”, encravado à 143,26 metros do Corredor Público ao Sul, com área de 817,52 
m² (oitocentos e dezessete vírgula cinqüenta e dois metros quadrados), de formato irregular. “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade do 

CONFRONTAÇÕES: Espolio de Arides Rigotti”.
Ao Norte – 30,16 metros com parte das chácaras XIII e XV (Mat. 50.658); 
Ao Sul – 30,09 metros com parte da Chácara 14 (XIV) (Mat. 63.707); O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
Ao Leste – 27,67 metros com a Área “14C”, desmembrado; inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
Ao Oeste – 26,80 metros com a Área “14A”, desmembrado.

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de Município de Dourados, combinados com a línea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as de junho de 1941. 
modificações introduzidas pela legislação vigente. 

DECRETA:
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 

não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade do Espolio de Arides Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Rigotti, objeto da Matricula nº 74.124 do Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de disposições em contrário.
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações constantes dos 
autos de Processo Administrativo nº 21.499/2009:Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:
IMOVÉL: designado por Área “C” (destinado à abertura da Rua Projetada “A”), parte Ari Valdecir Artuzi

da Área remanescente desmembrado da Área denominada de uma gleba de terras situada na Prefeito Municipal
fazenda Alvorada zona urbana desta Cidade, com Área de 4.813,00 m² (quatro mil, 
oitocentos e treze metros quadrados), de formato irregular situado na projeção da Rua Alziro Arnal Moreno
Projetada “A”, lado par, à 49,50m da Rua Projetada “C” ambas do Loteamento Estrela Porã. Procurador Geral do Município
Partindo do marco M-G1, cravado na margem direita do córrego Água Boa; deste segue-se 
com o rumo SW 03°25’36” e distância 46,87 metros na margem direita do Córrego Água 
Boa até o marco N-1; deste marco segue no rumo SW 67°29’39” e distância de 16,39 metros DECRETO Nº 322 DE 06 DE JULHO DE 2009.
na divisa com parte da Área “B” (parte da Fazenda Alvorada) até o Marco N-2; deste segue 
com o Rumo SW 81°33’51” e distância de 136,57 metros na divisa com a Área “B” parte da “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área do Espolio de Arides 
Fazenda Alvorada até o marco N-3; deste marco segue-no Rumo de NW 08°21’19” na Rigotti e dá outras providências”.
distância de 30,00 metros, na divisa com parte da Área “A1” (Mat. 74.123) até o marco N-4; 
deste marco segue no Rumo de NE 81°33’51” e distância de 136,53 metros na divisa com O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
Área “A” desmembrada, parte da Fazenda Alvorada, até o marco N-5; deste marco segue no inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
Rumo de NE 43°18’28” na distância de 32,16 metros na divisa com Área “A” desmembrada CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
parte da mesma Fazenda Alvorada, até o marco M-G1, ponto de partida do presente roteiro, Município de Dourados, combinados com a línea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
fechando assim a descrição perimétrica.de junho de 1941. 

CONFRONTAÇÃO:
Ao Norte: com Área “A” desmembrada, parte da Fazenda Alvorada;DECRETA:
Ao Sul: com Área “B” desmembrada, parte da Fazenda Alvorada; 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Ao Leste: com Córrego Água Boa;
extrajudicial, destinado à abertura de rua e equipamentos comunitários, parte da área de Ao Oeste: com Área “A1”, Mat. 74.123.
propriedade do Espolio de Arides Rigotti, objeto da Matricula nº 50.658 do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
limites e confrontações constantes dos autos de processo nº 21.500/2009: urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA: modificações introduzidas pela legislação vigente. 
IMOVÉL: Uma Área denominada “A15” (destinada à abertura das Rua Projetada “A”, 

Rua Projetada “M” e Equipamentos Comunitários), desmembrada da Área Remanescente Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
das Chácaras XIII e XV, situado no perímetro urbano desta Cidade com 56.682,00 m² não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
(cinqüenta e seis mil seiscentos e oitenta e dois metros quadrados), de formato irregular, medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
situado na Rua Olavo Bilac, lado par a 8,00 metros da Rua Joaquim Távora, dentro do 
seguinte roteiro: “Partindo do marco MP1, cravado na margem esquerda do córrego Água Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Boa, segue com o rumo de 48°40’19” NE e distância de 124,83 metros na divisa com o fundo disposições em contrário.
de vale do córrego Água Boa até o marco M2; deste segue-se com o rumo de 63°45’27” NE e 
distância de 305,39 metros, na divisa do Loteamento Jardim Clímax até o marco M3; deste 

Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.segue-se com o rumo de 08°50’53” SE e distância de 332,37 metros na divisa com parte das 
Chácaras 13 (XIII) e 15 (XV) Matrícula 51.031, até o marco M4; deste segue-se com o rumo 

Ari Valdecir Artuzide 67°31’54” SW na distância de 142,51 metros na divisa com parte da chácara XIV Mat. 
Prefeito Municipal63.707 até o marco M5; deste segue-se com o rumo de 6°41’33” NW e distância de 229,03 

metros na divisa com a Área “B15” remanescente até o marco M6; deste segue-se no rumo 
Alziro Arnal Morenode 19°12’56” NE na distância de 21,02 metros até o marco M7; deste segue-se com o rumo 

Procurador Geral do Municípiode 48°56’13” NW e distância de 44,16 metros até o marco M8; deste segue-se com o rumo de 
55°58’59” SW e distância de 283,04 metros até o marco M9; deste segue-se com o rumo de 
3°25’36” NW e distância de 46,87 metros até o marco MP1, ponto de partida do presente 

DECRETO Nº 324 DE 06 DE JULHO DE 2009.roteiro. 
CONFRONTAÇÕES:

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de Ao Norte com Loteamento Jardim Clímax e fundo de Vale do Córrego Água Boa;
Geraldo Duarte de Moura”.

Ao Sul com parte da Chácara 14 (XIV) e Área “B15” desmembrada;
Ao Leste com parte da Chácara 13 (XIII) e 15 (XV) Mat. 51.031; O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
Ao Oeste com o Córrego Água Boa e Área “B15” desmembrada. inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as Município de Dourados, combinados com a línea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
modificações introduzidas pela legislação vigente. de junho de 1941. 

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, DECRETA:
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Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou Município de Dourados, combinados com a línea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade de Geraldo Duarte de de junho de 1941. 
Moura, objeto da Matricula nº 48.507 do Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações constantes dos DECRETA:
autos de Processo Administrativo nº 21.225/2009:

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:
extrajudicial, destinado a abertura de rua, parte da área de propriedade de Salvador Guerra, Área lote 03 quadra 25
objeto da transcrição nº 3.885 do Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Um imóvel denominado por lote 03 quadra 25, (matricula n°48.507), situado no 
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações constantes dos loteamento denominado JARDIM CLIMAX, no perímetro urbano desta cidade, de formato 
autos de Processo Administrativo nº 23.085/2009:irregular com área de 288,00 m² (duzentos e oitenta e oito metros quadrados) medindo 12,00 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:x 32,00 x 06,00 x 32,00 metros, com frente para a Rua Antonio Emilio de Figueiredo lado 
Um imóvel denominado por lote “06 B” quadra 25, desmembrado do lote 06 quadra nº impar distante 25,00 metros da Rua Joaquim Távora, com as seguintes confrontações:

25 (Trans. 3.885), de formato irregular com área de 359,16 m² (trezentos e cinqüenta e nove AO NORTE: 06,00 metros com parte do lote 05 transcrição n°3.886;
vírgula dezesseis metros quadrados) fundos do lote “06 A” área remanescente, com as AO SUL: 12,00 metros com Rua Antonio Emilio de Figueiredo; 
seguintes confrontações:AO LESTE: 32,00 metros com lote 02 matrícula n°67.723;

AO NORTE: 30,77 metros com parte do lote 07 Transcrição 3.885 a desapropriar;AO OESTE: 32,00 metros com sobra de área na quadra.
AO SUL: 29,09 metros com parte do lote 05 Transcrição 3.886 a desapropriar
AO LESTE: 12,12 metros com lote “06 A” parte deste desmembramento;Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
AO OESTE: 12,00 metros com fundo de vale córrego Água Boa.urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

modificações introduzidas pela legislação vigente. 
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 

urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
modificações introduzidas pela legislação vigente. não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 

não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. disposições em contrário.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.
disposições em contrário.

Ari Valdecir Artuzi
Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.Prefeito Municipal

Ari Valdecir ArtuziAlziro Arnal Moreno
Prefeito MunicipalProcurador Geral do Município

Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do MunicípioDECRETO Nº 325 DE 06 DE JULHO DE 2009.

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
DECRETO Nº 327 DE 06 DE JULHO DE 2009.Maria da Glória Rabello Guerra”.

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
Salvador Guerra”.inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o Município de Dourados, combinados com a línea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,de junho de 1941. 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 

Município de Dourados, combinados com a línea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 DECRETA:
de junho de 1941. 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
DECRETA:extrajudicial, destinado a abertura de rua, parte da área de propriedade de Maria da Glória 

Rabello Guerra, objeto da transcrição nº 3.886 do Cartório de Registro Geral de Imóveis 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações 

extrajudicial, destinado a abertura de rua, parte da área de propriedade de Salvador Guerra, constantes dos autos de Processo Administrativo nº 23.087/2009:
objeto da transcrição nº 3.885 do Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:
Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações constantes dos Um imóvel denominado por lote “05 B” quadra 25, desmembrado do lote 05 quadra nº 
autos de Processo Administrativo nº 23.084/2009:25 (Trans. 3.886), de formato irregular com área de 339,06 m² (trezentos e trinta e nove 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:vírgula seis metros quadrados) fundos do lote “05 A’’ área remanescente, com as seguintes 
Um imóvel denominado por lote “07 B” quadra 25, desmembrado do lote 07 quadra nº confrontações:

25 (Trans. 3.885), de formato irregular com área de 379,26 m² (trezentos e setenta e nove AO NORTE: 29,09 metros com parte do lote 06 Transcrição 3.885 a desapropriar;
vírgula vinte e seis metros quadrados) fundos do lote “07 A’’ área remanescente, com as AO SUL: 27,42 metros sendo 12.50 metros com o lote 04 matrícula n°57.420 a 
seguintes confrontações:desapropriar; 6,50 metros com sobra de área na quadra; 6,00 metros com o lote 03 matrícula 

AO NORTE: 32,44 metros sendo 12,50 metros com fundo de vale do córrego Água 48.507 a desapropriar e 2,42 metros com parte do lote 02 matricula 67.723; 
Boa; 12,50 metros com lote 10 matrícula 25.646 a desapropriar; 7,44 metros com parte do AO LESTE: 12,12 metros com lote “05 A” parte deste desmembramento;
lote 09 transcrição 49.647 a desapropriar;AO OESTE: 12,00 metros com fundo de vale córrego Água Boa.

AO SUL: 30,77 metros com parte do lote 06 Transcrição 3.885 a desapropriar
AO LESTE: 12,11 metros com lote “07 A” parte deste desmembramento;Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
AO OESTE: 12,00 metros com fundo de vale do córrego Água Boa.urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

modificações introduzidas pela legislação vigente. 
Art. 2º - declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 

urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
modificações introduzidas pela legislação vigente. não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 

não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
disposições em contrário.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.

disposições em contrário.

Ari Valdecir Artuzi
Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.

Prefeito Municipal

Ari Valdecir Artuzi
Alziro Arnal Moreno

Prefeito Municipal
Procurador Geral do Município

Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 326 DE 06 DE JULHO DE 2009.

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de DECRETO Nº 328 DE 06 DE JULHO DE 2009.
Salvador Guerra”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Alberto Campos Perdomo”.CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o DECRETO Nº 330 DE 06 DE JULHO DE 2009.

inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 

Dalva Vincle Osterberg”.Município de Dourados, combinados com a línea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,DECRETA:

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com a línea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 
de junho de 1941. extrajudicial, destinado a abertura de rua, parte da área de propriedade de Alberto Campos 

Perdomo, objeto da transcrição nº 49.647 do Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) 
DECRETA:de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações constantes dos 

autos de Processo Administrativo nº 21.223/2009:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:
extrajudicial, destinado a abertura de rua, parte da área de propriedade de Dalva Vincle 

Área lote 09 quadra 25 Osterberg, objeto da matricula n°57.420 do Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) 
Proprietário: de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações constantes dos 
Um imóvel denominado por lote 09 quadra 25, (transcrição n°49.647), do loteamento autos de Processo Administrativo nº 21.240/2009:

denominado JARDIM CLIMAX, situado na Rua Onofre Pereira de Mattos n° 26 lado par, de SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:
formato regular com área de 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados), distante 12,50 Um imóvel denominado por lote 04 quadra 25, (matricula n°57.420), do loteamento 
metros da Rua Joaquim Távora, com as seguintes confrontações: denominado JARDIM CLIMAX, situado na Rua Antonio Emilio de Figueiredo n° 12 lado 

AO NORTE: 12,50 metros com Rua Onofre Pereira de Mattos; impar, de formato regular com área de 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados), distante 
AO SUL: 12,50 metros com parte do lote 07 transcrição 3.885; 37,00 metros da Rua Joaquim Távora, com as seguintes confrontações:
AO LESTE: 32,00 metros com lote 08 transcrição 3.885; AO NORTE: 12,50 metros com parte do lote 05 transcrição nº 3.886;

AO SUL: 12,50 metros com a Rua Antonio Emilio de FigueiredoAO OESTE: 32,00 metros com lote 10 matrícula n°25.646.
AO LESTE: 32,00 metros com sobra de área na quadra;
AO OESTE: 32,00 metros com fundo de vale do córrego Água Boa.Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 

urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de modificações introduzidas pela legislação vigente. 

urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 
modificações introduzidas pela legislação vigente. Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 

não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 
medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.

Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.
Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal
Alziro Arnal Moreno

Alziro Arnal MorenoProcurador Geral do Município
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 329 DE 06 DE JULHO DE 2009.
DECRETO Nº 368 DE 20 DE JULHO DE 2009 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade de 
“Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei Federal nº Sandra Matos Madrid”.

8.666, de 21 de junho de e dá providências correlatas.”  

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
O Prefeito Municipal de Dourados, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

do art. 66, da Lei Orgânica do Município. CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Orgânica do 
Município de Dourados, combinados com a línea “i” do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 

DECRETA:de junho de 1941. 

Art. 1º  O Sistema de Registro de Preços visando à aquisição de bens e de serviços para DECRETA:
os órgãos e entidades da Administração direta e indireta do Município obedecerá às normas 
fixadas neste decreto.Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial ou 

extrajudicial, destinado a abertura de rua, parte da área de propriedade de Sandra Matos 
Art. 2º  Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes definições: Madrid, objeto da matricula n°25.646 do Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de 
I -  Sistema de Registro de Preços - SRP: conjunto de procedimentos para registro Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações constantes dos 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações autos de Processo Administrativo nº 21.241/2009:
futuras;SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:

II -  Ata de Registro de Preços: documento de caráter obrigacional em que são Um imóvel denominado por lote 10 quadra 25, (matricula n°25.646), do loteamento 
averbados os órgãos participantes, os preços, os fornecedores de bens ou prestadores de denominado JARDIM CLIMAX, situado na Rua Onofre Pereira de Mattos n° 22 lado par, de 
serviços e as quantidades e condições a serem observadas nas futuras contratações;formato regular com área de 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados), distante 25,00 

III -  Órgão Gerenciador: órgão da Administração Municipal responsável pelo metros da Rua Joaquim Távora, com as seguintes confrontações:
gerenciamento do SRP, inclusive a condução da licitação;AO NORTE: 12,50 metros com Rua Onofre Pereira de Mattos;

IV -  Órgão Participante: órgão da Administração Municipal que pode utilizar o SRP AO SUL: 12,50 metros com parte do lote 07 transcrição n°3.885; 
para realizar as suas contratações. AO LESTE: 32,00 metros com lote 09 transcrição n°49.647;

AO OESTE: 32,00 metros com fundo de vale do córrego Água Boa.
Art. 3º  O SRP poderá ser adotado para aquisição de bens ou serviços que, pelas suas 

características, ensejem contratações freqüentes.Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em caráter de 
urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1.941, com as 

Parágrafo único. Os bens e serviços de informática poderão ser adquiridos por meio do modificações introduzidas pela legislação vigente. 
SRP se na licitação a ser realizada puder ser adotado o tipo menor preço.

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Decreto, 
Art. 4º  Caberá a Secretaria Municipal de Administração definir um ou mais Órgãos não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser promovidas as 

Gerenciadores quando os bens ou serviços tenham significativa expressão em relação ao medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da desapropriação. 
consumo total do Município.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Parágrafo único. Havendo a indicação de mais de um Órgão Gerenciador para o mesmo disposições em contrário.

bem ou serviço a Secretaria Municipal de Administração editará normas necessárias à 
coexistência dos vários Sistemas de Registro de Preços.Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.

Art. 5º  Caberá ao Órgão Gerenciador a prática dos atos de controle e administração do Ari Valdecir Artuzi
SRP, em especial:Prefeito Municipal

I -  convidar, mediante correspondência ou outro meio eficaz, os órgãos da 
Administração Municipal para participarem do SRP;Alziro Arnal Moreno

II -  consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de Procurador Geral do Município
consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas à definição das 
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especificações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de padronização; Art. 14.  Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ata de registro de 

III -  realizar ampla pesquisa de mercado visando aferir os preços efetivamente praticados preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições 
antes da realização do certame e após, trimestralmente, para aferir a compatibilidade dos estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 
preços registrados com os efetivamente praticados;

IV -  obter a concordância dos órgãos participantes em relação às especificações e aos Art. 15.  A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
quantitativos do objeto a ser licitado ou o projeto básico, quando for o caso; contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 

V -  realizar o procedimento licitatório pertinente; respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 
VI -  indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem de classificação preferência de contratação em igualdade de condições.

e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos participantes do SRP;
VII -  conduzir os procedimentos relativos à revisão dos preços registrados e à aplicação Art. 16. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

de penalidades, observado o disposto nos artigos 17 e 20 deste decreto; qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 
VIII -  publicar trimestralmente, por meios eletrônicos, os preços registrados para mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

utilização dos órgãos participantes. vantagem.

Art. 6º  Caberá ao Órgão participante: §1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
I -  manifestar interesse em participar do SRP, informando ao Órgão Gerenciador a sua fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão 

estimativa de consumo e suas pretensões quanto às especificações técnicas ou quanto ao gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 
projeto básico, conforme o caso; serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

II -  assegurar que todos os atos para sua inclusão no SRP estejam devidamente 
formalizados e aprovados pela autoridade competente; §2º Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

III -  manifestar ao Órgão Gerenciador sua concordância com o objeto a ser licitado, antes condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
da realização do procedimento licitatório; independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

IV -  manter-se informado sobre o andamento do SRP, inclusive em relação às alterações prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
porventura ocorridas, com o objetivo de dar correto cumprimento às suas disposições;

V -  indicar o fiscal do contrato; §3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 
VI –  comunicar o Órgão Gerenciador o descumprimento de cláusulas contratuais, exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 

observadas as disposições do artigo 20 deste decreto. Registro de Preços. 

Art. 7º  Além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho Art. 17.  A contratação com os fornecedores de bens ou prestadores de serviços 
de 1993, caberá ao gestor do contrato: registrados, após a indicação pelo Órgão Gerenciador, será formalizada pelo Órgão 

I -  consultar o Órgão Gerenciador quando da necessidade de contratação, a fim de obter a Participante, por intermédio de instrumento contratual, nos moldes previstos no edital.
indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços 
registrados; Parágrafo único. O instrumento de contrato observará, no que couber, o disposto no artigo 

II -  assegurar-se de que a contratação a ser celebrada atende aos seus interesses, sobretudo 55 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
quanto aos preços registrados, informando ao Órgão Gerenciador eventual desvantagem 
quanto à sua utilização; Art. 18.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão 

III -  encaminhar ao Órgão Gerenciador as informações sobre a contratação efetivamente Gerenciador deverá:
realizada; I -  convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a negociação para a 

IV -  zelar pelo cumprimento das obrigações contratualmente assumidas; redução de preços e sua adequação ao mercado;
V -  informar ao Órgão Gerenciador quando o fornecedor não atender as condições II -  liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e 

estabelecidas no edital ou recusar-se a firmar o contrato. cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados;
III -  convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual 

Art. 8º  As licitações para o SRP serão realizadas nas modalidades Pregão ou oportunidade de negociação.
Concorrência, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, respectivamente, adotando-se o tipo menor preço. Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador cancelará o 

bem ou o serviço objeto do preço negociado.
Parágrafo único. O SRP será precedido de ampla pesquisa de mercado.

Art. 19.  O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu registro cancelado quando:
Art. 9º  O edital de licitação para o SRP observará no que couber, as disposições do artigo I -  descumprir as condições da ata de registro de preços;

40 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do artigo 4º, inciso I, da Lei Federal nº II -  recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
10.520, de 17 de julho de 2002 e sua regulamentação, e indicará: estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

I -  a estimativa de quantidades a serem contratadas no prazo de validade do registro; III -  não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
II -  o prazo de validade do registro de preços, observado o disposto no artigo 13 deste praticados no mercado;

decreto; IV -  for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do 
III -  os órgãos participantes do respectivo SRP; artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
IV -  os locais e prazos de entrega e de execução do objeto. V -  for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Parágrafo único. Quando o edital previr o fornecimento de bens ou a prestação de serviços 

em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta de preço diferenciada Parágrafo único. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla 
por região. defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 

Art. 10.  O objeto da licitação poderá ser subdivido em lotes, quando técnica e Art. 20.  O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do 
economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, sem perda da seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
economia de escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega fixados no execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
edital.

Art. 21.  Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as penalidades previstas 
Parágrafo único. Não será admitida cotação de quantidades inferiores às demandadas na nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

licitação. conforme o caso.

Art. 11.  Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos fornecedores de bens ou Parágrafo único. Os procedimentos para aplicação de penalidades de advertência e multa 
prestadores de serviços quantos concordarem, respeitadas as quantidades oferecidas em cada relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão comunicados pelo Órgão 
proposta. Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do Órgão 

Gerenciador.
Parágrafo único. Para efeito de registro, a classificação obedecerá a ordem crescente dos 

preços ofertados nas respectivas propostas, decidindo-se eventual empate nos moldes Art. 22.  O SRP poderá ser realizado com a utilização de recursos de tecnologia da 
estabelecidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. informação, nos termos do nos termos do Decreto 3447de 23 de fevereiro de 2005 que 

Regulamenta a aquisição de bens e serviços para órgãos e entidades municipais mediante 
Art. 12.  Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador elaborará a ata de licitação na modalidade de pregão, e dá outras providências.

registro de preços, na qual serão registrados os preços e os fornecedores de bens ou prestadores 
de serviços, com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições a serem Art. 23.  O disposto neste decreto aplica-se, também, às fundações instituídas ou mantidas 
observadas nas futuras contratações e os órgãos participantes. pelo Poder Público, bem como às demais entidades por ele direta ou indiretamente controladas. 

§ 1º O primeiro colocado e os licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação Art. 24. A Secretaria Municipal de Administração editará normas complementares a 
pelo preço do primeiro colocado serão convocados para assinar a ata de registro de preços. execução deste decreto.

§ 2º O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela Art. 25.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
será excluído. em contrario, em especial o decreto nº 3748 de 01 de fevereiro de 2006. 

§ 3º Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da 
Ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o parágrafo anterior. Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados 
Art. 13.  O prazo máximo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses,  

contado a partir da data da publicação da respectiva Ata. Fernando José Baraúna Recalde
Procurador Geral do Município 

Parágrafo único. As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência estabelecida  
conforme as disposições contidas nos editais e respectivos instrumentos de contrato, Tatiane Cristina da Silva Moreno
observado o disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA
EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA MUNICIPAL Nº108/2006, CONCEDE AUXÍLIO DOENÇA E PRORROGAÇÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA aos servidores efetivos e períodos abaixo relacionados, que passaram 
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de pela perícia médica no dia 16 DE JULHO DE 2009.

Dourados - PREVID, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 35 DA LEI 

MATRÍCULA NOME DO SERVIDOR (A) PORTARIA LOTAÇÃO DIAS INICIO FINAL
5321-1 ELENICE SANTOS GONÇALVES 640/2009 SEMED 60 PRORROGAÇAO 02/09/2009
86671-1 ELIANE BENTO RAMOS 641/2009 SEMSUR 60 PRORROGAÇAO 07/09/2009
114761960-1 FLORACI SILVEIRA DE OLIVEIRA 642/2009 SEMED 120 PRORROGAÇAO 02/11/2009
32051-1 GLÓRIA NUNES 643/2009 SEMED 15 PRORROGAÇAO 23/07/2009
141241-2 JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA 644/2009 SEMS 45 24/07/2009 06/09/2009
31621-1 JULIA MARIA DA SILVA BORGES 645/2009 SEMED 15 28/07/2009 11/08/2009
20651-1 LUCIA FARINHA GALEANO 646/2009 SEMED 15 16/06/2009 30/06/2009
114760635-1 LUCIANA CRISTINA C. C.  DOS SANTOS 647/2009 SEMED 60 PRORROGAÇAO 31/08/2009
79201-1 MARIA DE LOURDES LOPES DUTRA 648/2009 SEMED 30 PRORROGAÇAO 30/07/2009
2971-1 MARTA MARTINS PAES 649/2009 SEMFI 39 PRORROGAÇAO 08/08/2009
88681-1 NEUSA MARIA ANTONIO 650/2009 SEMAD 31 PRORROGAÇAO 31/07/2009
43171-1 ONEI PEREIRA FARIA JESUS 651/2009 SEMED 22 PRORROGAÇAO 22/07/2009
114763346-1 PATRÍCIA CAMARGO FARIAS OKADA 652/2009 SEMS 90 PRORROGAÇAO 07/09/2009
18781-1 RAQUEL MENEZES CARNEIRO DA SILVA 653/2009 SEMS 60 PRORROGAÇAO 09/09/2009
87701-1 ROSANA DA SILVA SOUZA RODRIGUES 654/2009 SEMED 24 PRORROGAÇAO 24/07/2009
43341-1 ROSELEI TERESINHA HALL 655/2009 SEMED 15 09/07/2009 23/07/2009
114763098-1 SIDNEI FERNANDES LIMA 656/2009 SEMED 100 PRORROGAÇAO 08/10/2009
  

 Laércio Arruda    
 Diretor Presidente               

Gleicir Mendes Carvalho
Diretora de benefícios

EDITAIS
Edital N°. 46/PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/2008 FUNDAÇÃO - Certidão de Nascimento ou casamento, se for o caso;

- Certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação, atestado de escolaridade (se MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS.
Contratação Temporária – 35ª CONVOCAÇÃO estiver em idade escolar), se for o caso;

- Comprovante de residência atual (luz ou telefone); (somente é permitido em nome do 
A Diretora da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, próprio servidor ou pai, mãe e esposo (a) );

no uso de suas atribuições que lhe é conferida, divulga para o conhecimento dos - 02 (duas) fotografia recente 3 X 4;
- Laudo Médico de Avaliação Clínica; interessados, conforme o Anexo I, respeitando a ordem de classificação e a publicação da 
- Carteira de Trabalho – Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) (parte da Homologação do Resultado Final referente ao Edital nº. 01/2008 - Processo Seletivo 

foto e verso);Simplificado para Cadastro de Reserva e Futura Contratação Temporária de Pessoal para 
- Certidão Negativa do CPF.prestação de serviços nas funções pertencentes ao Quadro de Pessoal da Fundação, 
- Comprovação de Experiência para a função que irá assumir, conforme previsto no obedecendo rigorosamente à ordem de classificação, visando atender as necessidades da 

edital do PSS/HU.Fundação e preencher as vagas disponíveis, os candidatos abaixo relacionados, estão 
OBS – Os candidatos que não possuírem o Cartão do PIS/PASEP preencherão uma convocados a comparecer até o dia 24 de julho de 2009, às 16 horas na Unidade de Recursos 

Declaração no ato da apresentação dos documentos.Humanos da Fundação, sito a Rua Gerônimo Marques Matos, 558, Altos do Indaiá, para 
* Todos os documentos deverão ser apresentados em duas vias, que serão autenticados apresentação dos documentos previstos no edital do PSS/HU, Lei Complementar 137 de 29 

no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais.de dezembro de 2008 e Anexo II. E, para o exercício da função. 
Fone residencial:                                   Fone Celular:
C/C Banco do Brasil nº.Dourados/MS, 21 de julho de 2009.
DOCUMENTOS  P/ CADASTRO  SUS (Obs. Somente para funcionários contratados, 

na área da Enfermagem, Laboratório de Analises Clinicas, Farmácia Hospitalar e Médicos) , Marlise Florêncio de Miranda
t r a z e r   u m a  c o p i a  d e : R G / C P F / C O M P. R E S . / C E RT. N A S C .   o u   DIRETORA FUMSAHD
CASAMENTO/REG.ORGÃO/ESCOLARIDADE/PIS/PASEP/CEP 

ANEXO I

Candidato Cargo Classificação
Gislene Álvares Florenciano Assistente Administrativo 108
Cenira Mendes Auxiliar De Enfermagem 65
Rose Aparecida Assumpção Enfermeiro 41
Rosangela Medina Avalo Porfirio Técnico De Enfermagem 244
Caroline De Lima G. De Souza Técnico De Enfermagem 245
Maria Denilza Vieira Técnico De Enfermagem 246
Silvana Andrade Da Silva Técnico De Enfermagem 247
Paulo Lili Técnico De Enfermagem 248
Horacelia Paula Da Silva Técnico De Enfermagem 249
Elieu D Oliveira Técnico Em Laboratório 18
                                                    

ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIA) EXIGIDOS PARA ADMISSÃO:
Documentos: 02 (duas) Cópias de: 
- Carteira de identidade (RG);
- Carteira de Registro no respectivo órgão de classe;
- Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo e documento da 

habilitação profissional para a função.
- Cartão de Inscrição do PIS/PASEP;
- Título de Eleitor;
- Comprovante de Quitação Eleitoral (2008);
- CPF/CIC;
- Certificado Militar para os homens;

APOLI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME (JUCA COMÉRCIO DE 
MADEIRAS) torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – 
IMAM de Dourados (MS). A Licença Ambiental Simplificada – LS, para a atividade de 
Comercio varejista de madeira e artefatos, localizado na Rua Lindalva Marques Ferreira n° 
660 Jardim Novo Horizonte, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo 
de Impacto Ambiental.

SUPERBOX AUTO - SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA (SUPERMERCADO 
DECASA), torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – 
IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental Simplificada – LAS, para atividade de 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns, localizada na RUA ANTONIO AMARO DE 
MATOS, nº.5.720 – JARDIM PIRATININGA, no município de Dourados (MS). Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental.

KDIESEL COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS E TRATORES LTDA, torna 
Público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a Licença 
de Operação - LO, para atividade de comércio de caminhões, ônibus e tratores Ltda., 
localizada na Av. Marcelino Pires, n° 8.855 A – Cabeceira Alegre, no município de Dourados 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

LICITAÇÕES
RESULTADO DE HABILITAÇÃO regularidade para com a Fazenda Municipal em desacordo com o explicitado no subitem 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2009 6.2.6. do edital e ainda por não ter apresentado a relação explícita dos equipamentos 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, conforme exigência do 

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão subitem 6.3.4. do edital; e considerou INABILITADA a empresa CGR ENGENHARIA 
Permanente de Licitação, torna público de acordo com a legislação em vigor, o resultado da LTDA., por não ter apresentado o Alvará de Localização e Funcionamento, conforme 
primeira fase do citado processo licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa exigência do subitem 6.2.3. do edital e ainda por ter apresentado a Ficha de Registro de 
especializada em engenharia para execução de pavimentação asfáltica do acesso ao Empregado, sem o respectivo carimbo do Ministério do Trabalho ou do registro em Carteira 
"Residencial Novo Horizonte" - local: prolongamento da Av. Lindalva Marques Ferreira - de Trabalho e Previdência Social – CTPS, em desacordo com o explicitado no subitem 6.3.5. 
Jardim Novo Horizonte - no Município de Dourados-MS. A Comissão Permanente de do edital. Ficando desta forma todas as licitantes INABILITADAS, a Comissão Permanente 
Licitação após análise da documentação de habilitação das empresas participantes do de Licitação decidiu fixar aos licitantes prazo para a apresentação de nova documentação, 
certame e de acordo com o que estabelece o edital, considerou INABILITADA a empresa em conformidade com o disposto no § 3º, do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93, ficando 
ENGEPAR ENGENHARIA DE PARTICIPAÇÕES LTDA., por ter apresentado a prova de estabelecido que a sessão pública para apresentação da nova documentação e julgamento da 
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LICITAÇÕES
referida licitação ocorrerá às 13h30min (treze horas e trinta minutos), do dia 30/07/2009 O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão 
(trinta de julho do ano de dois mil e nove), na sala de reunião do Departamento de Compras e Permanente de Licitação, torna público de acordo com a legislação em vigor, o resultado 
Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco “F” do Centro final do citado processo, cujo objeto é a aquisição de peças de vestuário (avental, camiseta, 
Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, Parque dos Jequitibás, camisete, camisa e lenço), objetivando atender os Centros de Educação Infantil Municipais-
na cidade de Dourados-MS. O Processo encontra-se com vista franqueada aos interessados. CEIM's, as Escolas Municipais Indígenas e a Secretaria Municipal de Educação. Destaca-se 
Processo n° 270/2009/DCL/PMD. como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela 

unanimidade de seus membros, a proponente LABELLE LOMBOK CONFECÇÕES 
Dourados-MS., 20 de julho de 2009. LTDA. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de 

acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n° 8.666/93. Processo 
WESLEI HENKLAIN FERRUZZI n° 288/2009/DCL/PMD.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Dourados-MS., 08 de julho de 2009.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO WESLEI HENKLAIN FERRUZZI
CONVITE N° 053/2009 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATOS
EXTRATO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 671/2008 Marlise Florêncio de Miranda

Diretora Superintendente 
DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2008, CELEBRADO ENTRE A Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE  
DOURADOS, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO DE DOURADOS E A EMPRESA 

EXTRATO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 418/2008CENTROMED COMÉRCIO MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO 

DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2008, CELEBRADO ENTRE A HOSPITALAR DE DOURADOS;
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE CONTRATADO: EMPRESA CENTROMED COMÉRCIO MATERIAIS MÉDICOS 
DOURADOS, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO DE DOURADOS E A EMPRESA HOSPITALARES.
DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERREIRA LTDA.INTERVENIENTE: MUNICIPIO DE DOURADOS – PROCURADORIA GERAL DO 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO MUNICIPIO.
HOSPITALAR DE DOURADOS;MOTIVO ENSEJADOR DA RESCISAO: Rescisão nos termos do inciso I, do artigo 79, 

CONTRATADO: EMPRESA DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO combinado com o inciso XII e Parágrafo único do artigo 78, ambos da Lei Federal nº.  
FERREIRA LTDA.8.666/93, e alterações.

INTERVENIENTE: MUNICIPIO DE DOURADOS – PROCURADORIA GERAL DO Efeitos: A partir de sua publicação
MUNICIPIO.Dourados/MS, 20 de julho de 2009.

MOTIVO ENSEJADOR DA RESCISAO: Rescisão nos termos do inciso I, do artigo 79, Marlise Florêncio de Miranda
Diretora Superintendente combinado com o inciso XII e Parágrafo único do artigo 78, ambos da Lei Federal nº.  
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados. 8.666/93, e alterações.
 Efeitos: A partir de sua publicação

Dourados/MS, 20 de julho de 2009.
EXTRATO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 736/2008 Marlise Florêncio de Miranda

Diretora Superintendente 
DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL 172/2008, ENTRE A FUNDAÇÃO Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados.

MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS,  
ASSISTIDA PELO MUNICIPIO DE DOURADOS E A EMPRESA SÓQUIMICA 

EXTRATO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 369/2008LABORATORIOS LTDA.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO 

DECORRENTE DO CONVITE 092/2008, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS;
MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, CONTRATADO: EMPRESA SÓQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
ASSISTIDA PELO MUNICIPIO DE DOURADOS E A EMPRESA FABRICIO DOURADO INTERVENIENTE: MUNICIPIO DE DOURADOS – PROCURADORIA GERAL DO 
DA SILVA E CIA LTDA. –ME.MUNICIPIO.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO MOTIVO ENSEJADOR DA RESCISAO: Rescisão nos termos do inciso I, do artigo 79, 
HOSPITALAR DE DOURADOS;combinado com o inciso XII e Parágrafo único do artigo 78, ambos da Lei Federal nº.  

CONTRATADO: EMPRESA FABRICIO DOURADO DA SILVA E CIA LTDA. -ME8.666/93, e alterações.
INTERVENIENTE: MUNICIPIO DE DOURADOS – PROCURADORIA GERAL DO Efeitos: A partir de sua publicação

MUNICIPIO.Dourados/MS, 20 de julho de 2009.
MOTIVO ENSEJADOR DA RESCISAO: Rescisão nos termos do inciso I, do artigo 79, Marlise Florêncio de Miranda

Diretora Superintendente combinado com o inciso XII e Parágrafo único do artigo 78, ambos da Lei Federal nº.  
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados. 8.666/93, e alterações.
 Efeitos: A partir de sua publicação

Dourados/MS, 20 de julho de 2009.
EXTRATO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 404/2008 Marlise Florêncio de Miranda

Diretora Superintendente 
DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2008, CELEBRADO ENTRE A Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE  
DOURADOS, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO DE DOURADOS E A EMPRESA 

EXTRATO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 684/2008ALEXANDRE DE LIMA – ME.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO 

DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 077/2008, HOSPITALAR DE DOURADOS;
CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO CONTRATADO: EMPRESA ALEXANDRE DE LIMA - ME
HOSPITALAR DE DOURADOS, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO DE DOURADOS E A INTERVENIENTE: MUNICIPIO DE DOURADOS – PROCURADORIA GERAL DO 
EMPRESA LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO.MUNICIPIO.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO MOTIVO ENSEJADOR DA RESCISAO: Rescisão nos termos do inciso I, do artigo 79, 
HOSPITALAR DE DOURADOS;combinado com o inciso XII e Parágrafo único do artigo 78, ambos da Lei Federal nº.  

CONTRATADO: EMPRESA LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO.8.666/93, e alterações.
INTERVENIENTE: MUNICIPIO DE DOURADOS – PROCURADORIA GERAL DO Efeitos: A partir de sua publicação

MUNICIPIO.Dourados/MS, 20 de julho de 2009.
Marlise Florêncio de Miranda MOTIVO ENSEJADOR DA RESCISAO: Rescisão nos termos do inciso I, do artigo 79, 
Diretora Superintendente combinado com o inciso XII e Parágrafo único do artigo 78, ambos da Lei Federal nº.  
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados. 8.666/93, e alterações.
 Efeitos: A partir de sua publicação

Dourados/MS, 20 de julho de 2009.
EXTRATO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 672/2008 Marlise Florêncio de Miranda

Diretora Superintendente 
DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2008, CELEBRADO ENTRE A Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE  
DOURADOS, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO DE DOURADOS E A EMPRESA ALFEMA 
DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA. EXTRATO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 656/2008

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO 
HOSPITALAR DE DOURADOS; DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 044/2008, CELEBRADO ENTRE A 

CONTRATADO: EMPRESA ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE 
INTERVENIENTE: MUNICIPIO DE DOURADOS – PROCURADORIA GERAL DO DOURADOS, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO DE DOURADOS E A EMPRESA PRO – 

MUNICIPIO. RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.
MOTIVO ENSEJADOR DA RESCISAO: Rescisão nos termos do inciso I, do artigo 79, CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO 

combinado com o inciso XII e Parágrafo único do artigo 78, ambos da Lei Federal nº.  HOSPITALAR DE DOURADOS;
8.666/93, e alterações. CONTRATADO: EMPRESA PRO – RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO 

Efeitos: A partir de sua publicação S/S LTDA.
Dourados/MS, 20 de julho de 2009.
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EXTRATOS
INTERVENIENTE: MUNICIPIO DE DOURADOS – PROCURADORIA GERAL DO DOURADOS, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO DE DOURADOS E A EMPRESA 

MUNICIPIO. COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
MOTIVO ENSEJADOR DA RESCISAO: Rescisão nos termos do inciso I, do artigo 79, CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO 

combinado com o inciso XII e Parágrafo único do artigo 78, ambos da Lei Federal nº.  HOSPITALAR DE DOURADOS;
8.666/93, e alterações. CONTRATADO: EMPRESA COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.

Efeitos: A partir de sua publicação INTERVENIENTE: MUNICIPIO DE DOURADOS – PROCURADORIA GERAL DO 
Dourados/MS, 20 de julho de 2009. MUNICIPIO.
Marlise Florêncio de Miranda MOTIVO ENSEJADOR DA RESCISAO: Rescisão nos termos do inciso I, do artigo 79, 
Diretora Superintendente combinado com o inciso XII e Parágrafo único do artigo 78, ambos da Lei Federal nº.  
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados. 8.666/93, e alterações.
 

Efeitos: A partir de sua publicação
Dourados/MS, 20 de julho de 2009.EXTRATO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 407/2008
Marlise Florêncio de Miranda
Diretora Superintendente DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/2008, CELEBRADO ENTRE A 
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados.FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE 

ATA
Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, votação: As Emendas de nºs 01 e 02/09 ao Projeto de Lei nº 001/09 foram rejeitadas por 

exercício de 2009. maioria de votos, 7x4. A Emenda nº 03/09 foi retirada pelo autor, em concordância 
Aos  nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, às nove horas, no com os Vereadores. O Projeto de Lei nº 001/09 foi aprovado, com parecer verbal 

Plenário da Câmara, sito à Avenida Marcelino Pires, três mil, quatrocentos e noventa e favorável das Comissões competentes. Foi constituída Comissão ad-hoc para dar 
cinco, reuniram em Sessão Extraordinária os Vereadores do Município de Dourados, parecer verbal tanto ao Projeto quanto as emendas. Esgotada a pauta a Presidência 
sob a Presidência do Vereador Sidlei Alves da Silva-DEM, tendo como primeiro agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrado Ata, 
Secretário Vereador Humberto Teixeira Junior-PDT. Além dos citados estavam que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora.
presentes os Vereadores: Aurelio Luciano Pimentel Bonatto-Aurélio Bonatto (PDT); 

Sidlei Alves da Silva       Claudio Marcelo Machado Hall-Marcelão (PR); Delia Godoy Razuk-Delia Razuk 
Vereador Presidente                                                        (PMDB); Dirceu  Aparecido Longhi-Dirceu Longhi (PT); Gino José Ferreira-Gino 

Ferreira, Marcelo Luiz Lima Barros-Marcelo Barros e Paulo Henrique Amos Ferreira-
José Carlos de SouzaPaulo Henrique Bambu (DEM); José Carlos Cimatti Pereira-José Carlos Cimatti 

Vereador Vice-Presidente(PSB); José Carlos de Souza-Zézinho da Farmácia (PSDB)  e Julio Luiz Artuzi-Julio 
Artuzi Sucupira (PRB).  Havendo a presença da totalidade dos Vereadores o Senhor 

Humberto Teixeira Junior                   Presidente declarou iniciada a Sessão. I – ORDEM DO DIA: I. PROJETO EM 
Vereador 1º Secretário                                                      PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - votação nominal. a) Projeto de Lei nº 

001/2009 (001) de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de 
Aurelio Luciano Pimentel BonattoRecuperação Fiscal - REFIS referentes aos débitos relativos ao Cadastro Fiscal do 

Vereador 2º SecretárioMunicípio de Dourados e dá outras providências-anexo emendas. Submetidos a 

EXTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO EXTRATO CONTRATO

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, CNPJ N.º PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, CNPJ N.º 
15.469.091/0001-86; MILAN & MILAN LTDA, CNPJ N.º 26.815.480/0001-32 15.469.091/0001-86; WE – CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO, CNPJ N.º 

OBJETO: Aquisição de equipamentos de tecnologia e informática para 10.710.866/0001-40
reestruturação do sistema de informática da Câmara Municipal de Dourados OBJETO: Assessoria e consultoria de Controle e gestão

VALOR: R$ 79.780,00 (Setenta e nove mil, setecentos e oitenta reais). NUMERO E DATA CONTRATO: 014/2009, 05 de junho de 2009.
N.º EMPENHO/DATA: 737/2009, 22 de Junho de 2009. VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), divididos em 12 parcelas 
DOTAÇÃO: 01.031.0001.2.002 – COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

LEGISLATIVAS VIGÊNCIA: 10 de junho de 2009 a 09 de maio de 2010.
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material permanente. DOTAÇÃO: 01.031.0001.2.001 – COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES 
LICITAÇÃO:  Convite n.º  008/2009. LEGISLATIVAS  -  3.3.90.39.00 –  Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
ORDENADORA DESPESA: Sidlei Alves da Silva LICITAÇÃO:  Processo 015/2009 - Convite n.º  013/2009.

ORDENADORA DESPESA:  Sidlei Alves da Silva

Edital de Convocação Cerzósimo de Souza nº 5430 – Jardim Piratininga- Dourados - MS. O processo 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA eleitoral será através de voto secreto e só poderá votar moradores do bairro de 16 anos 

acima para tanto é necessário apresentar documento com foto e comprovante de 
Jorge Luiz Fernandes Cardoso Presidente da Organização Douradense de residência.

Associações Comunitárias – ODAC, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao Este edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação em órgão oficial de 
pedido da comunidade, convoca todos os moradores do Jd. Colibri para uma imprensa deste município.
Assembléia Geral Ordinária de fundação da associação de moradores, aprovação do Informações nos telefones: 8144-6757, 8152-2310 ou 8423-3621.
estatuto social e eleição da 1ª Diretoria, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2009 das 

Dourados – MS, 21de julho de 2009.08:00h às 16:00h, no salão Paroquial da Igreja Católica sito a rua das Cerejeiras nº. 205 
Jd. Colibri, devendo os moradores interessados em registrar chapa comparecer até o 

Jorge Luiz Fernandes Cardosodia 10 de agosto de 2009, das 13h às 17h de segunda a sexta-feira junto a sede da 
Presidente da ODACODAC - Organização Douradense de Associação Comunitárias. Na Rua Clóves 

CONVOCAÇÃO


