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DECRETO P

 QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2009

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS FUNDADO EM 1999

ANO XI Nº  2.562 DOURADOS, MS 09 PÁGINAS

DECRETO “P” – FUMSAHD N°. 004 DE 01 DE JULHO 2009. VII - A alteração do(s) número(s) de contato deve ser informada previamente 
pelo profissional antes de iniciar seu plantão / período de sobreaviso.

VIII - No caso de situação, considerada de risco para o paciente (Urgente) o “Regulamenta o Sistema de Controle do Plantão de Sobreaviso, vantagem 
contato com o profissional médico em sobreaviso deverá ser feito pelo médico financeira dos profissionais de saúde em exercício na Fundação Municipal de 
solicitante, que poderá ser orientado, via telefone, com relação aos procedimentos e Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, e dá outras providências.”
condutas iniciais, registrando-as no prontuário do paciente.

IX - No caso de interconsulta, considerada pelo médico solicitante, não A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
urgente, o Coordenador do Serviço de Enfermagem poderá notificar o profissional SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso das suas 
em sobreaviso e registrar o prazo compromissado por este no impresso de atribuições que lhe confere os artigos 30 e 31 e incisos do Decreto n°. 2.212, de 13 
solicitação e no prontuário do paciente. Caso o prazo (dia e horário) não seja de outubro de 2003.
respeitado, a enfermagem deve registrar o fato no prontuário e notificar, por escrito, 
a Diretoria Clínica, com cópia para o Setor de Recursos Humanos.

DECRETA:

Art.2º - O Diretor Clínico e o Setor de Recursos Humanos do hospital serão os 
Art. 1º- A vantagem financeira de Plantão médico de Sobreaviso responsáveis institucionais pela escala e pelo processo de Sistema de Controle do 

regulamentado pelo Decreto nº. 3747, de 01 de fevereiro de 2006 e alterações, que Plantão de Sobreaviso, devendo notificar, em tempo, todos os envolvidos, e tomar 
“Regulamenta o pagamento de vantagens financeiras dos profissionais de saúde em as providências administrativas no caso de descumprimento do estabelecido
exercício no Hospital Universitário de Dourados, adotará o sistema de controle: .

I - A escala de plantão médico será elabora pelo Diretor Clínico em conjunto Art. 3º- O profissional médico que não cumprir as normas terá seu plantão 
com o Setor de Recursos Humanos da Fundação Municipal de Saúde e cancelado.
Administração Hospitalar de Dourados, seguindo o modelo do Anexo II.

II - Será adotado o impresso de escala que irá constar a área, especialidade do Art. 4º - Os valores pagos pela realização de plantões de sobreaviso será o 
plantão, o(s) dia(s), período (horário de início e término do plantão), o sistema de descrito no Decreto nº. 3747, de 01 de fevereiro de 2006 e alterações.
comunicação (telefone fixo e/ou celular) e o(s) número(s) respectivos e impresso 
de solicitação de interconsulta, conforme anexo I e II. Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 01 de julho de 2009, revogadas as disposições em contrário. III - O profissional médico que estiver na escala de plantão de sobreaviso, terá 
no máximo de até 20 (vinte) minutos para atender (responder) o chamado 
telefônico, e combinar o prazo de apresentação no local da solicitação (que vai ficar Dourados(MS), 01 de julho  de 2009.
registrado no impresso de solicitação em anexo).

IV - O profissional médico em sobreaviso que se desloque para local sem sinal ARI VALDECIR ARTUZI
telefônico móvel, deverá informar ao hospital qual o número do telefone fixo ou 

PREFEITO MUNICIPAL
móvel temporário para contato.

VI - Caso não seja possível indicar o novo número de telefone, o profissional 
MARLISE FLORÊNCIO DE MIRANDAem sobreaviso poderá estabelecer os períodos que ele próprio fará contato com o 

DIRETORA FUMSAHDhospital – Exemplo: De hora em hora.
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DECRETO  P
ANEXOS DO DECRETO “P” – FUMSAHD N°. 004 DE 01 DE JULHO 2009.
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DECRETOS 
DECRETO Nº 331 DE 06 DE JULHO DE 2009. Decreto, não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser 

promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade desapropriação. 

de Elza Maria de Figueiredo Barros”.
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe disposições em contrário.
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.
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- Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipallei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 

Alziro Arnal MorenoDECRETA:
Procurador Geral do Município

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 Elza 

DECRETO Nº 333 DE 06 DE JULHO DE 2009.Maria de Figueiredo Barros, objeto da transcrição 7.481 do Cartório de Registro Geral 
de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade confrontações constantes dos autos de Processo Administrativo nº 21.229/2009:
de Francisco Sales Cabreira Machado”.SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:

Lote 07 quadra 30
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe Proprietário: 

confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,Um imóvel denominado por lote 07 quadra 30, (transcrição 7.481), situado no 
loteamento denominado JARDIM CLIMAX, no perímetro urbano desta cidade, de 

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei formato regular com área de 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados), com frente 
Orgânica do Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-para a Rua Cuiabá lado impar, distante 75,00 metros da Rua Joaquim Távora, com as 
lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. seguintes confrontações:

AO NORTE: 12,50 metros sendo 8,00 metros com parte do lote 08 matrícula 
DECRETA:43.502 e 4,50 metros com fundo de vale córrego Água Boa;

AO SUL: 12,50 metros com Rua Cuiabá; 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial AO LESTE: 32,00 metros com lote 06 matrícula n°15.818;

ou extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade de Francisco AO OESTE: 32,00 metros com fundo de vale do córrego Água Boa.
Sales Cabreira Machado, objeto da matricula nº 15826, do Cartório de Registro Geral 
de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em 
confrontações constantes dos autos de Processo Administrativo nº 23.093/2009:caráter de urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE RUA1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. 
Um imóvel denominado por lote “09 B” quadra 30, desmembrado do lote 09 

quadra nº 30 (matr. n° 15826), de formato irregular com área de 148,92 m² (cento e Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste 
quarenta e oito vírgula noventa e dois metros quadrados), fundos do lote 09 A área Decreto, não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser 
remanescente, com as seguintes confrontações:promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da 

AO NORTE: 16,96 metros com parte do lote 10 matrícula n°15.824 a desapropriação. 
desapropriar;

AO SUL: 7,86 metros com parte do lote 08 matrícula n°43.502 a desapropriar;Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
AO LESTE: 15,06 metros com o lote “09 A” parte deste desmembramento;disposições em contrário.
AO OESTE: 12,00 metros com fundo de vale córrego Água Boa.

Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.
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 Ari Valdecir Artuzi
1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. Prefeito Municipal

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

DECRETO Nº 332 DE 06 DE JULHO DE 2009.
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade disposições em contrário.
de Francisco Sales Cabreira Machado”.

Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 

confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei 
Alziro Arnal MorenoOrgânica do Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-

Procurador Geral do Municípiolei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 

DECRETA:
DECRETO Nº 334 DE 06 DE JULHO DE 2009.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade ou extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade de Francisco 

de Francisco Sales Cabreira Machado”.Sales Cabreira Machado, objeto da matricula n°43502, do Cartório de Registro Geral 
de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confrontações constantes dos autos de Processo Administrativo nº 23.091/2009:
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE RUA

Um imóvel denominado por lote “08 B” quadra 30, desmembrado do lote 08 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei quadra nº 30 (matr. n°43502), de formato irregular com área de 129,96 m² (cento e 

Orgânica do Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-vinte e nove vírgula noventa e seis metros quadrados), fundos do lote 08 A área 
lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. remanescente, com as seguintes confrontações:

AO NORTE: 12,86 metros, sendo 5,00 metros com fundo de vale córrego Água 
DECRETA:Boa e 7,86 metros com parte do lote 09 matrícula n°15.826 a desapropriar;

AO SUL: 8,80 metros sendo 8,00 metros com parte do lote n° 07 transcrição n° 
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial 7.841 a desapropriar e 0,80 metros com parte do lote n° 06 matricula n°15.818;

ou extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade de Francisco AO LESTE: 13,92 metros com Lote “08 A” parte deste desmembramento;
Sales Cabreira Machado, objeto da matricula n° 15824, do Cartório de Registro Geral AO OESTE: 12,37 metros com fundo de vale córrego Água Boa.
de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e 
confrontações constantes dos autos de Processo Administrativo nº 23.090/2009:Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE RUAcaráter de urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 
Lote “10 B” quadra 30 1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. 
Um imóvel denominado por lote “10 B” quadra 30, desmembrado do lote 10 

quadra nº 30 (matr. n° 15824), de formato irregular com área de 248,64m² (duzentos e Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste 
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DECRETOS 
quarenta e oito vírgula sessenta e quatro metros quadrados), fundos do lote 10A área Orgânica do Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-
remanescente, com as seguintes confrontações: lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 

AO NORTE: 23,48 metros, sendo 22,00 metros com lote 15 matrícula n° 43.504 a 
DECRETA:desapropriar e 1,48 metros com parte do lote 14 matrícula n° 68.960 a desapropriar;

AO SUL: 16,96 metros com parte do lote 09, matrícula n° 15.826 a desapropriar;
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial AO LESTE: 15,32 metros com o lote “10 A” parte deste desmembramento.

AO OESTE: 12,54 metros sendo 4,00 metros e 8,54 metros com fundo do vale ou extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade de 
córrego Água Boa. Guilherme de Arruda, objeto da matricula n°68.960, do Cartório de Registro Geral de 

Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e 
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em confrontações constantes dos autos de Processo Administrativo nº 21.228/2009:

caráter de urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:
1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. Um imóvel denominado por lote 14 quadra 30, (matricula n°68.960), situado no 

loteamento denominado JARDIM CLIMAX, no perímetro urbano desta cidade, de 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste formato regular com área de 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados), com frente 

Decreto, não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser para a Rua Antonio Emilio de Figueiredo lado par distante 37,50 metros da Rua 
promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da Joaquim Távora, com as seguintes confrontações:
desapropriação. AO NORTE: 12,50 metros com Rua Antonio Emilio de Figueiredo;

AO SUL: 12,50 metros com parte do lote 10 matrícula n°15.824; 
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as AO LESTE: 32,00 metros com lote 13 matrícula n°25.735;

disposições em contrário. AO OESTE: 32,00 metros com lote 15 matrícula n°43.504.

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

Ari Valdecir Artuzi 1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. 
Prefeito Municipal

Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste 
Alziro Arnal Moreno Decreto, não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser 

Procurador Geral do Município promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da 
desapropriação. 

DECRETO Nº 335 DE 06 DE JULHO DE 2009. Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade 
de Francisco Sales Cabreira Machado”. Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.

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

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Alziro Arnal Moreno
Orgânica do Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto- Procurador Geral do Município
lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 

DECRETA: DECRETO Nº 337 DE 06 DE JULHO DE 2009.

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade 
ou extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade de Francisco de Maria Elidia da Silva”.
Sales Cabreira Machado, objeto da matricula n°43.504, do Cartório de Registro Geral 
de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
confrontações constantes dos autos de Processo Administrativo nº 21.227/2009: confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:
Um imóvel denominado por lote 15 quadra 30, (matricula n°43.504), situado no CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei 

loteamento denominado JARDIM CLIMAX, no perímetro urbano desta cidade, de Orgânica do Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-
formato irregular com área de 512,00 m² (quinhentos e doze metros quadrados), com lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 
frente para a Rua Antonio Emilio de Figueiredo lado par distante 50,00 metros da Rua 

DECRETA:Joaquim Távora, com as seguintes confrontações:
AO NORTE: 10,00 metros com Rua Antonio Emilio de Figueiredo;

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial AO SUL: 22,00 metros com parte do lote 10 matrícula n°15.824; 
ou extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade de Maria AO LESTE: 32,00 metros com lote 14 matrícula n°68.960;

AO OESTE: 34,18 metros com fundo de vale do Córrego Água Boa. Elidia da Silva, objeto da matricula n°25.371, do Cartório de Registro Geral de 
Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e 

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em confrontações constantes dos autos de Processo Administrativo nº 21.235/2009:
caráter de urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE RUA
1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. Um imóvel denominado por lote “07 B” quadra 36, desmembrado do lote 07 

quadra nº 36 (matricula 25.371), de formato irregular com área de 97,12 m² (noventa e 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste sete vírgula doze metros quadrados) com frente para a Rua Castro Alves lado impar na 

Decreto, não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser distancia de 12,50 metros da Rua Afonso Pena, com as seguintes confrontações:
promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da AO NORTE: 3,06 metros com parte do lote, 12 matrícula 66.841 a desapropriar;
desapropriação. AO SUL: 3,01 metros com Rua Castro Alves; 

AO LESTE: 32,00 metros “lote “07 A” parte deste desmembramento”;
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as AO OESTE: 32,00 metros com lote 08 matrícula 25.369 a desapropriar.

disposições em contrário.
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em 

Dourados (MS), em 06 de julho de 2009. caráter de urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 
1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal 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 
Alziro Arnal Moreno promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da 

Procurador Geral do Município desapropriação. 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
DECRETO Nº 336 DE 06 DE JULHO DE 2009. disposições em contrário.

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.
de Guilherme de Arruda”.

Ari Valdecir Artuzi
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe Prefeito Municipal

confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
Alziro Arnal Moreno

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Procurador Geral do Município
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DECRETOS 
DECRETO Nº 338 DE 06 DE JULHO DE 2009. disposições em contrário.

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.
de Maria Elidia da Silva”.

Ari Valdecir Artuzi
Prefeito MunicipalO PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 

confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
Alziro Arnal Moreno

Procurador Geral do MunicípioCONSIDERANDO 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 de junho de 1941. 

DECRETO Nº 340 DE 06 DE JULHO DE 2009.
DECRETA:

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade 
de Domingos Tenuta Neto.”.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 Maria 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe Elidia da Silva, objeto da matricula n° 25369, do Cartório de Registro Geral de Imóveis 

confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,(CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações 
constantes dos autos de Processo Administrativo nº 21.232/2009:

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE RUA
Orgânica do Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-Um imóvel denominado por lote 08 quadra 36, (Matricula 25369), situado no 
lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. loteamento denominado JARDIM CLIMAX, nesta cidade de formato regular com 

área de 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados), com frente para a Rua Castro 
DECRETA:Alves esquina com Rua Afonso Pena lado impar, com as seguintes confrontações:

AO NORTE: 12,50 metros com parte do lote 12 matrícula n°66.841;
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial AO SUL: 12,50 metros com Rua Castro Alves; 

ou extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade de Domingos AO LESTE: 32,00 metros com lote 07 matrícula n°25.371;
Tenuta Neto, objeto da transcrição nº 3512, do Cartório de Registro Geral de Imóveis AO OESTE: 32,00 metros com Rua Afonso Pena.
(CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações 
constantes dos autos de Processo Administrativo nº 21.239/2009:Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE RUAcaráter de urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 
Um imóvel denominado por lote “13 B” quadra 36, desmembrado do lote 13 1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. 

quadra nº 36 (transcrição. 3512), de formato irregular com área de 187,20 m² (Cento e 
oitenta e sete vírgula vinte metros quadrados) com frente para a Rua Afonso Pena lado Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste 
impar na distancia de 44,00 metros da Rua Cuiabá, com as seguintes confrontações:Decreto, não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser 

AO NORTE: 15,61 metros com parte do lote 14 matrícula 39.351 a desapropriar;promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da 
AO SUL: 15,59 metros com parte do lote 12 matrícula 66.841 a desapropriar; desapropriação. 
AO LESTE: 12,00 metros com “lote “13 A” parte deste desmembramento”;
AO OESTE: 12,00 metros com Rua Afonso PenaArt. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.
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 Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.
1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Ari Valdecir Artuzi
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste Prefeito Municipal

Decreto, não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser 
promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da Alziro Arnal Moreno
desapropriação. Procurador Geral do Município

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
DECRETO Nº 339 DE 06 DE JULHO DE 2009. disposições em contrário.

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.
de João Batista de Toledo”.

Ari Valdecir Artuzi
Prefeito MunicipalO PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 

confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
Alziro Arnal Moreno

Procurador Geral do MunicípioCONSIDERANDO 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 de junho de 1941. 

DECRETO Nº 341 DE 06 DE JULHO DE 2009.
DECRETA:

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de propriedade 
de Maria Elidia da Silva”.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 João 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe Batista de Toledo, objeto da matricula n° 66841, do Cartório de Registro Geral de 

confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e 
confrontações constantes dos autos de Processo Administrativo nº 21.236/2009:

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE RUA
Orgânica do Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Decreto-Um imóvel denominado por lote “12 B” quadra 36, desmembrado do lote 12 
lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. quadra nº 36 (mat. 66841), de formato irregular com área de 186,90 m² (Cento e oitenta 

e seis vírgula noventa metros quadrados) com frente para a Rua Afonso Pena lado 
DECRETA:impar distante 56,00 metros da Rua Cuiabá, com as seguintes confrontações:

AO NORTE: 15,59 metros com parte do lote 13 Transcrição 3.512 a desapropriar;
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, judicial AO SUL: 15,56 metros sendo 12.50 metros com o lote 08 matrícula n°25.369 a 

ou extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade de Maria desapropriar e 3.06 metros com parte do lote 07 matrícula 25.371 a desapropriar; 
Elidia da Silva, objeto da matricula n° 39351, do Cartório de Registro Geral de Imóveis AO LESTE: 12,00 metros com lote “12 A” parte deste desmembramento;
(CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e confrontações AO OESTE: 12,00 metros com Rua Afonso Pena
constantes dos autos de Processo Administrativo nº 21.238/2009:

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE RUAArt. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em 
Um imóvel denominado por lote “14 B” quadra 36, desmembrado da14 quadra nº caráter de urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 

36 (matr. 39351), de formato irregular com área de 187,44 m² (Cento e oitenta e sete 1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. 
vírgula quarenta e quatro metros quadrados) com frente para a Rua Afonso Pena lado 
impar na distancia de 32,00 metros da Rua Cuiabá, com as seguintes confrontações:Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste 

AO NORTE: 15,63 metros sendo 12.50 metros com lote 22 matrícula 31099 a Decreto, não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser 
desapropriar e 3.13 metros com parte do lote 21 matrícula 31.098 a desapropriar;promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da 

AO SUL: 15,61 metros com parte do lote 13 transcrição 3.512 a desapropriar;             desapropriação. 
AO LESTE: 12,00 metros com “lote “14 A” parte deste desmembramento”.
AO OESTE: 12,00 metros com Rua Afonso Pena.Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
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DECRETOS 
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, 

caráter de urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de judicial ou extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade 
1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. de Maria Elidia da Silva, objeto da matricula n° 31.099, do Cartório de Registro 

Geral de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste limites e confrontações constantes dos autos de Processo Administrativo nº 

Decreto, não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser 21.231/2009:
promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE RUA
desapropriação. Um imóvel denominado por lote 22 quadra 36, (Matricula 31.099), situado no 

loteamento denominado JARDIM CLIMAX, nesta cidade de formato regular com 
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as área de 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados), com frente para a Rua Cuiabá 

disposições em contrário. lado par esquina com Rua Afonso Pena, com as seguintes confrontações:
Dourados (MS), em 06 de julho de 2009. AO NORTE: 12,50 metros com Rua Cuiabá;

AO SUL: 12,50 metros com parte do lote 14 matrícula 39.351; 
Ari Valdecir Artuzi AO LESTE: 32,00 metros com lote 21 matrícula 31.098;
Prefeito Municipal AO OESTE: 32,00 metros com Rua Afonso Pena.

Alziro Arnal Moreno Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em 
Procurador Geral do Município caráter de 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 Nº 342 DE 06 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 

“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da 
propriedade de Maria Elidia da Silva”. desapropriação. 

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

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Dourados (MS), em 06 de julho de 2009.
Orgânica do Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do 
Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal
DECRETA:

Alziro Arnal Moreno
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, Procurador Geral do Município

judicial ou extrajudicial, destinado à abertura de rua, parte da área de propriedade 
de Maria Elidia da Silva, objeto da matricula n° 31.098, do Cartório de Registro 
Geral de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e DECRETO Nº 346 DE 09 DE JULHO DE 2009.
limites e confrontações constantes dos autos de Processo Administrativo nº 
21.220/2009: “Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de 

SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DE RUA propriedade de Aparecido Teixeira”.
Um imóvel denominado por lote “21 B” quadra 36, desmembrado do lote 21 

quadra nº 36 (matricula 31.098), de formato irregular com área de 101,28m² (cento O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
e um vírgula e vinte e oito metros quadrados) com frente para a Rua Cuiabá lado par confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
na distancia de 12,50 metros da Rua Afonso Pena, com as seguintes confrontações:

AO NORTE: 3,20 metros com Rua Cuiabá; CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei 
AO SUL: 3,13 metros com parte do lote n° 14, matricula n°39.351 a Orgânica do Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do 

desapropriar; Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 
AO LESTE: 32,00 metros com lote “21 A” parte deste desmembramento;
AO OESTE: 32,00 metros com lote 22, matrícula 31.099 a desapropriar. DECRETA:

Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública de que trata este Decreto é feita em Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, 
caráter de urgência, para efeito do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de judicial ou extrajudicial, destinado abertura de rua, parte da área de propriedade de 
1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. Aparecido Teixeira, objeto da matricula n° 0019, do Cartório de Registro Geral de 

Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, conforme memorial descritivo e limites e 
Art. 3º - No prazo de 120 dias (cento e vinte dias), a contar da publicação deste confrontações constantes dos autos de Processo Administrativo nº 21.234/2009:

Decreto, não havendo composição amigável quanto à indenização, deverão ser SITUAÇÃO DESMEMBRADA PARA ABERTURA DA RUA:
promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da Um imóvel denominado por lote 08 quadra 42, (Matricula 0019), situado no 
desapropriação. loteamento denominado JARDIM CLIMAX, nesta cidade de formato regular com 

área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), com frente para a Rua Olavo 
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Bilac esquina com Rua Afonso Pena, lado impar com as seguintes confrontações:

disposições em contrário. AO NORTE: com parte do lote 12 quadra 42;
AO SUL: com Rua Olavo Bilac; 

Dourados (MS), em 06 de julho de 2009. AO LESTE: com lote 07 quadra 42;
AO OESTE: com Rua Afonso Pena.

Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal 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 
Alziro Arnal Moreno 1.941, com as modificações introduzidas pela legislação vigente. 

Procurador Geral do Município
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 
DECRETO Nº 343 DE 06 DE JULHO DE 2009. promovidas as medidas judiciais aplicáveis à espécie, para consecução da 

desapropriação. 
“Declara de Utilidade Pública para fim de desapropriação, a área de 

propriedade de Maria Elidia da Silva”. Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, Dourados (MS), em 09 de julho de 2009.

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, alínea “b”, do art. 164 da Lei Ari Valdecir Artuzi
Orgânica do Município de Dourados, combinados com alínea “i” do art. 5º do Prefeito Municipal
Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 

Alziro Arnal Moreno
DECRETA: Procurador Geral do Município
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DECRETOS

RESOLUÇÃO Nº 001/2009/CC Dourados, 22 de julho de 2009.

OSNICE LOPES COELHO“Substitui membro componente da Comissão Permanente de Licitação para o 
Presidente do Conselho Curadorexercício de 2009 e designa novo Presidente” 

O Conselho Curador do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS – PREVID, em conformidade 
com as atribuições que lhes são conferidas pelo artigo nº 34, da Lei Complementar 
nº 108/2006, de 28 de dezembro de 2.006, 

CONSIDERANDO que houve deliberação deste Conselho acerca da 
substituição de membro da Comissão Permanente de Licitação instituída pela 
Resolução nº. 007/2008, publicada no Diário Oficial nº. 2431 de 07/01/2009 e 
nomeação de novo Presidente; 

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia-se o Conselheiro Nivaldo Gamarra (Representante do 
Sindicato da Guarda Municipal) como membro da Comissão Permanente de 
Licitação do PreviD em substituição ao Conselheiro Hernandes Vidal Oliveira 
(Representante do Executivo Municipal). 

Art. 2º A Comissão passará a ser presidida pelo membro Helio do Nascimento e 
em sua ausência pelo Conselheiro Gilberto Gonçalves dos Santos.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

RESOLUÇÃO Nº 001/2009, de 1º de julho de 2009.

“Designa servidora municipal”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o inciso II, do artigo 46, da Lei nº 138, de 02 de janeiro de 
2009,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designada a servidora JOANA LOURDES CRISTALDO ROMERO, 
Ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Obras, para responder interinamente pelo Setor 
de Fiscalização de Obras (Privadas), no período de 1º de julho de 2009 a 30 de julho de 
2009.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
partir de 1º de julho de 2006, revogadas disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e  Cumpra-se
Dourados – MS, 1º de julho de 2009.

CARLOS IORIS
Secretário Municipal de Obras Públicas

EDITAL
NEREU PINHEIRO DE ANDRADE – EPP  / HIDROSUL COMPRESSORES E para compressores de ar, lavadora de veículos, bombas de graxa e macacos , localizada 

BOMBAS , torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente – IMAM de na Rua Cuiabá, nº 3020 – Centro,  no município de Dourados (MS). Não foi 
Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade de Comércio varejista de peças determinado Estudo de Impacto Ambiental 

LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2009

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do 
Pregoeiro designado através do Decreto n° 276, de 17 de junho de 2009, torna público 
para conhecimento de todos os interessados o resultado final do citado processo, que 
tem por objeto contratação de empresa para execução de serviços de limpeza (capina, 
coleta de entulhos manuais, roçada mecanizada, e transporte de resíduos) nas 
dependências externas das unidades dos Programas Sociais, com recursos do Fundo 
Municipal de Assistência Social, no qual se sagrou vencedora a proponente 
DOURASER PRESTADORA DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E 
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA., no lote 01. Processo n° 
219/2009/DCL/PMD.

Dourados-MS., 06 de julho de 2009.

HEITOR PEREIRA RAMOS
Pregoeiro

Secretaria Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos 
interessados, que efetuou alterações no texto original do edital em epígrafe, cujo 
objeto trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
transporte escolar, que passa a viger com a seguinte redação conforme segue:

2.2. – DO CONHECIMENTO DOS PERCURSOS
2.2.1. – As interessadas em participar da presente licitação deverão agendar 

visitação para conhecer as linhas onde serão prestados os serviços. A visita poderá 
ser agendada no horário comercial, com o Sr. Denis Calheiros, através do telefone 
(0**67) 3411-7161 ou diretamente no Departamento de Transportes da 
Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua Mato Grosso, n° 1.859, centro, na 
cidade de Dourados-MS.

2.2.1.1. – (fica excluído o subitem 2.2.1.1.)
Permanecem inalteradas as demais disposições do referido edital e anexos no 

que não conflitarem com as do Adendo, que faz parte integrante do edital Pregão 
Presencial n° 057/2009.

Dourados-MS., 21 de julho de 2009.
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2009 TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
Secretária Municipal de AdministraçãoO MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da 

RESOLUÇÕES

DECRETO N° 370, DE 21 DE JULHO DE 2009. DECRETO “P” nº 588, de 22 de julho de 2009. 

“Nomeia Secretário Municipal de Serviços Urbanos” “Revoga o Decreto nº. 19, de 02 de janeiro de 2009 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no 

confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
  
DECRETA: DECRETA:

 
Art. 1º Fica nomeado, a partir de 20 de julho de 2009, CLAUDIO MARCELO 

Art. 1º-  Revoga o Decreto nº. 19, de 02 de janeiro de 2009, que Dispõe sobre a 
MACHADO HALL, para ocupar o cargo de provimento em comissão de “Secretário 

contenção de despesas da Administração Municipal da Prefeitura de Dourados e dá 
Municipal”, símbolo DGA 1, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 

outras providências. 
 Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
Art.2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,  retroativos a 20 de julho de 2009, revogadas disposições em contrário. 
 
Dourados (MS), 21 de julho de 2009. Dourados/ MS, 22 de julho de 2009. 
 

Ari Valdecir Artuzi Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal Prefeito Municipal de Dourados 

  
Fernando José Baraúna Recalde Tatiane Cristina da Silva Moreno

Secretária Municipal de Administração Procurador Geral do Município  
  

Fernando José  Baraúna RecaldeTatiane Cristina da Silva Moreno
Procurador Geral do Município Secretária Municipal de Administração
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CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO 27 de julho de 2009 – segunda feira, às 15h00min na sala de reunião do Gabinete do 

Senhor Prefeito Municipal.
O Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social convoca os 

membros nomeados através do Decreto nº. 304 de 30 de junho de 2009, publicado no Engº Civil Dílson Cândido de Sá
Diário Oficial de 03 de julho de 2009, para a posse e 1ª reunião que será realizada no dia Presidente Interino do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 112/2008  Ver. Carlos Roberto A. Bernardes       

 Presidente        
“Revoga a Resolução no. 104/2007”.

Ver. Ten. Pedro Alves Ferreira
A Mesa Diretora da Câmara Municipal, faz saber que os Senhores Vereadores 1º Secretário

aprovaram e ela promulga a seguinte Resolução:  
 Ver. Eduardo O. Teixeira Marcondes      
Art. 1º - Fica revogada em todos os seus termos, a Resolução n 104/2007. Vice-Presidente                                        
    Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2009 

revogadas as disposições em contrário. Ver. Edson Lima Nascimento
Palácio Jaguaribe, em 16 de outubro de 2008. 2º Secretário

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.273.121/0001-68, estabelecida a Rua 

CONVITE Nº 017/2009 Mozart Calheiro nº 855- Jd Água Boa. Conforme proposta anexada ao processo.
De acordo com a formalidade e a tramitação legal do processo licitatório, 

A Câmara Municipal de Dourados, através da Comissão Permanente de Licitação, Homologo o resultado do julgamento do convite N. º 017/2009 proferido pela 
torna público para conhecimento geral que o Processo de Licitação n. º 019/2009, na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Dourados.
modalidade Convite, sob o nº 017/2009, realizado no dia 20 de julho de 2009 as 10:00 
(dez) horas, que versa sobre impressão de Regimento Interno (formato 10x21 cm papel Dourados (MS), 22 de julho de 2009.
75g, 1 cor ,  capa couche 4 cores, 70 pág) e Lei Orgânica ( formato 16x19 cm papel 75g, 

SIDLEI ALVES DA SILVAcapa couche 180g c/ 60 pág, 1 cor capa 4 cores), apresentou o seguinte resultado, pelo 
Presidente da Câmara Municipal de DouradosItem menor preço: vencedora em todos os itens, a empresa EDITORA TEIXEIRA 

EXTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO N° 1788/2009. 3. VALOR: R$12.705,84 (doze mil setecentos e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos) dividido em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 1.058.82 (um mil e 
PARTES: quinhentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e dois centavos), cada.
Município de Dourados 4. VIGÊNCIA: De 16 de julho a 31 de dezembro de 2009.
Fundo Municipal de Saúde 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fatex Indústria, Comércio, Importação, Exportação Ltda – CNPJ: 11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social 

07.280.722/0001-96 11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 136/2009 08.244.103 – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais
OBJETO: Aquisição de material de consumo (cama e mesa), em atendimento ao 2.101 – Proteção Social Especial

CAPS II, CAPS AD, Residência Terapêutica e Ambulatório Saúde Mental. 33.50.43.00 – Subvenções Sociais - Ficha: 762 – Fonte: 10
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II Dourados-MS, 16 de julho de 2009.
Valor: R$ 957,00 (Novecentos e cinqüenta e sete reais). 
DATA DE EMPENHO: 20/07/2009 ITACIANA APARECIDA PIRES SANTIAGO
Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Assistência Social 

CONVÊNIO PMD/SEMAS N° 046/2009 TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO N° 046/2009

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MINICÍPIO DE DOURADOS, 
EXTRATO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso III, da Lei 

DOURADOS-MS, TENDO COMO INTERVENIENTE A SECRETARIA Complementar Municipal n.° 138 de 02 de Janeiro de 2009,
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E, ORFANATO EBENÉZER RATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de 

inexigibilidade de licitação 011/2009, que objetiva a contratação da profissional Dra. 
1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público Cibele de Moura Sales, para supervisionar o “Projeto de Supervisão Clínico-

interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 e a ASSOCIAÇÃO Institucional”, junto à equipe técnica multidisciplinar do CAPS ad, em atendimento da 
EVANGÉLICA DOURADENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ORFANATO Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento no art. 25, inciso II e art. 13, inciso IV 
EBENÉZER , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF: da Lei 8.666/93 e alterações.
03.471.216/0001-23 Publique-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde.
2. OBJETO: Repasse de recursos financeiros para manutenção, aquisição de 

materiais de consumo, (despesas com veículos, deste que este esteja em nome ou no Dourados-MS, em 08 de julho de 2009.
domínio da entidade), pagamentos de serviços de terceiros, reparos nas instalações 

DILSON DEGUT VIEIRAfísicas, consertos de máquinas, móveis, equipamentos, eletrodomésticos, dentre 
Secretário Adjunto Municipal de Saúdeoutros para a execução de serviços de ação continuada – SAC.
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PORTARIAS
PORTARIA Nº. 237/2009 PORTARIA Nº. 241/2009

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, VEREADOR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, VEREADOR 
SIDLEI ALVES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO SIDLEI ALVES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI: CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE: RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar FABIANA RIBEIRO CEGATO do cargo de Coordenador Geral Art. 1º - Exonerar CAMILA SILVA CARBONERA do cargo de Assistente de 
de Gabinete (SP), do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Dourados. Divisão de Finanças e Direção (ADI-4), do Quadro de Servidores da Câmara 

Municipal de Dourados.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito 

retroativo a 31 de maio de 2009, revogado as disposições em contrário. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 31 de maio de 2009, revogado as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Registre-se e publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 24 de junho de 2009.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 24 de junho de 2009.

SIDLEI ALVES DA SILVA     
PRESIDENTE SIDLEI ALVES DA SILVA     

PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 238/2009
PORTARIA Nº. 242/2009

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, VEREADOR 
SIDLEI ALVES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, VEREADOR 
CONFERIDAS POR LEI: SIDLEI ALVES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar VALQUIRIA ESPINDOLA DOS SANTOS do cargo de Chefe 

de Gabinete Parlamentar (Sp1), do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Art. 1º - Exonerar SAMIR EDUARDO ABOU HARB do cargo de Telefonista 
Dourados. (ADI-6), do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Dourados.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 31 de maio de 2009, revogado as disposições em contrário. retroativo a 31 de maio de 2009, revogado as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se. Registre-se e publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 24 de junho de 2009. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 24 de junho de 2009.

SIDLEI ALVES DA SILVA     SIDLEI ALVES DA SILVA     
PRESIDENTEPRESIDENTE

PORTARIA Nº. 260/2009PORTARIA Nº. 239/2009

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, VEREADOR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, VEREADOR 
SIDLEI ALVES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO SIDLEI ALVES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI:CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:RESOLVE:

Art. 1º - Reclassificar o servidor REGIVALDO LIMA DA SILVA para o cargo de Art. 1º - Exonerar DIRLENE JOCELI COLLA DA SILVA do cargo de 
Assessor Parlamentar IV (Sp4), do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Coordenador Geral de Gabinete (SP), do Quadro de Servidores da Câmara Municipal 
Dourados, junto ao Gabinete do Vereador Paulo Henrique Amos Ferreira.de Dourados.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 01 de junho de 2009, revogado as disposições em contrário.retroativo a 31 de maio de 2009, revogado as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.Registre-se e publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 24 de junho de 2009.Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 24 de junho de 2009.

SIDLEI ALVES DA SILVA     SIDLEI ALVES DA SILVA     
PRESIDENTEPRESIDENTE

PORTARIA Nº. 261/2009
PORTARIA Nº. 240/2009

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, VEREADOR 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, VEREADOR 

SIDLEI ALVES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
SIDLEI ALVES DA SILVA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI:
CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:
RESOLVE:

Art. 1º - Reclassificar a servidora GERALDA DOS REIS RESENDE para o cargo 
Art. 1º - Exonerar EBER DE SOUZA MACHADO do cargo de Agente de de Assessor Parlamentar II (Sp2), do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de 

Licitação (ADI-3), do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Dourados. Dourados, junto ao Gabinete do Vereador Paulo Henrique Amos Ferreira.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 31 de maio de 2009, revogado as disposições em contrário. retroativo a 01 de junho de 2009, revogado as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se. Registre-se e publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 24 de junho de 2009. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 29 de junho de 2009.

SIDLEI ALVES DA SILVA     SIDLEI ALVES DA SILVA     
PRESIDENTE PRESIDENTE


