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Vice-Prefeito Albino Mendes 3411-7788 
Procuradoria -Geral do Municipio  3411-7684  
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar 3424-5300
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária  3411-7708
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo Ilton Ribeiro da Silva 3411-7100 
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Agência de Comunicação Popular Dalva Melo Gonçalves 3411-7687 
Fundação Cultural e de Esporte de Dourados 3411-7701
Guarda Municipal Rui Carlos Zanco 3424-2309
Hospital Universitário 3426-5000
Instituto de Meio Ambiente de Dourados 3411-7792 
Orçamento Participativo Natal Gabriel Ortega 3411-7104
Chefia de Gabinete 3411-7665
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-
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Luiz Seiji Tada
José Carlos Coineth de Oliveira
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Jorge Hamilton Marques Torraca
Joaquim Soares - Interino
Mário Cezar Tompes da Silva
João Paulo Barcellos Esteves

Lelian Chalub Amin Paschoalick

Dinaci Vieira Marques Ranzi
José Marques Luiz

Hernandes Vidal Oliveira

Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul

Agência de Comunicação Popular
Rua Coronel Ponciano, 1.700 - Parque dos Jequitibás
Fone: (67) 3411-7666
E-mail: agcom@dourados.ms.gov.br   
CEP.: 79.830-220                                                                                
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Exemplar do dia..........................................R$ 0,50
Exemplar Anterior........................................R$ 0,60
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REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃORESOLUÇÃO/LC Nº 079 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008

RESOLUÇÃO/SEMED Nº 074, 14 DE OUTUBRO 2008“Dispensa de Licitação”

Dispõe sobre as Eleições para Diretor(a), Vice-Diretor(a) das Unidades Escolares da A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atribuições legais que lhe 
Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.confere o artigo 57, inciso II da Lei Municipal n.º 2.726 de 28 de Dezembro de 2004,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são 
CONSIDERANDO o contido no Processo de Dispensa de  Licitação n.º. 

conferidas pelo inciso II do art. 53 da Lei n.° 2.726, de 28  dezembro de 2004,  bem como o 
347/2008, bem como o disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e disposto na Lei n.° 21.491, de 22 de maio de 2002, o disposto na  Lei n.° 3.079, de 28 de maio 
alterações, de 2008, no art. 60 da Resolução SEME n.° 003, de 14 de abril de 2000, e na Resolução n.° 

060, de 01 de setembro de 2008.
R E S O L V E:

RESOLVE:
Art. 1º - Fica dispensada de licitação para Aquisição de Medicamentos para 

atender a Central de Abastecimento Farmacêutico, em caráter de URGÊNCIA, em Art. 1º - Serão realizadas eleições para a escolha de Diretores(as), Vice-Diretores(as) 
em todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, no dia 28 de novembro de atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 
2008, no horário das 08:00 às 20:00 horas.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor, a partir de 09 de outubro de 2008, 
Das Inscriçõesrevogadas as disposições em contrário.

Art. 2º - As inscrições dos(as) candidatos(as) serão recebidas pela Comissão Eleitoral Dourados-MS, em 09 de outubro de 2008.
da Unidade Escolar, no período de 23 a 30 de outubro de 2008,até às 17:00 hs., mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

JOÃO PAULO BARCELLOS ESTEVES
Secretário Municipal de Saúde I) Requerimento de inscrição dirigido ao(à) Presidente(a) da Comissão Eleitoral 

Escolar;
II) Certidões negativas de ações civis e criminais na Justiça Federal, Estadual e 

Eleitoral;
RESOLUÇÃO/LC Nº 80 DE 13 DE OUTUBRO DE 2008 III) Fotocópia do contracheque;

IV) Fotocópia diploma ou certificado de colação de grau ou atestado de conclusão do 
“Dispensa de Licitação” curso;

V) Um exemplar do plano de trabalho do candidato de acordo com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 e a Projeto Político Pedagógico da Unidade A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atribuições legais que lhe 
Escolar.confere o artigo 57, inciso II da Lei Municipal n.º 2.726 de 28 de Dezembro de 2004,

Parágrafo Único: Encerrado o prazo para inscrição, a Comissão Eleitoral da Unidade CONSIDERANDO o contido no Processo de Dispensa de  Licitação n.º. 
Escolar encaminhará o(s) plano(s) de trabalho(s) à Comissão Eleitoral Central no prazo de 344/2008, bem como o disposto no artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
24 horas.alterações, 

Dos Planos de Trabalho
R E S O L V E:

Art. 3º - O plano de trabalho para a seleção de profissional para provimento do cargo em 
Art. 1º - Fica dispensada de licitação a Contratação de Empresa para a prestação de comissão de Diretor e Diretor-Adjunto das escolas públicas municipais tem como referência 

serviços de seleção e gestão dos monitores que atuarão no Programa de Saúde Mental os campos do conhecimento, da competência e liderança, na perspectiva de assegurar um 
desenvolvido através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de conhecimento da realidade onde a escola  está inserida, e deverá conter os seguintes 
Dourados – MS.  elementos:

I) objetivos e metas para melhorias da escola e do ensino; Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor, a partir de 13 de outubro de 2008, 
II) estratégias para a preservação do patrimônio público;revogadas as disposições em contrário.
III)  estratégias para a participação da comunidade no cotidiano da escola, na gestão dos 

recursos financeiros quanto ao acompanhamento e avaliação das ações pedagógicas.Dourados-MS, em 13 de outubro de 2008.

§ 1º - O plano de trabalho será analisado e pontuado pela Comissão Eleitoral Central e JOÃO PAULO BARCELLOS ESTEVES
por uma equipe formada por profissionais de educação lotados na SEMED e o resultado da Secretário Municipal de Saúde
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avaliação e pontuação será publicado em Diário Oficial. processo e emitir parecer no máximo em 24 horas após o recebimento do pedido;
IX) designar, credenciar, instituir, com a devida antecedência os componentes da mesas 

§ 2º - Os critérios para avaliação do plano de trabalho do candidato levar-se-á em conta a receptoras e escrutinadoras;
coerência, a contextualidade, a originalidade, a propositividade, a transparência e a inter- X) acondicionar as cédulas e fichas de votação, bem como as listagens dos votantes em 
relação com os segmentos da escola, comunidade e Secretaria Municipal de Educação, envelopes lacrados e rubricados por todos os seus membros e arquivados na escola por um 
observando-se o disposto nos incisos I, II e III deste artigo. prazo mínimo de 06(seis) meses;

XI) divulgar o resultado final do processo eleitoral e enviar a documentação à 
§ 3º - As candidaturas serão homologadas pela Comissão Eleitoral Central até o dia 04 Secretaria Municipal de Educação para a Comissão Eleitoral Central, em 24 horas.

de novembro de 2008.
Art. 11. - A assembléia a que se refere o inciso IV do art. 10 deverá ser realizada em 

Art. 4ª - Os(as) candidatos(as) deverão fazer a apresentação de sua(s) proposta(s) de horário que possibilite o atendimento ao maior número possível de interessados(s) na 
trabalho em assembléia geral na Unidade Escolar em data e horário marcado pela Comissão exposição do plano de trabalho, cujo teor deverá ser amplamente divulgado para a 
Eleitoral desta, após a homologação das candidaturas, entre os dias 10 e 14 de novembro de comunidade interna e externa.   
2008.

Art. 12. - Na Assembléia Geral, deverá ser concedida a cada candidato(a) a mesma 
Art. 5º - O(a) candidato(a) que não fizer a apresentação do seu plano de trabalho, em fração de tempo para a exposição e debate da sua proposta de trabalho.

assembléia geral, em data e horário marcado pela Comissão Eleitoral da Unidade Escolar, 
estará automaticamente desclassificado(a). Art. 13. - É vedado ao(à) candidato(a) e à comunidade:

Dos Participantes do Processo Eleitoral I - Danificar o patrimônio da escola com propaganda eleitoral;
II - distribuição panfletos promocionais, camisetas e de brindes de qualquer espécie 

Art. 6° - Para participar do processo de que trata esta Resolução, o(a) como objetos de propaganda ou de aliciamento de votantes:
candidato(a)deverá ser integrante do quadro dos Profissionais da Educação Básica, e ainda III - realizar festa na escola, que não esteja prevista no seu calendário;
deverá: IV – praticar atos que impliquem em oferecimento, promessas inviáveis, ou vantagens 

de qualquer natureza; 
I - ser ocupante do quadro estável ou estar em Estágio Probatório; V – realizar inserção isolada nos meios de comunicação, ainda que em forma de 
II - ter no mínimo 5(cinco) anos de experiência na educação pública municipal até a data entrevista jornalística; 

de encerramento das inscrições. VI - utilizar símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por 
III -ser licenciado em nível superior; órgão federal, estadual ou Municipal.

Parágrafo Único: O profissional poderá concorrer à direção em apenas uma escola. Art. 14. - O(a) candidato(a) que praticar quaisquer dos atos previstos no art. 13 ou 
permitir que sejam praticados em seu favor, está sujeito(a) à representação pela parte 

Art. 7º - É vedada a participação no processo eleitoral do(a) profissional que nos interessada para as providências necessárias, em pedido devidamente fundamentado e 
últimos 5(cinco) anos: dirigido à Comissão Eleitoral Central.

I - Tenha sido exonerado(a), dispensado(a), suspenso(a) do exercício da função em Dos Votantes
decorrência do processo administrativo disciplinar;

II - Esteja respondendo a processo administrativo disciplinar: Art. 15. - Poderão votar nas Unidades Escolares:
III - Esteja sob processo de sindicância;
IV - Esteja em licenças de saúde contínuas; I - comunidade interna: professores(as) efetivos(as) e convocados(as), 
V - Esteja positivado(a) junto ao Fórum da Comarca. coordenadores(as) pedagógicos(as) e funcionários(as) administrativos(as);

II - comunidade externa: pais, mães ou responsáveis e os alunos a partir de 10(dez) anos 
At. 8º - Contará, em seu quadro, com a função de Vice-Diretor a Unidade Escolar da de idade completados até o dia 28 de novembro de 2008 e que estejam regularmente 

Rede Municipal de Ensino que atender as seguintes condições, cumulaltivamente: matriculados na Unidade Escolar.
III - os(as) professores(as) que estiverem lotados em vaga pura.

I - ter no mínimo 900 alunos(as) matriculados(as);
II – funcionar em 3(três) turnos diários. § 1º - O(a) profissional da educação com filhos matriculados na Unidade Escolar votará 

apenas pelo seu segmento.
Da Comissão Eleitoral Escolar

§ 2º - O(a) profissional da educação que ocupe mais de um cargo na escola, votará 
Art. 9º - Será constituída em cada Unidade Escolar uma comissão para conduzir o apenas uma vez.

processo eleitoral, ouvindo-se os segmentos envolvidos.
§ 3º - O membro do magistério, o funcionário administrativo, o pai, a mãe ou o 

§ 1º - Devem compor a comissão 1(um) membro titular e seu respectivo suplente: responsável terá direito à apenas um voto.

I) 01 Representante do Corpo docente: § 4° - O membro do magistério que exercer suas atividades em mais de uma Unidade 
II) 01 representante dos pais/mães: Escolar poderá votar em cada uma delas, independentemente da carga horária.
III) 01 Representante dos(as) administrativos(as):
 § 5º - Os votos da comunidade interna corresponderão ao peso de 40% (quarenta por 
§ 2° - O(a) titular e o(a) suplente de cada um dos segmentos serão eleitos em Assembléia cento) dos votos;

Geral pelos respectivos segmentos, em data, hora e local amplamente divulgados.
§ 6º - Os votos da comunidade externa corresponderão ao peso de 60% (sessenta por 

§ 3° - A Comissão Eleitoral Escolar deverá ser formada até o dia 22/10/2008. cento) dos votos, sendo 30% (trinta por cento) para os pais, mães ou responsáveis e 30% 
(trinta por cento) para os alunos(as) aptos(as) a votarem.

§ 4° - A Comissão Eleitoral da Unidade Escolar, uma vez constituída, elegerá um de 
seus membros para presidi-la. Art. 16. - No ato de votação, o votante deverá apresentar a mesa receptora, um 

documento que comprove a sua legitimidade (identidade ou outro).
§ 5° - O membro da Comissão Eleitoral da Unidade Escolar que praticar qualquer ato 

lesivo às normas que regulam o processo será substituindo pelo seu suplente após a Art. 17. - Não será permitido o voto por procuração.
comprovação de irregularidade e parecer da Comissão Eleitoral Central.

Art. 18. - O(a) eleitor(a) com identidade comprovada cujo nome não conste em 
§ 6° - Não poderá compor a Comissão Eleitoral da Unidade Escolar: nenhuma lista votará em separado.

I - qualquer um dos(as) candidatos(as), cônjuge e/ou parentes até o 2º grau; Das Mesas Receptoras de Votos
II – o(a) servidor(a) em exercício no cargo de diretor(a).

Art. 19. - O processo de votação será conduzido por mesas receptoras, designadas pela 
§ 7º - O(a) diretor(a) da escola deverá colocar a disposição da Comissão Eleitoral da comissão de eleição da unidade escolar.

Unidade Escolar os recursos humanos e materiais necessários ao desempenho de suas 
atribuições. Art. 20. - Poderão permanecer no recinto destinado à mesa receptora apenas os seus 

membros e fiscais.
Art. 10. A Comissão Eleitoral da Unidade Escolar terá, dentre outras, as atribuições de:

Art. 21. - Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir sob o pretexto algum, em 
I) planejar, organizar, coordenar e presidir o processo eleitoral na unidade escolar; seu regular funcionamento, exceto o presidente da comissão eleitoral escolar, quando 
II) divulgar amplamente as normas e os critérios relativos ao processo eleitoral na solicitado.

unidade escolar:
III) analisar, juntamente com a comissão eleitoral central, as inscrições dos candidatos Art. 22. - Cada mesa receptora de votos será composta no mínimo de 03(três) membros 

homologando-as ou não; e 03(três) suplentes, escolhidos pela comissão eleitoral da unidade escolar, entre os votantes 
IV) convocar Assembléia Geral para a exposição das propostas de trabalho do(a) e com antecedência mínima de 03(três) dias.

candidato(a) aos alunos, pais, às mães ou responsáveis,  e aos profissionais da educação, 
entre os dias 10 e 14/11/2008, às 20 hs; Parágrafo Único: Não podem integrar a mesa os candidatos, seus cônjuges e parentes 

V) providenciar material de votação, lista de votantes por segmento e urnas; até o 2º grau.
VI) credenciar 02(dois) fiscais indicados pelos(as) candidatos(as), identificados(as) 

através de crachás; Art. 23. - Os eventuais pedidos de impugnação do(s) mesário(s) de membros da mesa 
VII) lavrar e assinar as atas de todas as reuniões em livros próprios; receptora devidamente fundamentados serão dirigidos ao(à) Presidente(a) da Comissão 
VIII) receber os pedidos de impugnação, por escrito,  relativos ao(à) candidato(a) ou Eleitoral Escolar e, se procedentes, a substituição será feito pelo suplente.
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Parágrafo Único: O(a) candidato(a) que não solicitar a impugnação ficará impedido(a) mesma data da pose dos Diretores eleitos.
de argüir, sob este fundamento, a nulidade do processo.

Art. 41. - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral Central.
Art. 24. - Cada votante indicará em cédula própria, através da manifestação pessoal e 

escrita, uma chapa ou um nome dentre os(as) inscritos(as) contendo o carimbo identificador Art. 42. - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
da escola municipal, devidamente assinado pelo(a) presidente(a) e um(a) dos(as) retroativos a 20 de setembro de 2008.
mesários(as).

Art. 43. - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 25. - O(a) secretário(a) da mesa deverá lavrar a ata circunstanciada dos trabalhos 

realizados a qual deverá ser assinada por todos. Dourados – MS, 08 de outubro de 2008.

Art. 26. - Os(as) fiscais indicados(a) pelos(as) candidatos(as) poderão solicitar ao Prof. Antonio Leopoldo Van Suypene
presidente da mesa o registro, em ata de eventuais irregularidades ocorridas durante o Secretário Municipal de Educação
processo.

Da Apuração dos Votos
RESOLUÇÃO/SEMED nº 077 , DE 20 DE OUTUBRO DE 2008

Art. 27. - As mesas receptoras, uma vez encerrada a votação e elaborada a respectiva 
ata, ficam automaticamente transformadas em mesas escrutinadoras, para procederem Institui a Comissão Eleitoral Central, e dá outras providências.
imediatamente à contagem dos votos, no mesmo local da votação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são 
§ 1º - Antes da abertura da urna, a comissão deverá verificar-se há nela indícios de conferidas pelo inciso II do art. 53 da Lei n.° 2.726, de 28 de dezembro de 2004, bem como o 

violação, e em caso de constatação, deverá ser encaminhada com relatório à Comissão disposto na Lei n.° 2.491, de 22 de maio de 2002, e alterações, bem como na 
Eleitoral Central para as providências cabíveis. Resolução/SEMED n.° 074, de 14 de outubro de 2008,

§ 2º - Antes da abertura da urna, a mesa escrutinadora deverá examinar os votos RESOLVE:
tomados em separados, anulando-os se for o caso, ou incluindo-os entre os demais, 
preservando o sigilo. Art. 1º - Fica instituída a Comissão Eleitoral Central para conduzir todo o processo 

Eleitoral que ocorrerá nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, composta por 
Art. 29. - Não havendo coincidência entre o número de cédulas existentes na urna e o representantes da Secretaria Municipal de Educação(SEMED), do Sindicato Municipal dos 

número de votantes, o fato somente constituirá motivo de anulação se resultante de fraude Trabalhadores em Educação de Dourados(SIMTED),  das Associações de Pais e Mestres e 
comprovada e, neste caso, será adotado o procedimento previsto nos parágrafos 1º e 2º do da União Douradense de Estudantes.
art. 27, desta Resolução.

Art. 2° - Integram a Comissão Eleitoral Central :
Art. 30. - Os pedidos de impugnação fundados em violação de urnas somente poderão 

ser apresentados até a sua abertura. I – pela SEMED:  Nelci Aparecida Pereira Vieira (Titular)
Maria Antoninha de Resende (Suplente)

Art. 31. - Serão nulos os votos:  
II – pelo SIMTED: Luciana Alves Pedroso (Titular)

I - registrados em cédulas que não correspondam ao modelo padrão; Geiza da Cruz F. Ribeiro (Suplente)
II - que indiquem mais de um candidato;
III - que contenham expressões ou qualquer outra manifestação além daquela que III – pelas APMs: Donizete Figueiredo Cavalcante (Titular)

exprime o voto. Messias Felício dos Santos (Suplente)

Art. 32. - Concluídos os trabalho de escrutinação e lavrada a ata do resultado final de IV – pela UDE: Joaquim de Mattos (Titular)
todo o processo e assinada pelos componentes da mesa escrutinadora, todo o material será Delma Pereira Gonçalves (Suplente)
entregue ao presidente da comissão que reunirá com os demais membros da comissão para:

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
I - verificar toda a documentação; 
II - decidir sobre eventuais irregularidades; Dourados – MS, 20 de outubro de 2008.
III - divulgar o resultado final da votação.

Prof. Antonio Leopoldo Van Suypene
Parágrafo Único: Divulgado o resultado, não cabe sua revisão, exceto em caso de Secretário Municipal de Educação

provimento de recurso impetrado nos termos do art. 37 desta Resolução.

Art. 33. - No momento da transmissão de cargo ao diretor selecionado pela 
comunidade, o profissional da educação que estiver na avaliação pedagógica da sua gestão e RESOLUÇÃO/SEMED nº 078, DE 20 DE OUTUBRO DE 2008
fazer a entrega do balanço do acervo documental e do inventário do material, do 
equipamento e do patrimônio existente na Unidade Escolar. Coloca em disponibilidade os servidores que menciona, e dá outras providências.

Art. 34. - O profissional da educação que esteja exercendo a direção da escola, caso seja O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são 
novamente eleito, deverá apresentar a comunidade, em assembléia geral, a prestação de conferidas pelo inciso II do art. 53 da Lei n.° 2.726, de 28 de dezembro de 2004,
contas da gestão anterior no momento da posse, pena de ter sua eleição impugnada. 

RESOLVE:
Parágrafo Único: A transmissão de cargo deverá ocorrer em assembléia geral da 

comunidade escolar. Art. 1º - Ficam colocados em disponibilidade os servidores constantes da tabela abaixo, 
para exercerem suas atividades no Programa Pó-Funcionário, em parceria com o Governo 

Art. 35. - Aos(às) Diretores(as) e Vice-Diretores(as) eleitos(as) será oferecido, pela Estadual e Federal.
Secretaria Municipal de Educação, curso em gestão escolar, com data a ser definida pela 
equipe da SEMED. Art. 2° - A presente disponibilidade é pelo prazo de dezoito meses, contados a partir de 

08/09/2008.
Art. 36. - Na Unidade Escolar onde não houver candidato(a) inscrito(a) no processo 

seletivo ou classificados nos termos do artigo 3°e seus respectivos parágrafos e incisos e Art. 3° - Aos servidores referidos na presente Resolução ficam asseguradas suas vagas, 
artigo 5°, respondera pele direção o(a) profissional designado(a) pelo Secretário Municipal as quais serão retomadas após o término do programa.
de Educação, respeitando-se os critérios previstos no artigo 6° incisos I, II e III.

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
Art. 37. - Ao(à) candidato(a) que se sentir prejudicado no desenvolvimento do processo retroativos a 08 de setembro de 2008.

eleitoral será facultado dirigir representação à Comissão Eleitoral Central, conforme 
disposto no inciso VIII do Art.10.

Art. 38. - Das decisões da Comissão Eleitoral Central caberá a Justiça Comum. 

Parágrafo Único: O prazo para a interposição do recurso é de 72 (setenta e duas) horas 
úteis, improrrogáveis, contadas a partir do dia seguinte ao do recebimento de despacho 
desfavorável à representação.

Art. 39. - Decorrido o prazo previsto no parágrafo único do art. 38, e não havendo 
recurso, o candidato eleito assumirá o cargo.

Art. 40. - Os membros titulares e suplentes dos Conselhos Escolares das Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino deverão ser eleitos na primeira quinzena do mês de 
dezembro, em Assembléia Geral convocada pelo(a) Presidente(a) do Conselho Escolar em Dourados, 20 de outubro de 2008.
exercício. 

Prof. Antonio Leopoldo Van Suypene
Parágrafo Único: O Conselho será empossado pela Comissão Eleitoral Escolar na Secretário Municipal de Educação

NOME DATA DE 

ADMISSÃO

MATRÍCULA UNID. DE LOTAÇÃO

Cleuza Carreiro 

Pereira de Oliveira

30/05/2008 114762021-2 CEIM Recanto 

Raízes

Daura Del Vigna 

Galuas

01/03/1991 23961-1 EM Profª Efantina de 

Quadros

Denise Pavã Viegas 17/07/2007

 

114762732-1

 

EM Maria da Rosa 

Antunes da  Silveira 

Câmara

 

Neide Figueiredo de 

Souza

01/05/2000

 

74621-1

 

EM Sócrates Câmara

 

Tarcisio Moreira 12/06/2008
 

114761985-2
 

EM Neil Fioravante
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RESOLUÇÃO/ SEMED Nº. 079, DE 14 DE OUTUBRO DE 2008 I – Armando Campos Belo;
II – Clarice Bastos Rosa;

Dispõe sobre as Escolas da Rede Municipal de Ensino que comportarão o cargo de III – Etalivio Penzo;
Vice-Diretor. IV - Loide Bonfim Andrade;

V - Profª. Clori Benedetti de Freitas;
O Secretário Municipal de Educação do Município de Dourados-MS, no uso de suas VI - Profª. Efantina de Quadros;

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do Art. 53 da Lei nº. 2726, de 28 de VII – Profª. Maria da Conceição Angélica;
dezembro de 2 004, e considerando o Decreto nº. 859, de 03 de Junho de 2002 e o Edital nº. VIII - Weimar Gonçalves Torres. 
001, de 15 de setembro 2008, que dispõe sobre Eleições para Direção Escolar nas Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino para o triênio 2008/2011, Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de 14 de outubro de 2008.

Resolve: Dourados-MS, 14 de outubro de 2008.

Art. 1º. - As Escolas Municipais, da Rede Municipal de Ensino, que comportarão o Prof. Antonio Leopoldo Van Suypene
cargo de vice-diretor são: Secretário Municipal de Educação

Edital

EDITAL

MK METALURGICA LTDA-ME, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental – AA, para 
atividade de Prestação de Serviços de Torno e Solda, localizada na Rua Coronel Ponciano, 2480 – Vila Industrial, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de 
Impacto Ambiental.

Licitações

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de 
CONVITE N° 172/2008 habilitação será no dia 31/10/2008 (trinta e um de outubro de dois mil e oito), 

às 08h (oito horas), na sala de reunião da Superintendência de Compras e 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Contratação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco “F” 

Licitação, torna público de acordo com a legislação em vigor, o resultado do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 
final do citado processo, cujo objeto é a aquisição de aparelhos telefônicos, 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Da Aquisição do 
objetivando atender o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Edital: O Edital esta disponibilizado no endereço eletrônico 
(Samu/192). Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão www.dourados.ms.gov.br, no link “Serviço/Licitações/Editais 
Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente Disponíveis”, podendo também ser retirado na Superintendência de 
FAMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. Desta Compras e Contratação, no endereço supracitado, gratuitamente, mediante o 
forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de fornecimento pelos interessados de mídia magnética (disquete, CD ou pen-
acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n° drive), ou através de fotocópias, mediante o ressarcimento da taxa relativa ao 
8.666/93. Processo n° 837/2008/SCC/PMD. valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. 

Dourados/MS., 24 de setembro de 2008. Informações complementares poderão ser obtidas nos telefones (0**67) 
3411-7713 / 3411-7755 e/ou no e-mail slc.consultas@dourados.ms.gov.br. 

ANGELA MARIA FREITAS DE SOUZA Processo n° 871/2008/SCC/PMD.
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação Dourados/MS., 16 de outubro de 2008.

CEZÁRIO DE FIGUEIREDO NETO
Pregoeiro

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONVITE N° 174/2008

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2008

Licitação, torna público a retificação do “Resultado de Julgamento de 
Licitação” publicado no Diário Oficial do dia 09 de outubro de 2008, O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 
referente ao processo licitatório em epígrafe. ONDE SE LÊ: OBJETO: intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n° 4.588, de 07 de 
Aquisição de camisetas, objetivando atender os Programas Sociais, com abril de 2008, torna público aos interessados, que promoverá licitação na 
recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. LEIA-SE: modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, tendo por 
OBJETO: Aquisição de camisetas, objetivando atender os Programas objeto a contratação de serviço de limpeza nas dependências internas e 
Sociais, com recursos do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS. unidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as 
Processo n° 547/2008/SCC/PMD. condições e especificações descritas no Edital e seus anexos. Local e Data do 

Dourados/MS., 10 de outubro de 2008. Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O 
credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de 

ANGELA MARIA FREITAS DE SOUZA habilitação será no dia 31/10/2008 (trinta e um de outubro de dois mil e oito), 
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação às 10h (dez horas), na sala de reunião da Superintendência de Compras e 

Contratação, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco “F” 
do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 
1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS. Da Aquisição do 

AVISO DE LICITAÇÃO Edital: O Edital esta disponibilizado no endereço eletrônico 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 181/2008 www.dourados.ms.gov.br, no link “Serviço/Licitações/Editais 

Disponíveis”, podendo também ser retirado na Superintendência de 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por Compras e Contratação, no endereço supracitado, gratuitamente, mediante o 

intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n° 4.588, de 07 de fornecimento pelos interessados de mídia magnética (disquete, CD ou pen-
abril de 2008, torna público aos interessados, que promoverá licitação na drive), ou através de fotocópias, mediante o ressarcimento da taxa relativa ao 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, tendo por valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. 
objeto a contratação de serviços de hospedagem para os 58 cursistas dos Informações complementares poderão ser obtidas nos telefones (0**67) 
Municípios de abrangência que participarão do curso de Formação de 3411-7713 / 3411-7755 e/ou no e-mail slc.consultas@dourados.ms.gov.br. 
Professores/Profissionais de Serviços de Apoio Escolar – IV Seminário de Processo n° 841/2008/SCC/PMD.
Educação Especial - Direito a Diversidade, com recursos do Convênio nº. Dourados/MS., 17 de outubro de 2008.
816007/2008 – FNDE/ MEC, em conformidade com as condições e 
especificações descritas no Edital e seus anexos. Local e Data do CEZÁRIO DE FIGUEIREDO NETO
Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O Pregoeiro
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LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA:

Nome: Setor: Resolução nº: Dias Periodo:

AGDA APARECIDA NOGUEIRA DE MENEZES SEMED 2759 12 29.09.08 A 10.10.08

MARIA NEUSA DE SOUZA SANTOS SEMGEP 2758 30 17.09.08 A 16.10.08

LICENÇA A GESTANTE:

Nome: Setor: Resolução nº: Dias Periodo:

VALDELICE VERON CÁCERES SEMED 2756 120 16.10.08 A 12.02.09

LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE:

Nome: Setor: Resolução nº: Meses: Periodo:

JOSÉ HONÓRIO DANTAS GMD 2761 3 05.12.08 A 04.03.08

AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO (somente para fins de aposentadoria)

Nome: Setor: Resolução nº: Dias averbados:

MARIA ESTELA LOPES CABRAL SEMED 2760 2.520

EXTRATOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE:

Extratos de Atos Administrativos

PROCESSO INDEFERIDO:

Nome: Setor: Nº Processo: Assunto:

VERA LUSCIA CABRAL E SILVA SEMED 3085/08 REVISÃO DO REENQUADRAMENTO

EXTRATOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE:

Extrato de Convênio

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 002/2007
Objeto: Constitui objeto do presente termo, a prorrogação do prazo e recurso 

CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL E DE ESPORTES DE estabelecido na cláusula terceira e quinta do convênio nº 002/2007, por mais 90 
DOURADOS - FUNCED E DE OUTRO LADO O CENTRO CULTURAL (noventa) dias, com término previsto para 31 de dezembro de 2008.
GUARAOBY.

Dourados-MS, 01 de setembro de 2008.
CONCEDENTE: FUNDAÇÃO CULTURAL E DE ESPORTES DE 

DOURADOS – FUNCED LELIAN CHALUB AMIN PASCHOALICK
DIRETORA PRESIDENTE

CONVENENTE: CENTRO CULTURAL GUARAOBY FUNCED

AVISO DE RETIFICAÇÃO Dourados/MS., 16 de outubro de 2008.
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2008 CEZÁRIO DE FIGUEIREDO NETO
Pregoeiro

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 
intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n° 4.588, de 07 de abril de 
2008, torna público para conhecimento de todos os interessados, a retificação do RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
resultado do processo licitatório em epígrafe, publicado no Diário Oficial do dia PREGÃO PRESENCIAL N° 175/2008
23 de setembro de 2008, cujo objeto é a aquisição de material de consumo para 
atender o Hospital Universitário de Dourados. ONDE SE LÊ: no qual se O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por 
sagraram vencedores os proponentes: STOCK DIAGNÓSTICO LTDA., no lote intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n° 4.588, de 07 de abril de 
01; CIRUMED COMÉRCIO LTDA., nos lotes 02, 03, 04, 06 e 07; NIC 2008, torna público para conhecimento de todos os interessados o resultado final 
C O M É R C I O  D E  P R O D U T O S  M É D I C O S  O RT O P É D I C O S  do citado processo, que tem por objeto a aquisição de máquina digital e 
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA., no lote 09; CENTROMED aparelhos de refrigeração, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, no qual 
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA.-ME, no se sagram vencedoras as proponentes: AC DE MELLO & CIA. LTDA.-ME, nos 
lote 10; ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA., no lote 11. LEIA- lotes 01, 02, 03, 05 e 06 e MILAN & MILAN LTDA., no lote 04. Não havendo 
SE: no qual se sagraram vencedores os proponentes: CIRUMED COMÉRCIO interposição de recurso, o objeto da licitação fica adjudicado ao classificado 
LTDA., nos lotes 01, 02, 03, 04, 06 e 07; NIC COMÉRCIO DE PRODUTOS conforme acima mencionado. Processo n° 835/2008/SCC/PMD.
MÉDICOS ORTOPÉDICOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES Dourados/MS., 13 de outubro de 2008.
LTDA., no lote 09; CENTROMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS-
HOSPITALARES LTDA.-ME, no lote 10; ALFEMA DOIS MERCANTIL CEZÁRIO DE FIGUEIREDO NETO
CIRÚRGICA LTDA., no lote 11. Processo n° 368/2008/SCC/PMD. Pregoeiro
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DESPESAS POR CATEGORIA 
ECONÔMICA

FISCAL

 

SEGURIDADE

 

TOTAL

 
 

 

Despesas Correntes 175.569.231,14 116.904.342,82 292.473.573,96

Despesas de Capital 93.130.349,66 11.693.208,00 104.823.557,66

      

   

   

PODER EXECUTIVO

   

Agência de Comunicação Popular

 

0

 

3.072.013,84

 

3.072.013,84

 

   

Procuradoria Geral do Município 0

 

1.884.937,49

 

1.884.937,49

 

Guarda Municipal de Dourados 0 4.078.309,00 4.078.309,00

Fundo Municipal de Defesa Civil 0 5.000,00 5.000,00

Secretaria Municipal de Governo 0 2.069.176,58 2.069.176,58

Fundação de Cultura e Desporto de 
Dourados - FUNCED 0 1.808.545,00 1.808.545,00

Fundo de Investimento â Produção 
Artística e Cultural de Dourados 0 175.869,00 175.869,00

0 7.238.471,46
Secretaria Municipal de Finanças

26 1.275.000,00 8.513.471,46   

Secretaria Municipal de Gestão 
Publica

 
0

 
2.629.479,55 2.629.479,55

Poder LegislativoPoder Legislativo
Projeto de Lei

PROJETO DE LEI Nº 216/2008 (032)

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Dourados (MS), para 
o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências”.

O Prefeito do Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 
Dourados, para o exercício financeiro de 2009, co mpreendendo:

1. o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, 
Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta.

1. o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, 
Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta.

Art. 2º. O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do 
Município de Dourados para o exercício de 2009, estima a Receita e fixa a 
Despesa no valor total consolidado de R$ 414.482.280,98 (Quatrocentos e 
quatorze milhões quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta reais e 
noventa e oito centavos) importando o Orçamento Fiscal em R$ 273.334.341,16 
(Duzentos e setenta e três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e 
quarenta e um reais e dezesseis centavos) e o Orçamento da Seguridade Social em 
R$: 141.147.939,82 (Cento e quarenta e um milhões, cento e quarenta e sete mil, 
novecentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Art. 3º. A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, 
transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, de 
acordo com a legislação vigente, de conformidade com o art. 31 e seus incisos, 
da Lei nº. 3.128 de 14/07/2008 (LDO) e separada por fontes de recursos, com 
base no artigo 11 da mesma lei, estando discriminadas no anexo nº. 1 e 
demonstradas nos quadros que acompanham esta Lei.

Art. 4º. O Orçamento para o exercício de 2009, por ser uno, conforme 
consagra a lei, inclui todas as receitas arrecadadas pelo Município, a qualquer 
título, inclusive as que se destinam aos diversos Fundos, Fundações e 
Autarquias e, também, todas as despesas fixadas para a Administração Direta, 
Indireta e de cada Fundo, Fundação e Autarquia, vinculados a um órgão, na 
condição de Unidade Orçamentária.

Art. 5º. Os Gestores e Ordenadores de Despesas dos Fundos, Fundações, 
Autarquias, Órgãos e Unidades que integram o Orçamento Geral do 
Município, deverão, para efeito de execução orçamentária, adotar, cada um, o 
Quadro Demonstrativo da Receita e o Plano de Aplicação dessas Unidades que 
acompanham, como anexo, a presente lei, conforme preceitua o inciso I, § 2º 
do art. 2º da Lei nº. 4.320/64, no que couber a cada Unidade de Execução 
Orçamentária.

Art. 6º. A Mesa da Câmara e os Gestores e Ordenadores dos Fundos, 
Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades, encaminharão ao Setor de 
Contabilidade da Prefeitura, até o dia 20 (vinte) de cada mês subseqüente, os 
Balancetes Mensais, para fins de incorporação e consolidação ao sistema 
central de contabilidade, com vistas ao atendimento do que dispõe os artigos 
50 e 52 da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 7º. A Despesa será realizada de acordo com as especificações 
constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte 
desdobramento:

Reserva de Contingência - RPPS 0,00 12.550.389,00 12.550.389,00 
 

Reserva de Contingência 4.634.760,36

 
0,00

 
4.634.760,36

 
 

   

 

TOTAL DAS DESPESAS 414.482.280,98

DESPESAS POR UNIDADES 
ORÇAMENTÃRIAS

FONTE VALOR TOTAL

   
0

 

9.545.424,80

10

 

2.470.000,00

12

 

1.508.200,00

18

 

13.700.000,00

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

 
26

 

23.596.778,00 50.820.402,80

   

0

 

1.480.975,74

10

 

802.315,59

12

 

1.164 .622,08

Secretaria Municipal de Agricultura 
Familiar

 

18

 

599.987,70 4.047.901,11

   

Secretaria Municipal de Desenv. 
Econômico e Empreendedorismo

 

0

 

621.039,32 621.039,32

Fundo Municipal de Desenvolvimento 
do Turismo 0 60.000,00 60.000,00

Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Economia Solidária 0 2.285.703,67 2.285.703,67

0 348.000,00

10 2.528.357,00

12 553.500,00

Fundo Municipal de Assistência Social

18 1.108.000,00 4.537.857,00   



   

  

   

Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente 0 15.380,00 15.380,00

0 182.008,00

12 10.000,00
Fundo Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor

18 220.000,00 412.008,00

Art. 8º. O Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições 
constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64, autorizado a abrir 
créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 25% 
(vinte e cinco por cento) sobre o total da despesa fixada no orçamento 
geral do Município, observado o p arágrafo único e seus incisos do art. 15 
da Lei 3.128/2008 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, utilizando os 
recursos previstos no § 1º do Artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, com a 
finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes 
desta Lei.

Art. 9º. Dentro do limite previsto no artigo anterior, fica autorizada a 
abertura de créditos orçamentários suplementares para a criação de 
elementos de despesa que na execução orçamentária se fizerem 
necessários ou que apresentem insuficiência de dotação, de acordo com 
os artigos 41 e 43 e seus parágrafos e incisos, constantes da Lei Feder al 
4.320/64. O decreto do executivo de abertura de crédito deverá ser 
publicado no órgão oficial do Município, de acordo com os princípios da 
legalidade e publicidade da Administração Pública.

Parágrafo Único. Excluem-se do limite estabelecido no artigo 
anterior desta Lei Orçamentária, para a abertura de créditos adicionais 
suplementares para utilização dos Poderes Executivo e Legislativo, as 
suplementações de dotações visando o atendimento à ocorrência das 
seguintes situações:

I – insuficiência de dotação dentro de um mesmo grupo de despesa, 
em conformidade com os grupos explicitados § Único do art. 15, da Lei 
nº. 3.128/2008 (LDO);

II – insuficiência de dotação no grupo de despesas 1- Pessoal e 
Encargos Sociais;

III – insuficiência de dotação nos grupos de despesas 2- Juros e 
Encargos da Dívida e 6- Amortização da Dívida;

IV – suplementações para atender despesas com o pagamento das 
Dívidas e Precatórios Judiciais.

V – suplementações que se utilizem dos valores apurados conforme 
estabelece nos incisos I e II do parágrafo 1º do artigo 43, da Lei Federal 
4.320/64.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado ainda a:

1. tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao 
efetivo comportamento da receita e a realizar Operações de Crédito por 
Antecipação da Receita Orçamentária, conforme Permissão contida no § 
8º do artigo 165, obedecido o limite estabelecido no inciso III, do artigo 
167, ambos da Constituição Federal e Resolução nº. 43, de 21 de 
dezembro de 2001 do Senado Federal, bem como atender às prescrições 
da Lei nº. 3.128/2008-LDO;
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Recursos da Fonte 

12

< /td> 8.337.016,08

Recursos da Fonte 18 49.359.080,19

Recursos da Fonte 22 21.647,60

26 24.871.778,00

TOTAL GERAL 414.482.280,98

0

 

500,00Fundo Municipal de Investimentos 
Sociais

 

10

 

1.631.628,00 1.632.128,00

   

0

 

27.900.731,15

8

 

89.914.000,00

12

 

3.032.000,00

18

 

8.600.000,00

Secret aria Municipal de Saúde Fundo 
Municipal de Saúde

 

22

 

1.000,00 129.447.731,15

   

0

 

19.464.344,85

2

 

3.343.886,28

12

 

1.218.000,00

Secretaria Municipal de Educação

 

18

 

3.924.994,85 27.951.225,98

   

Fundo Municipal de Manutenção do 
Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério - FUNDEB 

 

4

 

53.000.000,00 53.000.000,00

  

0

 

23.894.280,68

6

 

6.029.408,27

12 824.750,00

18 512.000,00

Fundo Municipal de Habitação e 
Serviços Urbanos

22 20.647,60
31.281.086,55

0 2.558.823,00
Fundo Municipal de Habitação Popular

18 17.756.657,28 20.315.480,28

Secretaria Municipal de Planejamento 
e Meio Ambiente 0 872.961,38 872.961,38

Instituto do Meio Ambiente de 
Dourados 0 734.165,47 734.165,47

Fundo Municipal de Meio Ambiente 0 361.223,23 361.223,23

Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais 0 20.004.989,00 20.004.989,00

   RESUMO

Recursos da Fonte 0 172.173.163,97

Recursos da Fonte 2 3.343.886,28

Recursos da Fonte 4 53.000.000,00

Recursos da Fonte 6 6.029.408,2 7

Recursos da Fonte 8 89.914.000,00

Recursos da Fonte 10 7.432.300,59

   

   

0

 
537.614,00

   
12

 

25.944,00

  

Fundo Municipal de Urbanização

18

 

302.680,00

 

866.238,00

 

   
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

 

   

   

Recursos sob supervisão da Secretaria 
Municipal de Finanças

0

 

9.497.823,02

 

9.497.823,02

 

   

   

Recurso sob supervisão da Secretaria 
Municipal de Gestão Publica

0

 

10.129.343,45

 

10.129.343,45

 

   

Recursos sob supervisão da 
Procuradoria Geral do Município

0 6.708.879,20 6.708.879,20

0 2.000.000,00
Reserva de Contingência 

18 2.634.760,6 4.634.760,3 6
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Projeto de Lei

1. proceder a ce ntralização parcial ou total de dotações da oitenta reais e vinte e oito centavos);
Administração Municipal;

VIII - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
1. promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia 

ou privadas, mediante Convênios, observado o disposto na Lei de Solidá ria, no valor de R$ 15.380,00 (Quinze mil trezentos e oitenta 
Diretrizes Orçamentárias e, ainda, assinar convênios de mútua reais);
colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 
Estadual e Municipal, e ainda conveniar com Entidades Publicas e IX - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, 
Privadas sem fins lucrativos, obedecendo respectivamente: vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia 

Solidária, no valor de R$ 412.800,00 (Quatrocentos e doze mil e 
1. Instrução Normativa nº. 01, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria oitocentos reais);

do Tesouro nacional;
2. Decreto Estadual nº. 10.902 de 22 de agosto de 2002; X - Fundo Municipal de Investimento Sociais, vinculados à 
3. Ao interesse e conveniência do Município. Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, no 

valor de R$ 1.632.128,00 (Um milhão, seiscentos e trinta e dois mil, 
Art. 11. Após a aprovação da proposta de Lei Orçamentária, o Poder cento e vinte e oito reais);

Executivo Municipal tem até o dia 31 de janeiro de 2008 para enviar à 
Câmara Municipal, cópia completa dos Quadros de Detalhamento das 1. Fundo Municipal de Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de 
Despesas e do Orçamento Anual, devidamente corrigidos e adequados Saúde, no valor de R$ 129.447.731,15 (Cento e vinte e nove milhões, 
com as alterações e modificações que porventura sejam aprovadas pelo quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e quinze 
Legislativo. centavos);

Art. 12. Fica aprovado os Quadros Demonstrativos da Receita e 1. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Plano de Aplicação para o Exercício de 2009 dos seguintes Fundos, Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEB, vinculado à 
Fundações e Autarquias, que acompanham a presente Lei e seus anexos: Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 53.000.000,00 

(Cinqüenta e três milhões de reais);
I - Instituto do Meio Ambiente de Dourados- IMAM, vinculado à 

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, no valor de R$ 1. Fundo de Meio Ambiente de Dourados, vinculado à Secretaria 
734.165,47 (Setecentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e cinco Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, no valor de R$ 
reais e quarenta e sete centavos); 361.223,23 (Trezentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e 

II - Fundação de Cultura e Desporto de Dourados – FUNCED, vinte e três centavos);
vinculado à Secretaria Municipal de Governo, no valor de R$ 
1.808.545,00 (Um milhão, oitocentos e oito mil, quinhentos e quarenta e 1. Fundo Municipal de Urbanização, vinculado à Secretaria 
cinco reais); Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, no valor de R$: 

III- Fundo de Investimento à Produção Artística e Cultural de 866.238,00 (Oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e oito 
Dourados, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, no valor de R$ reais). 
175.869,00 (Cento e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove 
reais); Art. 13. De acordo com o Art. 2º. da Lei nº. 2.827, de 28 de dezembro 

de 2005, fica atualizado automaticamente o Plano Plurianual vigente 
IV - Fundo Municipal de Defesa Civil, vinculado à Guarda para o período de 2006 a 2009.

Municipal de Dourados, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais);
Art. 14. Constará nesta Lei, nos termos do artigo 5º da Lei 

V - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo, vinculado à Complementar 101/2000, a previsão d e uma reserva de contingência no 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e valor de até 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida, para 
Empreendedorismo, no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais); atendimento complementar das situações de passivos contingentes e 

outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
VI - Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, no valor de R$ Art. 15. Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2009, 
4.537.8 57,00 (Quatro Milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos revogadas as disposições em contrário.
e cinqüenta e sete reais);

Câmara Municipal, 20 de outubro de 2008.
VII - Fundo Municipal de Habitação Popular, vinculado a Secretaria 

Municipal de Habitação e Serviços Urbanos, no valor de R$ Carlos Roberto Assis Bernardes
20.315.480,28 (Vinte milhões, trezentos e quinze mil, quatrocentos e Vereador Presidente

Outros AtosOutros Atos
Resolução

Republica-se por incorreção
Art. 1º - Aprovar: O Orçamento referente o exercício de 2009, do 

RESOLUÇÃO Nº 027/2008 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. 

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 2059 de 14 de maio publicação.
de 1996, através da plenária em reunião extraordinária nº 264, ata nº 
264, realizada no dia 14 de Outubro de 2008, por maioria absoluta de Dourados MS, 14 de Outubro de 2008.
seus membros;

Odil Medeiros Alves
RESOLVE: Presidente do CMAS


