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Poder ExecutivoPoder Executivo
Leis

LEI Nº 3.279 DE 23 DE JUNHO DE 2009. outras providências” 

“Dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal”. O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, Faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

O Prefeito Municipal de Dourados, faz saber que os Senhores Vereadores 
aprovaram e ele promulga a seguinte Lei: Art. 1º - O 3º do art. 67 da Lei Complementar nº 121 de 31 de dezembro de 2007 

que Dispõe sobre o Regime Jurídico e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Art. 1º - A remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Dourados fica Servidores da Guarda Municipal de Dourados, passa a viger com a seguinte redação:

reajustada, salvo os Servidores lotados nos cargos de Secretário Parlamentar, 
porquanto, já regulados por lei e Ato específico, em 6% (seis por cento), a partir de 1º “Art. 67 - (...)
de abril de 2009, extensivo aos proventos da inatividade e as pensões (...)

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 3º Os Inspetores da Tabela “B” do quadro em extinção terão o percentual de 18,5% 
disposições em contrário. (dezoito vírgula cinco por cento) entre as classes, sem prejuízo dos reajustes e demais 

Dourados, 23 de junho de 2009. vantagens concedidas.”

Ari Valdecir Artuzi Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
Prefeito Municipal retroativos a 1º de maio de 2009.

Alziro Arnal Moreno Dourados, 24 de junho de 2009.
Procurador-Geral do Município

Ari Valdecir Artuzi
Prefeito 

LEI COMPLEMENTAR Nº 145, DE 24 DE JUNHO DE 2009.
Alziro Arnal Moreno

“Altera dispositivo da Lei Complementar nº 121 de 31 de dezembro de 2007 e dá Procurador Geral do Município 

Decretos P
 DECRETO “P” nº 419, de 27 de maio de 2009.DECRETO “P” nº 471, de 18 de junho de 2009.

“Designa Anísio Paulo Simões, para exercer função de confiança”.“Exonera Livia Lumiko Suguihiro – SEMAS”

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

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

Considerando o disposto no artigo, 24 da Lei Complementar nº 117 de 31 de dezembro de 
DECRETA: 2007;

DECRETA:Art. 1º Fica exonerada, a partir de 18 de junho de 2009, LIVIA LUMIKO 
SIGUIHIRO, do cargo de provimento em comissão de “Diretor de Departamento”, 

Art. 1º Fica designado a partir de 01 de março de 2009, ANISIO PAULO SIMÕES, para 
símbolo DGA 03, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. exercer a função de confiança de “Gestor de Serviço”, símbolo, DAI-01, lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 

de 18 de junho de 2009, revogadas disposições em contrário. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 
de março de 2009, revogadas disposições em contrário.

Dourados/ MS, 18 de junho de 2009.
Dourados/ MS, 27 de maio de 2009.

Ari Valdecir Artuzi
Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados Prefeito Municipal de Dourados

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

Alziro Arnal MorenoAlziro Arnal Moreno
Procurador Geral do MunicípioProcurador Geral do Município
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Decretos

        

        

DECRETO Nº 292, DE 25 DE JUNHO DE 2009 art. 182 da Constituição Federal; 
VI - propor ao chefe do poder executivo municipal a decretação de situação de 

“Regulamenta a Lei nº 3.276 de 19 de 2009 que cria a Coordenadoria Municipal de emergência ou de estado de calamidade pública, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
Defesa Civil – COMDEC e dá outras providências”. Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC; 

VII - encaminhar ao órgão estadual de defesa civil o processo decretação de situação de 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da emergência ou de estado de calamidade pública, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

atribuição que lhe confere o inciso II, do art. 66 da Lei Orgânica do Município, Conselho Nacional de Defesa Civil – CONDEC;
VIII - manter o órgão estadual de defesa civil e a Secretaria Nacional de Defesa Civil 

D E C R E T A: informados sobre a ocorrência de desastres e sobre atividades de defesa civil;
IX - comunicar aos órgãos competentes quando a produção, o manuseio ou o transporte 

Art. 1º  A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC - criada pela Lei nº de produtos perigosos puserem em perigo a população;
3.276 de 19 de junho de 2009 é o órgão da Administração Pública Municipal responsável pela X - promover a participação da COMDEC nos sistemas de que trata o art. 22 do Decreto 
coordenação das ações de defesa civil, no município. Federal nº 5.376 de 17 de fevereiro de 2005, promover a criação e a interligação de centros de 

operações e incrementar as atividades de monitorização, alerta e alarme, com o objetivo de 
Art. 2º  São atividades da COMDEC:

otimizar a previsão de desastres;
XI - promover a mobilização comunitária e a implantação de Núcleos Comunitários I - articular, coordenar e gerenciar ações de defesa civil em nível municipal;

de Defesa Civil - NUDEC, ou entidades correspondentes, especialmente nas escolas de nível II - promover a ampla participação da comunidade nas ações de defesa civil, 
fundamental e médio e em áreas de riscos intensificados e, ainda, implantar programas de especialmente nas atividades de planejamento e ações de respostas a desastres e reconstrução;
treinamento de voluntários;III - elaborar e implementar planos diretores, planos de contingências e planos de 

XII - articular-se com as Regionais Estaduais de Defesa Civil - REDEC, ou órgãos operações de defesa civil, bem como projetos relacionados com o assunto;
correspondentes, a participar dos Planos de Apoio Mútuo - PAM, em acordo com o princípio IV - elaborar o plano de ação anual, objetivando o atendimento de ações em tempo de 
de auxílio mútuo entre os Municípios;normalidade, bem como em situações anormalidades;

XIII - convocar as reuniões da COMDEC;V - capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil e promover o 
XIV - propor o plano de trabalho da COMDEC;desenvolvimento de associações de voluntários, buscando articular, ao máximo, a atuação 
XV - participar das votações e declarar aprovadas as resoluções;conjunta com as comunidades apoiadas;
XVI - propor aos demais membros, em reunião previamente marcada, os planos VI - promover a inclusão dos princípios de defesa civil, nos currículos escolares da rede 

orçamentários, obras e serviços, bem como outras despesas, dentro da finalidade a que se municipal de ensino médio e fundamental, proporcionando todo apoio à comunidade docente 
propõe a COMDEC;no desenvolvimento de material pedagógico-didático para esse fim;

XVII - resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários para regular VII - promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da 
funcionamento da COMDEC.população, motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia local;

Parágrafo Único - O coordenador da COMDEC poderá delegar atribuições aos membros VIII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover ou articular a intervenção 
da Coordenadoria, sempre que achar necessário ao bom cumprimento das finalidades da preventiva, o isolamento e a evacuação da população de áreas de risco e das edificações 
entidade, observados os termos legais.vulneráveis;

IX - implantar bancos de dados e elaborar mapas temáticos sobre ameaças múltiplas, 
Art. 5º  À Secretaria compete:

vulnerabilidades e mobiliamento do território, nível de riscos e sobre recursos relacionados I - manter disponível o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem 
com o equipamento do território e disponíveis para o apoio às operações; convocados e utilizados em situações de anormalidades;

X - analisar e recomendar a inclusão de áreas de riscos no plano diretor estabelecido II - assistir ao Coordenador na Administração da COMDEC;
pelo § 1o do art. 182 da Constituição Federal;  III - elaborar e controlar a entrada e saída de documentos internos e externos;

XI - manter o órgão estadual de defesa civil e a Secretaria Nacional de Defesa Civil IV - confeccionar relatórios mensais, anuais e extraordinários;
informados sobre a ocorrência de desastres e sobre atividades de defesa civil; V - controlar o arquivo de documentos diversos;

XII - realizar exercícios simulados, com a participação da população, para VI - elaborar plano de férias, licenças e controlar outras dispensas;
treinamento das equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência; VII - confeccionar escalas e ordens de serviço;

XIII - estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento VIII - controlar o material carga.
para executar planos operacionais em tempo oportuno;

XIV - comunicar aos órgãos competentes quando a produção, o manuseio ou o Art. 6º   Ao Setor Técnico compete:
I - promover a ampla participação da comunidade nas ações de defesa civil, transporte de produtos perigosos puserem em perigo a população;

XV - implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e especialmente nas atividades de planejamento e ações de respostas a desastres e reconstrução;
II - elaborar  planos diretores, planos de contingências e planos de operações de equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de anormalidades;

XVI - implementar os comandos operacionais a serem utilizados como ferramenta defesa civil, bem como projetos relacionados com o assunto;
III - elaborar o plano de ação anual, objetivando o atendimento de ações em tempo de gerencial para comandar, controlar e coordenar as ações emergenciais em circunstâncias de 

normalidade, bem como em situações de anormalidades;desastres; 
IV - capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil e promover o XVII - planejar a organização e a administração de abrigos provisórios para assistência à 

desenvolvimento de associações de voluntários, buscando articular, ao máximo, a atuação população em situação de desastres;
XVIII -proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres, e ao conjunta com as comunidades apoiadas;

V - promover a inclusão dos princípios de defesa civil, nos currículos escolares da preenchimento dos formulários de Notificação Preliminar de Desastres - NOPRED e de 
rede municipal de ensino médio e fundamental, proporcionando todo apoio à comunidade Avaliação de Danos - AVADAN;

XIX - propor ao chefe do poder executivo municipal a decretação de situação de docente no desenvolvimento de material pedagógico-didático para esse fim;
VI - elaborar e promover campanhas públicas e educativas para estimular o emergência ou de estado de calamidade pública, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

envolvimento da população, motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;
XX - encaminhar ao órgão estadual de defesa civil o processo de decretação de mídia local;

VII - implantar bancos de dados e elaborar mapas temáticos sobre ameaças múltiplas, situação de emergência ou de estado de calamidade pública, para análise e posterior 
vulnerabilidades e mobiliamento do território, nível de riscos e sobre recursos relacionados homologação pelo Governo Estadual, para fins de reconhecimento pelo Governo Federal, de 
com o equipamento do território e disponíveis para o apoio às operações;acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil – CONDEC; 

VIII - elaborar  exercícios simulados, com a participação da população, para XXI - vistoriar, periodicamente, locais e instalações adequadas a abrigos temporários, 
treinamento das equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência;disponibilizando as informações relevantes à população;

IX - planejar a organização e a administração de abrigos provisórios para assistência à XXII - executar a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de 
população em situação de desastres;desastres;

X - estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento XXIII - participar dos sistemas de que trata o art. 22 do Decreto Federal nº 5.376 de 17 de 
para executar planos operacionais em tempo oportuno;fevereiro de 2005, promover a criação e a interligação de centros de operações e incrementar 

XI - implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e as atividades de monitorização, alerta e alarme, com o objetivo de otimizar a previsão de 
equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de anormalidades;desastres;

XII - preparar planos de ação para cobertura de áreas de risco;XXIV - promover a mobilização comunitária e a implantação de Núcleos Comunitários 
XIII - participar dos sistemas de que trata o art. 22 do Decreto Federal nº 5.376 de 17 de de Defesa Civil - NUDEC, ou entidades correspondentes, especialmente nas escolas de nível 

fevereiro de 2005, promover a criação e a interligação de centros de operações e incrementar fundamental e médio e em áreas de riscos intensificados e, ainda, implantar programas de 
as atividades de monitorização, alerta e alarme, com o objetivo de otimizar a previsão de treinamento de voluntários;
desastres;XXV - articular-se com as Regionais Estaduais de Defesa Civil - REDEC, ou órgãos 

XIV - implantar programas de treinamento para voluntariado;correspondentes, e participar ativamente dos Planos de Apoio Mútuo - PAM, de acordo com o 
XV - colher e analisar informações sobre desastres e estudos epidemiológicos;princípio de auxílio mútuo entre os Municípios;
XVI - manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à Defesa Civil.XXVI - Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à Defesa Civil.

XXVII - resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao regular 
Art. 7º  Ao Setor Operativo compete:

funcionamento da COMDEC.

I - executar campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da 
Art. 3º  A COMDEC tem a seguinte estrutura:

população, motivando ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia local;I - Gabinete do Coordenador;
II - vistoriar edificações e áreas de risco e promover ou articular a intervenção II - Secretaria;

preventiva, o isolamento e a evacuação da população de áreas de risco intensificado e das III - Setor Técnico
edificações vulneráveis;IV - Setor Operativo

III - realizar exercícios simulados, com a participação da população, para Parágrafo Único – O Coordenador e os dirigentes da Coordenadoria Municipal de 
treinamento das equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência;Defesa Civil serão designados pelo Prefeito Municipal mediante Decreto.

IV - executar os comandos operacionais a serem utilizados como ferramenta 
gerencial para comandar, controlar e coordenar as ações emergenciais em circunstâncias de Art. 4º  Compete ao Coordenador da COMDEC:
desastres; 

I - articular, coordenar e gerenciar ações de defesa civil em nível municipal; V - implementar e  administrar abrigos provisórios para assistência à população em 
II - dirigir a entidade representando-a perante os órgãos governamentais e não- situação de desastres;

governamentais; VI - estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento 
III - implementar planos diretores, planos de contingências e planos de operações de para executar planos operacionais em tempo oportuno;

defesa civil, bem como projetos relacionados com o assunto; VII - comunicar ao Coordenador Municipal quando a produção, o manuseio ou o 
IV - prover recursos orçamentários próprios necessários às ações relacionadas com a transporte de produtos perigosos puserem em perigo a população;

minimização de desastres e com o restabelecimento da situação de normalidade, para serem VIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres, e ao 
usados como contrapartida da transferência de recursos da União e dos Estados, de acordo preenchimento dos formulários de Notificação Preliminar de Desastres - NOPRED e de 
com a legislação vigente; Avaliação de Danos - AVADAN;

V - recomendar a inclusão de áreas de riscos no plano diretor estabelecido pelo § 1o do IX - vistoriar, periodicamente, locais e instalações adequadas a abrigos temporários, 
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disponibilizando  as informações relevantes à população; Art. 1º O Fundo Municipal de Defesa Civil – FUNDEC, criado pela Lei nº 3.277, de 19 
X - executar a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de de 2009, está vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal.

desastres;
XI - participar de  programas de treinamento de voluntários; Art. 2º O FUNDEC destina-se a captar, controlar e a aplicar recursos financeiros 
XII - socorrer e  assistir às populações ameaçadas; destinados à execução das ações de defesa civil, as quais compreendem os aspectos globais de 
XIII - reabilitar os cenários dos desastres; prevenção de desastres, preparação para emergências e respostas aos desastres e 
XIV - elaborar o planejamento operacional; reconstrução, bem com de situação de emergência e estado de calamidade pública. 
XV - efetuar vistorias, relatórios e laudos técnicos;
XVI - manter equipes operacionais de plantão; § 1º As ações de prevenção de desastres compreendem: 
XVII - restabelecer ou solicitar o restabelecimento dos serviços públicos essenciais, I - a avaliação dos riscos: 

bem estar e a moral da população de áreas atingidas por desastres; a) o estudo e o mapeamento das ameaças; 
XVIII - planejar e promover o apoio logístico nas ocorrências de desastres. b) o estudo e o mapeamento do grau de vulnerabilidade do sistema; 

c) a elaboração de projetos destinados à minimização de desastres; 
Art. 8º O Conselho Municipal de Defesa Civil, órgão consultivo e deliberativo, II - a redução dos riscos: 

integrante da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil será composto por Presidente, Vice- § 2º As ações de preparação para emergências e desastres compreendem:
presidente, Secretário e Membros.  I - capacitação e desenvolvimento de recursos 

humanos;
Art.9º  O Conselho Municipal de Defesa Civil tem as seguintes competências básicas: II - motivação e articulação do empresariado e da população;
I - avaliar as situações para reconhecimento de estado de calamidade pública ou de III - informação e estudos epidemiológicos sobre desastres;

IV - monitoração de alerta e alarme; situação de emergência;
V - planos operacionais e de contingências; II - propor a destinação de recursos orçamentários ou de outras fontes, internas ou 
VI - planejamento de proteção de populações contra riscos de desastres; externas, para atender os programas de defesa civil;
VII – aquisição de materiais e equipamentos; III - acompanhar e avaliar as operações de defesa civil desencadeadas no Município, bem 
VIII - publicidade de utilidade pública. como propor articulação com órgãos da esfera estadual e federal;

IV - propor a montagem de esquemas básicos de prontidão, requisitando os recursos 
§ 3º As ações de resposta aos desastres compreendem: humanos, tecnológicos, materiais e financeiros, para atendimento das solicitações;
I - socorro e assistência às populações vitimadas; V - estimular as iniciativas das entidades não governamentais integradas ou não ao 
II - reabilitação de cenários de desastres; 

Sistema Municipal de Defesa Civil; III - criação e ou contratação de grupos de apoio a desastres. 
VI - propor a celebração de acordo e convênio com outras Instituições, visando o apoio 

técnico e financeiro necessário as ações de defesa civil; § 4º As ações de recuperação e reconstrução compreendem as despesas de custeio 
VII - recomendar aos diversos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil, operacional e apoio financeiro à COMDEC para restabelecimento da moral social e do bem-

ações prioritárias que possam reduzir os desastres naturais ou provocados pelo homem; estar da população, objetivando a recuperação dos locais atingidos.
VIII - propor as políticas e diretrizes das ações governamentais de defesa civil.
IX – Analisar e aprovar trimestralmente os demonstrativos de receitas e despesas § 5º Os recursos do FUNDEC poderão ser utilizados também para as seguintes despesas:

encaminhadas pelo gestor do Fundo Municipal de Defesa Civil – FUNDEC I – diárias e transportes;
X – Avaliar e acompanhar a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil – II – aquisição de matéria de consumo;

FUNDEC, bem como propor sugestões para a utilização dos recursos. III – serviços de terceiros;
XI – Divulgar no órgão oficial do Município suas deliberações de caráter geral, bem IV – aquisição de bens de capital (equipamentos, instalações e material permanente)

como as contas aprovadas relativas ao Fundo Municipal de Defesa Civil.      
Art. 3º Os recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil serão geridos pelo Prefeito, por 

Art. 10 O Conselho Municipal de Defesa Civil será constituído por treze membros intermédio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que exercerá a função Executiva.
titulares, com suplentes, representantes de Secretarias Municipais, Órgãos da Administração 
Pública Municipal, Estadual e Federal, órgãos não Governamentais e representantes de Art. 4º Compete ao gestor do FUNDEC: 

I – administrar os recursos financeiros, apresentando ao Conselho Municipal de Defesa Classes, da seguinte forma:
I - Representante da Guarda Municipal; Civil proposta orçamentária anual e plano de aplicação;
II - Representante da Secretaria Municipal de Governo; II – cumprir as instruções e executar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal 
III - Representante da Procuradoria Geral do Município; de Defesa Civil;
IV - Representante da Secretaria Municipal de Receita; III – preparar e encaminhar a documentação necessária para efetivação dos pagamentos 
V - Representante da Secretaria Municipal de Saúde; a serem efetuados;
VI - Representante da Fundação Cultural e de Esporte de Dourados; IV – prestar contas da gestão financeira ao Conselho Municipal de Defesa Civil;
VII - Representante da Secretaria Municipal de Planejamento; V – desenvolver outras atividades estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo, 
VIII - Representante da Secretaria Municipal de Agricultura Indústria e Comércio. compatíveis com os objetivos do FUNDEC;
IX - Representante do Corpo de Bombeiro (2º GB/CB);
X - Representante da Polícia Militar de Dourados (3º BPM); Art. 5º O emprego dos recursos do FUNDEC será supervisionado e fiscalizado pelo 
XI - Representante da Empresa de Saneamento de Mato grosso do Sul – Sanesul; Conselho Municipal de Defesa Civil, competindo-lhe:
XII - Representante da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul – Enersul; II – baixar normas e instruções complementares disciplinadoras da aplicação dos 
XIII - Representante de Lideranças Comunitárias (associação de moradores) eleito por 

recursos financeiros disponíveis;
seus pares. III – sugerir o plano de aplicação para o exercício seguinte;

V – disciplinar e fiscalizar o ingresso de receita;
§ 1º. Os representantes a que se refere o caput deste artigo, e respectivos suplentes, serão VI – decidir sobre a aplicação dos recursos;

nomeados pelo Prefeito de acordo com as indicações apresentadas pelas mencionadas VII – analisar e aprovar mensalmente as contas e submetê-las ao Gabinete do Prefeito;
entidades. VIII – apresentar, anualmente, relatório de suas atividades;

IX – definir os critérios para a aplicação de recursos nas ações preventivas;
§ 2º.  O mandato dos representantes será de 2 (dois) anos. X – exercer outras atribuições indispensáveis à supervisão e fiscalização do FUNDEC.

§ 3º. O Conselho será constituído por um Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Art. 6º Constituem receitas do FUNDEC;
demais membros; a Presidência do Conselho deverá ser exercida por membro indicado pelo I - as dotações anuais constantes do Orçamento do Município e os créditos adicionais que 
Executivo Municipal, os demais cargos serão escolhidos entre os membros do Conselho, na lhe forem atribuídos;
forma de seu regimento interno.  II - auxílio, dotações, subvenções, contribuições de entidades Públicas ou Privadas 

destinadas à assistência das populações atingidas por fatores adversos;
§ 4º. Os membros do Conselho não receberão qualquer tipo de remuneração pelo III – Doações, legados e contribuições de pessoas físicas e jurídicas;

desempenho dessa função que será considerada de relevante interesse público. IV – Os transferidos pelo Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado do Mato Grosso do 
Sul;

Art. 11  O Colegiado se reunirá quando convocado por seu Presidente, ou por solicitação V – Os provenientes de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público do 
da maioria absoluta de seus membros, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Estado de Mato Grosso do Sul; 

VI - outros recursos que lhe sejam destinados.
Art. 12 No prazo de 30 (trinta) dias, após sua instalação, o Conselho Municipal de Defesa 

Civil elaborará seu regimento interno, que deverá ser aprovado por Decreto do Chefe do Art. 7º Os recursos do FUNDEC serão depositados em conta-corrente específica do 
Poder Executivo. Município denominada “Fundo Municipal de Defesa Civil”.

Art. 13  Poderá a COMDEC, no exercício de suas atividades, solicitar das pessoas físicas Art. 8º Constituem requisitos essenciais para a liberação de recursos destinados às ações 
ou jurídicas colaboração no sentido de prevenir e minimizar os danos e prejuízos a que estão preventivas a existência de Conselho Municipal de Defesa – COMDEC e a apresentação de 
sujeitas a população, em circunstâncias de desastres. projetos específicos.

Art.14 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Parágrafo único. Para as ações de socorro e assistência emergencial, é indispensável a 
decretação pelo  Prefeito Municipal de situação de emergência ou do estado de calamidade 

Dourados-MS, 25 de junho de 2009. pública.

ARI VALDECIR ARTUZI Art. 9º A comprovação das despesas realizadas à conta do Fundo Especial será feita 
Prefeito mediante os seguintes documentos:

a) Prévio empenho; 
 ALZIRO ARNAL MORENO b) Fatura e Nota Fiscal;

Procurador Geral do Município c) Balancete evidenciando receita e despesa; 
d) Nota de pagamento.

Art. 10 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
DECRETO Nº 293 DE 25 DE JUNHO DE 2009.

Dourados (MS), 25 de junho de 2009.
“Regulamenta a Lei nº 3.277 de 19 de junho de 2009 que cria o Fundo Municipal de 

Defesa Civil e dá outras providências”
ARI VALDECIR ARTUZI

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe conferem Prefeito 
o inciso II do art. 66, da Lei Orgânica do Município.

Alziro Arnal Moreno 
D E C R E T A: Procurador Geral do Município

Decretos
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  DECRETO “P” nº 457, de 15 de junho de 2009. Assistência Social.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

“Designa Maria Cristina de Souza Dias, para exercer função de confiança”. retroativos a 18 de junho de 2009, revogadas disposições em contrário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe Dourados/ MS, 25 de junho de 2009.
confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Ari Valdecir Artuzi
Considerando o disposto no artigo, 24 da Lei Complementar nº 117 de 31 de Prefeito Municipal de Dourados

dezembro de 2007;
Tatiane Cristina da Silva Moreno

DECRETA: Secretária Municipal de Administração

Art. 1º Fica designada a partir de 01 de junho de 2009, MARIA CRISTINA DE Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do MunicípioSOUZA DIAS, para exercer a função de confiança de “Encarregado de Equipe”, 

 símbolo, DAI-03, lotado no Gabinete do Prefeito.

DECRETO “P” nº 505, de 25 de junho de 2009.Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 01 de junho de 2009, revogadas disposições em contrário.

“Designa Mariana Fabiane Garcia Travassos, para exercer função de confiança”.
Dourados/ MS, 15 de junho de 2009.

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

Prefeito Municipal de Dourados
Considerando o disposto no artigo, 24 da Lei Complementar nº 117 de 31 de 

dezembro de 2007;Tatiane Cristina da Silva Moreno
Secretária Municipal de Administração

DECRETA:
Alziro Arnal Moreno

Art. 1º Fica designada a partir de 01 de junho de 2009, MARIANA FABIANA Procurador Geral do Município
GARCIA TRAVASSOS, para exercer a função de confiança de “Gestor de Serviços”, 

 símbolo, DAI-01, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
DECRETO “P” nº 488, de 19 de junho de 2009.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
“Designa Cleugislaine Oliveira Ferreira, para exercer função de confiança”. retroativos a 01 de junho de 2009, revogadas disposições em contrário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe Dourados/ MS, 25 de junho de 2009.
confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Ari Valdecir Artuzi
Considerando o disposto no artigo, 24 da Lei Complementar nº 117 de 31 de Prefeito Municipal de Dourados

dezembro de 2007;
Tatiane Cristina da Silva Moreno

DECRETA: Secretária Municipal de Administração

Art. 1º Fica designada a partir de 01 de junho de 2009, CLEUGISLAINE Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do MunicípioOLIVEIRA FERREIRA, para exercer a função de confiança de “Chefe de Equipe”, 

símbolo, DAI-02, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

DECRETO Nº 286, DE 22 DE JUNHO DE 2009.Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 01 de junho de 2009, revogadas disposições em contrário.

“Designa servidor para fazer fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal de 
Dourados - SIMD”.Dourados/ MS, 19 de junho 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 de Dourados

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

Art. 1º - Fica designado o Médico Veterinário Marino Miloca 
Alziro Arnal Moreno Rodrigues, matricula nº29741-1, para efetuar a fiscalização do Serviço de Inspeção 

Procurador Geral do Município Municipal de Dourados – SIMD, de competência da Secretaria Municipal de 
 Agricultura, Indústria e Comércio

DECRETO “P” nº 504, de 25 de junho de 2009. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

“Nomeia Luiz Eduardo Guimarães Barboza – SEMAS” Dourados (MS), 22 de junho de 2009.

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

DECRETA: Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município 

Art. 1º Fica nomeado, a partir de 18 de junho de 2009, LUIZ EDUARDO 
GUIMARÃES BARBOZA, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Mauricio Rodrigues Peralta

Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio “Diretor de Departamento”, símbolo DGA 03, lotado na Secretaria Municipal de 

Portarias
PORTARIA N.º 19/GM/2009: Quadro de Acesso – Supervisor -  a partir de 01 junho de 2009

01 Luiz Sérgio Gabriel 99 pontos
O Comandante da Guarda Municipal de Dourados/MS, usando das atribuições que lhe 02 Dalberto Cristovão Gonçalves Ribas 98 pontos

conferem os artigos 20, 41, 48 e 59 da Lei Complementar n.º 121, de 31 de dezembro de 2007. 03 Nilson Araújo Figueredo 80 pontos
Quadro de Acesso – Guarda 1ª Classe a partir de 02 junho de 2009

RESOLVE: 01 Valdeci da Silva 123 pontos
03 Patrícia Pires da Silva 117 pontos

Art. 1.º - Publicar o número de vagas e o Quadro de Acesso dos Supervisores e Guardas 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, em Boletim do Comando da Municipais de 1ª Classe e ocupados respectivamente, por Guardas de 1ª Classe e Guardas de 2ª 

Guarda Municipal, com efeitos retroativos a 01 de junho de 2009.Classe conforme os critérios de merecimento e antiguidade:

Dourados/MS, 16 de junho de 2009.
Número de Vagas: Cargo:

Divaldo Machado de Menezes03 Supervisor
Comandante da Guarda Municipal03 Guarda 1ª Classe

Decretos P
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Portaria Conjunta SEMRE/ SEPLAN/ SEMOP/PGM nº 001/2009. Portaria Conjunta SEMRE/ SEPLAN/ SEMOP nº 001/2009. 

Institui Grupo de Trabalho para propor readequação do perímetro urbano do 
Institui Grupo de Trabalho para reorganização do cadastro imobiliário do município. 

município.
A Secretária Municipal de Receita, o Secretário Municipal de Planejamento, o 

Secretário Municipal de Obras Publicas e o Procurador Geral do Município da Prefeitura 
 A Secretária Municipal de Receita, o Secretário Municipal de Planejamento e o Municipal de DOURADOS, no uso de suas atribuições legais resolvem:

Secretário Municipal Obras Públicas da Prefeitura Municipal de DOURADOS, no uso 
Art. 1º - Fica criado um Grupo de Trabalho multidisciplinar com a função de de suas atribuições legais resolvem:

reorganização do cadastro imobiliário do município, de forma a atualizar as informações 
existentes. Art.1º Fica criado um Grupo de Trabalho multidisciplinar com a função de propor 

ações para readequação do perímetro urbano do município, abrangendo:
Art.2º - As funções de reorganização do cadastro imobiliário abrangem:

I- análise do perímetro urbano atual; I- levantamento dos débitos prescritos e adoção de providencias para regularização 
II-levantamento de áreas para regularização cadastral;cadastral;
III- proposição de ações para alteração do perímetro urbano.II- regularização dos loteamentos sociais que encontram-se em nome do município;

III- agilização dos processos administrativos em andamento; Art.2º O Grupo de Trabalho referido no artigo anterior será composto pelos 
IV- demais atividades necessárias para reorganização do cadastro. seguintes técnicos:
Art.3º - O Grupo de Trabalho referido no artigo anterior será composto pelos seguintes I-Astúrio Dauzacker da Silva 

técnicos: II-Carlos Francisco Dobes Vieira
VI-Astúrio Dauzacker da Silva 

III-Claudio Matos LeiteVII-Carlos Francisco Dobes Vieira
IV-José Roberto CattanioVIII-Clarice Sanches Silva

IX-Claudio Matos Leite V-Roosewelt Granja
X-Márcio Fortini Parágrafo único – A presidência do Grupo de Trabalho será exercida pelo Sr. 
XI-Roosewelt Granja Roosewelt Granja.
XII-Zelinda Ines Silva Lima Fernandes

Art.3º  Os trabalhos referidos no art. 1º deste Decreto deverão ser executados em até Parágrafo único – A presidência do Grupo de Trabalho será exercida pelo Sr. Claudio 
noventa dias.Matos Leite.

Art.4º Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.Art.4º - Os trabalhos referidos no art. 1º deste Decreto deverão ser executados no prazo 
máximo de noventa dias.

Ignez Maria Boschetti Medeiros
Ignez Maria Boschetti Medeiros Secretária Municipal de Receita (Interina)
Secretária Municipal de Receita

Roberto Razuk FilhoInterina Carlos Iores
Secretario Municipal de PlanejamentoSecretário Municipal de Obras Pública

Roberto Razuk Filho Carlos Ioris
Secretário Municipal de Planejamento Alziro Arnal Moreno

Secretario Municipal de Obras
Procurador Geral do Município

ENGEF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CNPJ conformidade com o Artigo 5º e parágrafo 1º, 2º, 3º do mesmo caput do seu Regimento 
79.763.355/0001 – 92, torna público que recebeu do IMAM – Instituto de Meio Interno, instituído pela Lei nº 2059 de 14 de Maio de 1996, atendendo deliberação do 
Ambiente de Dourados, a LICENÇA PRÉVIA (LP) nº 080/2009, datada em 22 de plenário, convoca todos os seus membros para a Reunião Extraordinária, para Eleição 
junho de 2009, com validade por 01(um) ano, para a atividade construção civil de da Mesa Diretora exercício 2009/2010, que se realizará no dia 13 de Julho de 2009, em 
CONDOMÍNIO PLURIFAMILIAR, localizado à av. dos Guaicurus esq. com rua Júlio primeira Convocação às 13:30 horas, obedecendo o quorum de 2/3 (dois terços) e na 
Marques de Almeida, Parque Alvorada, na cidade de Dourados. Não foi determinado segunda Convocação após 30 (trinta) minutos do horário estabelecido, obedecendo o 
estudo de impacto ambiental.          quorum de maioria simples de seus membros, na sede do Conselho sito à Rua João 

Rosa Góes, 395 – fundos, devendo os conselheiros(as) interessados(as), manifestar a 
AUTO CAPITAL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA , torna Público que requereu sua candidatura no ato, para ser votado, sendo observado o disposto no que se refere a 

do Instituto de Meio Ambiente – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para paridade e titularidade.
atividade de Comércio varejista de pneus e acessórios para veículos em geral , 
localizada na Av. Marcelino Pires, nº 2800 – Centro,  no município de Dourados (MS). Publique-se

Cumpra-seNão foi determinado Estudo de Impacto Ambiental 

Dourados/MS.,  26 de Junho de 2009.
EDITAL DE ELEIÇÃO DO CMAS

Maristani Teresinha Salapata Fraiberg
Presidente em exercício do CMASA Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em 

Portarias

Editais

TERMO DE RATIFICAÇÃO Publique-se.
 Gabinete da Secretária Municipal de Administração.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE Dourados-MS, em 24 de junho de 2009.

DOURADOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso III, da 
TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENOLei Complementar Municipal n.° 138 de 02 de Janeiro de 2009,

Secretária Municipal de AdministraçãoRATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de 
 dispensa de licitação 114/2009, que objetiva a locação de imóvel, de propriedade de 
 Sérgio de Azevedo Barros, destinado a instalação do ESCRITÓRIO DE 

TERMO DE RATIFICAÇÃODESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL - AGRAER, de responsabilidade da 
 Secretaria Municipal de Educação, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 8.666/93 e alterações. 

DOURADOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso III, da Publique-se.
Lei Complementar Municipal n.° 138 de 02 de Janeiro de 2009,Gabinete da Secretária Municipal de Administração.

RATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de Dourados-MS, em 24 de junho de 2009.
dispensa de licitação 117/2009, que objetiva a locação de imóvel de propriedade da 
Igreja Batista Boas Novas, destinado a instalação da Extensão do CEIM Recanto TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
Raízes, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, com fundamento Secretária Municipal de Administração
no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações. 

Publique-se. 
Gabinete da Secretária Municipal de Administração.TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dourados-MS, em 24 de junho de 2009. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENODOURADOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso III, da 

Secretária Municipal de AdministraçãoLei Complementar Municipal n.° 138 de 02 de Janeiro de 2009,
RATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de 

 dispensa de licitação 115/2009, que objetiva a locação de imóvel, de propriedade de 
TERMO DE RATIFICAÇÃOAdelino da Costa, destinado a instalação da EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 

 MANOEL SANTIAGO DE OLIVEIRA, de responsabilidade da Secretaria Municipal 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE de Educação, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações. 

Licitações
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DOURADOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso III, da Publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal de Administração.Lei Complementar Municipal n.° 138 de 02 de Janeiro de 2009,
Dourados-MS, em 24 de junho de 2009.RATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de 

dispensa de licitação 118/2009, que objetiva a locação de imóvel, de propriedade de 
Melchiades Prado, destinado a ampliação e instalação do NTEM – NÚCLEO DE 

TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENOTECNOLOGIA, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, com 
Secretária Municipal de Administraçãofundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações. 

EXTRATO AO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE  EXTRATO AO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO CULTURAL E DE ESPORTES DE 
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS E O BANCO DO DOURADOS – FUNCED E O BANCO DO BRASIL S.A; QUE SE REGERÁ 
BRASIL S.A; QUE SE REGERÁ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
APLICÁVEL.

CONTRATANTE: Fundação Cultural e de Esportes de Dourados – FUNCED
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS DA ADESÃO: A Fundação Cultural e de Esportes de Dourados – FUNCED 
CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A adere formalmente, neste ato, aos serviços abaixo, enumerados no inciso I, alíneas 
DA ADESÃO: A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E “a”,”b”,”c','d”,'e',”f”,”g”,”h” e “i', “j”, “k”, “l”, “m”, “n”,  e “o”, e no inciso II alíneas 

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, adere formalmente, neste “a” e “b” da  Cláusula Primeira, do Contrato n.º 061/2009, celebrado com a 
a t o ,  a o s  s e r v i ç o s  a b a i x o ,  e n u m e r a d o s  n o  i n c i s o  I ,  a l í n e a s  Prefeitura Municipal de Dourados e o Banco do Brasil S/A.
“a”,”b”,”c','d”,'e',”f”,”g”,”h” e “i', “j”, “k”, “l”, “m”, “n”,  e “o”, e no inciso II alíneas VIGÊNCIA: A vigência desse Termo de Adesão está atrelada à vigência do 
“a” e “b” da  Cláusula Primeira, do Contrato n.º 061/2009, celebrado com a instrumento de contratação referido neste Termo, bem como de seus eventuais 
Prefeitura Municipal de Dourados e o Banco do Brasil S/A. termos aditivos.

VIGÊNCIA: A vigência desse Termo de Adesão está atrelada à vigência do Dourados-MS, 25 de junho de 2009.
instrumento de contratação referido neste Termo, bem como de seus eventuais 
termos aditivos. ANTONIO NERES DA SILVA

Dourados-MS, 25 de junho de 2009. Diretor Presidente

MARLISE FLORÊNCIO DE MIRANDA
Diretora Presidente EXTRATO AO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOURADOS-IMAM E O BANCO DO BRASIL S.A; QUE SE REGERÁ DE 
FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS, Nº 61/2009, QUE ENTRE SI ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
CELEBRAM A PREFEITURA MUNIICPAL DE DOURADOS, E O BANCO 
DO BRASIL S.A; QUE SE REGERÁ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CONTRATANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS-
APLICÁVEL. IMAM

CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS DA ADESÃO: O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS-
CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A IMAM adere formalmente, neste ato, aos serviços abaixo, enumerados no inciso I, 
OBJETO: O contrato objetiva dentre outras:

alíneas “a”,”b”,”c','d”,'e',”f”,”g”,”h” e “i', “j”, “k”, “l”, “m”, “n”,  e “o”, e no inciso II 
a) centralização e processamento de créditos provenientes de 100% (cem por 

alíneas “a” e “b” da  Cláusula Primeira, do Contrato n.º 061/2009, celebrado com a 
cento) da folha de pagamento gerada pela Prefeitura Municipal de Dourados, 

Prefeitura Municipal de Dourados e o Banco do Brasil S/A.
lançados em contas do funcionalismo público no BANCO abrangendo servidores 

VIGÊNCIA: A vigência desse Termo de Adesão está atrelada à vigência do 
ativos e inativos, pensionistas e estagiários, ou seja, qualquer pessoa que mantenha 

instrumento de contratação referido neste Termo, bem como de seus eventuais 
vínculo de remuneração com a Prefeitura Municipal de Dourados, seja recebendo 

termos aditivos.
vencimento, salário, subsídio ou proventos e pensões, denominados, doravante, para 

Dourados-MS, 25 de junho de 2009.
efeitos deste instrumento CREDITADOS, em contrapartida da efetivação de débito 
na conta corrente da Prefeitura Municipal de Dourados, na forma das disposições do IRIONETTI FÁTIMA FERREIRA
ANEXO I; Diretora Presidente

b) Centralização e processamento da movimentação financeira de todas as 
contas correntes, inclusive da Conta Única da prefeitura Municipal de Dourados e 
dos órgãos das Administração Indireta, se houver, excetuando-se os casos em que EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2009/DCL/PMD
haja previsão legal ou contratual para manutenção dos recursos decorrentes de 
contratos ou convênios em outras instituições financeiras; PARTES:

c) concessão de crédito aos servidores ativos ou inativos, pensionistas e Município de Dourados
estagiários da Prefeitura Municipal de Dourados e órgãos da Administração Sistemaq Automação de Escritório Ltda-EPP 
direta/indireta, mediante consignação em folha de pagamento, e linha de crédito de PROCESSO: Convite n° 037/2009. 
Antecipação de 13º salário, cuja contratação independe de margem consignável e a OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços 
sua liquidação ocorrerá através de débito em conta corrente na data que ocorrer o de reprografia. 
crédito relativo ao 13º salário dos servidores, atendidos os requisitos e pressupostos FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
regulamentares de ordem interna do Banco na forma das disposições do ANEXO Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.  
VII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

d) centralização e processamento de todas as movimentações financeiras dos 12.00 – Secretaria Municipal de Saúde 
Fundos do Poder Executivo Municipal, a qualquer título, exceto os recursos 12.02 – Fundo Municipal de Saúde
oriundos de convênios e/ou contratos com obrigatoriedade de movimentação em 2.097 – Manutenção, Construção, Reforma e Equipamentos do Sistema 
outra instituição, por força de lei ou exigência do órgão repassador; Hospitalar Ambulatorial

VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua assinatura 4.002 - Manutenção, Construção, Reforma e Equipamentos da Administração Geral
DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS: Com base na 10.302.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida

Tabela de Tarifas de Serviços Bancários, sendo as tarifas explicitadas na cláusula 33.90.39.00 – Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
oitava, parágrafo primeiro 33.90.39.28. – Serviço de cópias e reprodução de documentos 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.00 – Secretaria  Municipal de VIGÊNCIA CONTRATUAL: 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir 
Finanças da assinatura do Contrato.

06.01- Secretaria Municipal de Finanças VALOR DO CONTRATO: R$ 30.240,00 (trinta mil duzentos e quarenta reais).
20.29- Coordenadoria Atividade Gestão Financeira e Tributária DATA DE ASSINATURA: 26 de junho de 2009.
33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Secretaria Municipal de Administração. 
33.90.39.27 – Serviços Bancários
As despesas para os exercícios seguintes, serão supridas em orçamentos de 

exercícios futuros, de acordo com notas de empenho a serem emitidas e entregues ao EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA
BANCO a cada exercício fiscal

DA REMUNERAÇÃO PARA A EXCLUSIVIDADE Em  face da O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do 
assinatura deste instrumento,  o BANCO repassará a PREFEITURA o valor de R$ Município de Dourados - PREVID, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) pelo Art. 35 DA LEI MUNICIPAL Nº108/2006, CONCEDE AUXÍLIO DOENÇA E 

Dourados-MS, 25 de junho de 2009. PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA aos servidores efetivos e períodos 
abaixo relacionados, que passaram pela perícia médica no dia 25 DE JUNHO DE 

ARI VALDECIR ARTUZI 2009.
Prefeito Municipal

Licitações

Extratos
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Extratos

Laércio Arruda
Diretor Presidente

Gleicir Mendes Carvalho
Diretora de benefícios


