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EXPEDIENTE
 

Decretos P

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
DECRETO “P” nº 018 de 19 de janeiro de 2009. com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2009, revogadas 

disposições em contrário.
“Nomeia servidores na Secretaria Municipal de Saúde”

Dourados/ MS, 19 de janeiro de 2009.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das 

atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei 
Orgânica do Município: Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados
DECRETA:

Tatiane Cristina da Silva Moreno
Art. 1º - Ficam nomeados, a partir de 01 de janeiro de 2009, os Secretária Municipal de Administração

servidores relacionados no anexo ÚNICO deste, para ocuparem 
cargos de provimento em comissão, lotados na Secretaria Municipal Alziro Arnal Moreno
de Saúde. Procurador Geral do Município

ANEXO ÚNICO - DECRETO “P” nº 018 de 19 de janeiro de 2009.

Nome Cargo Símbolo 

Ana Maria Araujo Brito Assessor III DGA 06 

Ana Maria Barbosa Meyrelles Prado Assessor III DGA 06 

Andreia Bondezan de Oliveira Gerente de Núcleo DGA 05 

Ângela Maria de Ol iveira Gomes Assessor IV DGA 07 

Aurenita Barbosa Assessor II DGA 05 

Claudineia Rodrigues de Araujo Gerente de Núcleo DGA 05 

Clodoaldo Rodrigues Borges Assessor IV DGA 07 

Clotildes Netto de Oliveira Santos Assessor de Planejamento DGA 04 

David Rodrigues Infante Vieira Assessor Especial II DGA 02 

Donizete Alves da Silva Gerente de Núcleo DGA 05 

Eurico Farias da Silva Assessor III DGA 06 

Francisco  Rodrigues de Oliveira Assessor IV DGA 07 

Geovando Braga Flores Gerente de Núcleo DGA 05 

Gilda Marcelina de Oliveira Mascarin Assessor III DGA 06 
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DECRETO “P” nº 040 de 23 de janeiro de 2009. DECRETA:

“Nomeia Emilio Gimenes Rodrigues” Art. 1º - Fica nomeado, a partir de 01 de janeiro de 2009, PAULO 
SÉRGIO QUEIROS SOBRINHO, para ocupar o cargo de 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das provimento em comissão de “Gerente de Núcleo”, símbolo DGA 05, 
atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei lotado na Secretaria Municipal de Administração.
Orgânica do Município:

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
DECRETA: com efeitos a retroativos a 01 de janeiro de 2009, revogadas 

disposições em contrário.
Art. 1º -  Fica nomeado, a partir de 01 de janeiro de 2009, EMILIO 

GIMENES RODRIGUES, para ocupar o cargo de provimento em Dourados/ MS, 26 de janeiro de 2009.
comissão de “Gerente de Núcleo”, símbolo DGA 05, lotado na 
Secretaria Municipal de Receita. Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2009, revogadas Tatiane Cristina da Silva Moreno
disposições em contrário. Secretária Municipal de Administração

Dourados/ MS, 23 de janeiro de 2009. Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município

Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal de Dourados  

DECRETO “P” nº 060 de 26 de janeiro de 2009.
Tatiane Cristina da Silva Moreno

Secretária Municipal de Administração “Amplia carga horária de servidores da Secretaria Municipal de 
Saúde”

Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das 

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

DECRETO “P” nº 044 de 26 de janeiro de 2009.
DECRETA:

“Nomeia Paulo Sergio Queiros Sobrinho – SEMAD”
Art. 1º - Fica ampliada a carga horária das servidoras efetivas 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das constantes no anexo ÚNICO deste, lotadas na Secretaria Municipal 
atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei de Saúde, por mais 10 (dez) horas semanais, nos termos do artigo 74 § 
Orgânica do Município: 5º da Lei Complementar nº 107 de 31 de dezembro de 2007, no 

Nome Cargo Símbolo 

Ivanildo Fernandes dos Santos Assessor III DGA 06 

Jacinto Claiton Bittencourt  Flores Assessor IV DGA 07 

Joaninha Magaly Fernandes Vedovato Assessor III DGA 06 

Jose Roberto Camargo Conti Assessor V DGA 08 

Johnes Aniceto Santana Gerente de Núcleo DGA 05 

Letícia Rosa Espírito Santos de Freitas Assessor IV DGA 07 

Li lian Galhardi da Silva Gerente de Núcleo DGA 05 

Lucineide Francisco da Silva Assessor II DGA 05 

Marcelo Delessandro Viana de Carvalho Chefe de Gabinete do Secretário  DGA 04 

Maria de Lourdes Artuzi Diretor de Departamento DGA 03 

Maria Souza de Brito Assessor III DGA 06 

Marlene Paetzold Mart ins Assessor IV DGA 07 

Marl i de Ol iveira Palmeira Assessor IV DGA 07 

Osmar Melo Santos Assessor IV DGA 07 

Paloma Gancedo Assessor de Planejamento DGA 04 

Rosa Helena Rodrigues Assessor de Planejamento DGA 04 

Salvina Cardozo de Sá Assessor de Planejamento DGA 04 

Silvana Maria Radaelli de Ass is Assessor de Planejamento DGA 04 

Silvia Regina Bosso Souza  Diretor de Departamento DGA 03 

Tereza Aparecida da Silva Gerente de Núcleo DGA 05 

Vald ir Sader Gasparotto  Assessor II DGA 05 

Valéria Aparecida Barbosa de Oliveira Assessor III DGA 06 

Vera Lucia Dias Ribeiro Assessor IV DGA 07 

Viviane Tizzato de Oliveira Gerente de Núcleo DGA 05 
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período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2009. Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal de Dourados

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2009, revogadas Tatiane Cristina da Silva Moreno
disposições em contrário. Secretária Municipal de Administração

Alziro Arnal Moreno
Dourados/ MS, 26 de janeiro de 2009. Procurador Geral do Município

Nome Cargo Função 

Grace Reiter Chedid Profiss ional de Saúde Pública Enfermeiro 

Maria Cristina Vasconcelos Lins do A. Franco Lucas Profiss ional de Serviços de Saúde Farmacêutico 

Bioquímico 

Patrícia Rossato Stefanello Profiss ional de Serviços de Saúde Farmacêutico 

Bioquímico 

 
DECRETO “P” nº 061 de 26 de janeiro de 2009. de 2009.

“Amplia carga horária de servidores da Secretaria Municipal de Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
Saúde” com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2009, revogadas 

disposições em contrário.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das 

atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Dourados/ MS, 26 de janeiro de 2009.
Orgânica do Município,

Ari Valdecir Artuzi
DECRETA: Prefeito Municipal de Dourados

Art. 1º - Fica ampliada a carga horária dos servidores efetivos Tatiane Cristina da Silva Moreno
constantes no anexo ÚNICO deste, lotados na Secretaria Secretária Municipal de Administração
Municipal de Saúde, por mais 20 (vinte) horas semanais, nos 
termos do artigo 74 § 5º da Lei Complementar nº 107 de 31 de Alziro Arnal Moreno
dezembro de 2007, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro Procurador Geral do Município

ANEXO ÚNICO - DECRETO “P” nº 061 de 26 de janeiro de 2009.

ANEXO ÚNICO - DECRETO “P” nº 060 de 26 de janeiro de 2009.

DECRETO “P” nº 062 de 26 de janeiro de 2009. Tatiane Cristina da Silva Moreno
Secretária Municipal de Administração

“Vacância de cargo – Elza Marques Castanho”
Alziro Arnal Moreno

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das Procurador Geral do Município
atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei  
Orgânica do Município, DECRETO “P” nº 063 de 26 de janeiro de 2009.

CONSIDERANDO a Aposentadoria Por Invalidez, concedida “Vacância de cargo – Circa Bebete Dorneles”
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, Benefício nº 
5338227971; O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das 

atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei 
DECRETA: Orgânica do Município,

Art. 1º - Fica declarado vago, a partir de 08 de janeiro de 2009, CONSIDERANDO a Aposentadoria Por Invalidez, concedida 
o cargo de provimento efetivo de “Agente de Serviços de Saúde I”, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, Benefício nº 
Classe “A”, Nível “II”, do quadro de servidores da Secretaria 5064625959;
Municipal de Saúde, ocupado pela servidora ELZA MARQUES 
CASTANHO, matrícula funcional nº “500970-1”, nos termos do DECRETA:
artigo 60, inciso IV, da Lei Complementar nº 107, de 27 de 
dezembro de 2006. Art. 1º - Fica declarado vago, a partir de 14 de janeiro de 2009, 

o cargo de provimento efetivo de “Agente de Serviços de Saúde 
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, II”, Classe “F”, Nível “I”, do quadro de servidores da Secretaria 

com efeitos retroativos a 08 de janeiro de 2009, revogadas Municipal de Saúde, ocupado pela servidora CIRCA BEBETE 
disposições em contrário. DORNELES, matrícula funcional nº “2231-1”, nos termos do 

artigo 60, inciso IV, da Lei Complementar nº 107, de 27 de 
Dourados/ MS, 26 de janeiro de 2009. dezembro de 2006.

Ari Valdecir Artuzi Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
Prefeito Municipal de Dourados com efeitos retroativos a 14 de janeiro de 2009, revogadas 
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disposições em contrário. Dourados/ MS, 27 de janeiro de 2009.
Dourados/ MS, 26 de janeiro de 2009. Ari Valdecir Artuzi

Prefeito Municipal de Dourados
Ari Valdecir Artuzi

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

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

Procurador Geral do Município
Alziro Arnal Moreno  

Procurador Geral do Município
DECRETO “P” nº 068 de 27 de janeiro de 2009.

DECRETO “P” nº 064 de 27 de janeiro de 2009. “Nomeia servidor efetivo”

“Exonera Pedro da Silva Prado – FUNCED” O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das 
atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das Orgânica do Município,
atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei 
Orgânica do Município: CONSIDERANDO o parecer referente ao Processo 

Administrativo nº 1370/2009;
DECRETA: CONSIDERANDO o reconhecimento das atividades inerentes à 

função de escrivão de polícia como sendo prática forense;
Art. 1º Fica exonerado a pedido, a partir de 20 de janeiro CONSIDERANDO o superior interesse da Administração;

de 2009, PEDRO DA SILVA PRADO, do cargo de provimento em 
comissão de “Assessor V”, símbolo DGA 08, lotado na Fundação de DECRETA:
Cultura e Esportes de Dourados.

Art. 1º - Fica nomeado MARCOS GEROMINI FAGUNDES, 
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua para ocupar o cargo de provimento efetivo de Procurador de 3ª 

publicação, com efeitos retroativos a 20 de janeiro de 2009, Classe, do quadro permanente de pessoal do município de Dourados, 
revogadas disposições em contrário. em virtude de aprovação em 7º lugar, no Concurso Público de Provas 

e Títulos para o Quadro da Prefeitura Municipal de Dourados, 
Dourados/ MS, 27 de janeiro de 2009. homologado conforme Edital nº 012/2007, a partir desta data.

Ari Valdecir Artuzi Art. 2º - O cargo mencionado no artigo 1º, atualmente recebe a 
Prefeito Municipal de Dourados denominação de Procurador de Classe Inicial, conforme artigo 14 da 

Lei Complementar nº 117 de 31/12/2007.
Tatiane Cristina da Silva Moreno

Secretária Municipal de Administração Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas disposições em contrário, em especial o disposto no item 2 

Alziro Arnal Moreno do Edital nº 014/2007 de 18/09/2008.
Procurador Geral do Município

 Dourados/ MS, 27 de janeiro de 2009.

DECRETO “P” nº 065 de 27 de janeiro de 2009. Ari Valdecir Artuzi
Prefeito Municipal de Dourados

“Exonera servidor efetivo – Jadir da Rosa Luiz”
Tatiane Cristina da Silva Moreno

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

Procurador Geral do Município

DECRETA:
DECRETO “P” nº 069 de 28 de janeiro de 2009.

Art. 1º - Fica exonerado a pedido, a partir de 23 de janeiro de 2009, 
JADIR DA ROSA LUIZ, do cargo de provimento efetivo de “Agente “Nomeia Jussara Jara Mariano - PGM”
de Serviços Especializados”, Classe “A”, Nível “IV”, matricula 
funcional nº “114763923-2”, lotado na Secretaria Municipal de O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das 
Saúde, nomeado em 29/05/2008, conforme Portaria GAB nº 260, nos atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei 
termos do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de Orgânica do Município:
dezembro de 2006.

DECRETA:
Art. 2º - Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste 

decreto, fica declarado VAGO o cargo nele mencionado, nos termos Art. 1º - Fica nomeada, a partir de 01 de janeiro de 2009, 
do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei Complementar nº JUSSARA JARA MARIANO, para ocupar o cargo de provimento em 
107 de 27 de dezembro de 2006. comissão de “Assessor Técnico Jurídico”, símbolo CAJ 04, lotada na 

Procuradoria Geral do Município.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a 23 de janeiro de 2009, revogadas Art. 2 º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
disposições em contrário. com efeitos a retroativos a 01 de janeiro de 2009, revogadas 

disposições em contrário.
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Dourados/ MS, 28 de janeiro de 2009. Art. 1º - Fica nomeado, a partir de 01 de janeiro de 2009, 
EDILSON MOREIRA DE ALENCAR, para ocupar o cargo de 

Ari Valdecir Artuzi provimento em comissão de “Diretor de Departamento”, símbolo 
Prefeito Municipal de Dourados DGA 03, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Tatiane Cristina da Silva Moreno Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
Secretária Municipal de Administração com efeitos a retroativos a 01 de janeiro de 2009, revogadas 

disposições em contrário.
Alziro Arnal Moreno

Procurador Geral do Município
Dourados/ MS, 28 de janeiro de 2009.

DECRETO “P” nº 070 de 28 de janeiro de 2009.
Ari Valdecir Artuzi

“Nomeia Edilson Moreira de Alencar – SEMAD” Prefeito Municipal de Dourados

Tatiane Cristina da Silva Moreno
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das Secretária Municipal de Administração

atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei 
Orgânica do Município: Alziro Arnal Moreno

DECRETA: Procurador Geral do Município

EDITAL Condomínio Residencial  com 15 blocos de apartamentos  com  

um total de 120 unidades habitacionais perfazendo uma área 

ADUBOS FERTIPOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES construída de  5.877,24 m² localizado na rua Arthur Frantz esq. Com 

LTDA., portadora do CNPJ nº 09.122.329/0003-61, torna público a rua Projetada CR6, –Zona Oeste do  município de Dourados (MS). 

que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM Foi determinado Estudo de Impacto Ambiental ?, (   ) sim; (  X ) não.

de Dourados (MS) a Licença Ambiental de Instalação – LI, para 

atividade de Comércio, Importação e Exportação de Fertilizantes, 

Corretivos e suas Representações, localizada à Rua Coronel EDITAL

Ponciano nº. 50, Bº. Jardim dos Jequitibás, no Município de JANAINA HOLZ, torna público que requereu do Instituto do 

Dourados – MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental. Meio Ambiente – IMAM, a Alteração da Razão Social de A.J. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME para 

CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA CONFECÇÕES E BORDADOS 

EDITAL LTDA – ME para atividade de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

BORDADO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, 

JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA, torna público que recebeu do localizada na AV. MARCELINO PIRES, 1096, Bairro CENTRO, no 

Instituto de Meio município de DOURADOS – MS. 

Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS) a 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – A.A, para a atividade de bar, EDITAL.

localizado na Rua Coronel Ponciano, nº.2.440 – bairro Vila 

Industrial, no município de Dourados/MS. APARECIDA LUIZA DE SOUZA-ME, torna publico que 

recebeu do Instituto de Meio

EDITAL Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados(MS) a 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – A.A.Nº.049/2009, para a 

René Miguel Filho e Antonio Carlos Almeida, torna Público que atividade de COMERCIO VAREJISTA DE TELEFONES 

recebeu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados  IMAM de CELULARES, localizado na Av. Marcelino Pires, nº.2.353 

Dourados (MS), a Licença Prévia -LP, para atividade de Condomínio centro em Dourados/MS.

Residencial  com 15 blocos de apartamentos  com  um total de 120 

unidades habitacionais perfazendo uma área construída de  5.877,24 EDITAL

m² localizado na rua Arthur Frantz esq. Com a rua Projetada CR6, 

–Zona Oeste do  município de Dourados (MS). Foi determinado NATU & BRISA COMERCIO DE CLIMATIZADORES 

Estudo de Impacto Ambiental ?, (   ) sim; (  X ) não. LTDA.ME., torna publico que recebeu do Instituto de Meio 

Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados(MS) a 

EDITAL AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – A.A.Nº.012/2009, para a 

atividade de COMERCIO VAREJISTA E PRESTAÇÃO DE 

René Miguel Filho e Antonio Carlos Almeida, torna Público que SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, 

requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados  IMAM de localizado à. Rua Joaquim Teixeira Alves, nº.1.061 centro em 

Dourados (MS), a Licença  de Instalação -LI, para atividade de Dourados/MS.
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EDITAL EDITAL

GUERRERO & GOMES LTDA.ME., torna publico que recebeu ALVARES & FILHO LTDA – ME torna público que requereu do 

do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a 

Dourados(MS) a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – Licença Ambiental Simplificada - LS, para atividade de CASA DE CARNE 

LAS.Nº.009/2009, para a atividade de COMERCIO VAREJISTA DE com capacidade para tratar e dispor 1m3/dia de resíduos industriais, 

TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS, localizado à Rua localizada na Av. Marcelino Pires, 717-A, Centro,  Dourados (MS). foi 

Firmino Viera de Matos, 465 centro em Dourados/MS. determinado estudo de impacto ambiental ?, (    ) sim; (X) não.

EDITAL Nº 021/09 de 27 de janeiro de 2009 2.1.1 O Candidato que não se apresentar com todos os 

7ª CONVOCAÇÃO. documentos no ato de escolha da vaga, perderá a opção de escolha.

CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO MEDICO-PERICIAL E 2.2 Os documentos relacionados no Anexo IV, serão autenticados 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSE pelos membros da comissão designada para a posse, ou por servidor 

do Departamento de Recursos Humanos, mediante apresentação da 

CONSIDERANDO o parecer referente ao Processo cópia e dos originais.

Administrativo nº 1370/2009;  

CONSIDERANDO o reconhecimento das atividades inerentes à 3. Da Posse

função de escrivão de polícia como sendo prática forense; 3.1 Os candidatos convocados que atenderem todas as exigências 

CONSIDERANDO o superior interesse da Administração; previstas no item 1.3 do Edital n° 001/07 e considerados aptos, serão 

empossados de acordo com o cronograma constante do anexo III.

Tatiane Cristina da Silva Moreno, Secretária Municipal de 3.1.1 Somente poderá ser empossado o candidato que for julgado 

Administração, no uso de suas atribuições, atendendo ao disposto no apto física e mentalmente para o exercício do cargo (Artigo 32, 

Edital nº 001/2007, do Concurso Público homologado conforme parágrafo único LC 107/06).

Edital nº 012/2007 de 29/08/2007, publicado no Diário Oficial nº 

2.103 de 30/08/2007 CONVOCA os candidatos aprovados e 3.2 A posse ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados 

classificados, relacionados no Anexo I, para AVALIAÇÃO da publicação do ato de provimento, podendo haver prorrogação por 

MÉDICO-PERICIAL e APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS igual período a requerimento do interessado e a juízo da autoridade 

PARA POSSE. competente (Artigo 29, LC 107/06).

1. Da Avaliação médico - pericial 4. Do Exercício

1.1  Fica CONVOCADO o candidato aprovado e classificado, 4.1 Os candidatos convocados terão após a data de posse, o prazo 

constante do Anexo I, para comparecer munido do documento de máximo de 15 (quinze) dias para entrarem em exercício.

Identidade ao Centro Homeopático, sito à Rua Monte Castelo, 1235, 

Jardim Independência, Dourados/MS, em dia e horário constante do 4.2 O prazo para exercício poderá ser prorrogado por igual 

Anexo II, para a Avaliação Clínica que será realizada pela Junta período, a pedido do interessado e a juízo da autoridade competente. 

Médica do Município.

5. Disposições Gerais

1.2  Os exames abaixo são obrigatórios para todos os cargos e 5.1 Os candidatos aprovados e classificados, deverão obedecer 

funções e deverão ser apresentados para a junta médica do município rigorosamente o horário para a escolha de vagas e apresentar todos os 

no dia da avaliação clinica: documentos constantes no Anexo IV.

1.2.1Glicemia de jejum;

1.2.2Hemograma completo; 5.2 O não comparecimento do candidato dentro do prazo máximo 

1.2.3Eletrocardiograma, com laudo, para os candidatos maiores de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do ato de provimento, 

de 45 anos; implicará em revogação do ato de nomeação de acordo com a Lei 

1.2.4Raio X da coluna, dorso lombar AP e Perfil, com laudo. Complementar nº 107, de 27 de dezembro de 2006.

1.3  As despesas com os exames acima, serão de 5.3 Os candidatos que não atenderem os requisitos exigidos para 

responsabilidade do candidato. Não serão aceitos exames realizados o exercício do cargo conforme item 1.3 do Edital nº 001/2007 ou que 

há mais de 30 (trinta) dias. não apresentarem todos os documentos exigidos no Anexo IV deste, 

serão considerados inaptos para a posse.

2. Da apresentação de documentos e escolha de Vagas

2.1 A posse e a escolha das vagas , obedecerá a classificação dos 5.4 Os candidatos que forem considerados inaptos, terão o prazo 

candidatos e ocorrerá de acordo com o cronograma constante do de 02 (dois) dias, a contar do dia subseqüente da apresentação dos 

Anexo III, e, nesse ato, os candidatos deverão apresentar-se com documentos, para querendo, impetrar Recurso Administrativo 

todos os documentos constantes do Anexo IV, no local, data e hora devidamente fundamentado contra tal decisão, a ser protocolado na 

estabelecidas e preencherão as declarações constantes no Anexo V Secretaria Municipal de Administração, no horário das 07:30 h às 

(modelos). 13:30 h, no endereço mencionado no Anexo III.
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5.5 Fica declarado nulo e sem efeito o disposto no item 2 do Edital Dourados/ MS, 27 de janeiro de 2009.

nº 014/07 de 18/09/2008.

5.6 Os candidatos convocados poderão requerer deslocamento Tatiane Cristina da Silva Moreno

para o final de classificação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Secretária Municipal de Administração

ANEXO I
Relação dos candidatos convocados, por cargo e ordem de classificação:

ANEXO II
CRONOGRAMA PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA

ANEXO III
CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E POSSE

ANEXO IV
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIA E ORIGINAL), EXIGIDOS PARA ADMISSÃO:

Documentos: declaração assinada pelo titular do comprovante apresentado;

- 02 (duas) fotografias 3 x 4 recente;

- Carteira de identidade (RG); - Laudo Médico de Avaliação Clínica, expedido pela Junta 

- Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo e Médica do Município;

documento da habilitação profissional para a função; - Carteira de Trabalho (Página da foto e verso).

- Cartão de Inscrição do PIS/PASEP;

- Título de Eleitor; OBS: Os candidatos que não possuírem inscrição no PIS/PASEP 

- Certidão de Quitação Eleitoral; preencherão a declaração para o cadastramento, no ato da 

- Cartão do CPF (Cadastro de Pessoa Física); apresentação dos documentos, mediante comprovação da 
- Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF, inexistência da inscrição (solicitar na Caixa Econômica Federal e no 

expedido pela Receita Federal; Banco do Brasil).
- Certificado Militar (para os homens); Todos os documentos deverão ser apresentados em uma cópia, 
- Certidão de Nascimento ou casamento;

que serão autenticadas mediante a apresentação dos originais.
- Certidão de nascimento dos filhos acompanhada da carteira de 

vacinação (menores de 05 anos) ou do atestado de escolaridade (se Fone residencial:
estiver em idade escolar);

Fone celular:- Comprovante de residência atual (água, luz ou telefone), no 

Nº Conta Bancária (Banco do Brasil):nome do concursado ou comprovante de residência acompanhado de 
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ANEXO V

1. Declaração de Não Acumulação de Cargos ou de Acumulação 

Legal (Modelo);

2. Declaração de Bens (Modelo);

3. Requerimento de Salário Família/Imposto de Renda (Modelo);

4. Requerimento de Exoneração (Modelo).

1 - DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU DE ACUMULAÇÃO LEGAL 

 
1.1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome completo: ________________________________________________________________  

Cargo: ________________________________________________________________________ 

Função: _______________________________________________________________________ 

Órgão de Lotação: __________________________________  nomeação: ____/______/_______ 

Carga Horária: _______________________________ Quadro: ___________________________ 

2. DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para fins  de ser reconhecido meu direi to ao cargo acima mencionado, que: 

 Não exerço outro cargo/função pública na Administração Direta, Fundacional ou Indireta do  Poder 

Púb lico, nos poderes Legis lativo e Judiciário ou no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, 
outros Estados, Municípios ou União.  

 

 Exerço, em regime de acumulação, cargo/função/emprego de__________________________, 

matrícula/cadastro____________no 
órgão/ent idade_________________,carga/horária_________________desde____/____/____, no 
horário de___________às ______________. 

 

 

 Sou aposentado no cargo/emprego de __________________________, pelo 
______________________________________________________  

(Município, Estado, União, entidade Privada) 
com carga horária de ________________________________________. 

 

 

 
E por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 
Dourados/ MS, _____ de _____________________ de 200__. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do  declarante 

 

 
  

   

 

 

2 - DECLARAÇÃO DE BENS 

 

 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

RG nº ________________________SSP/______ CPF nº ____________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ nº _________ 

Bairro :__________________________________ Cidade: ___________________________________ 

 

 
 

DECLARO, sob as penalidades da lei , que tenho os  seguintes bens móveis e imóveis: 
 

1.____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 
2.____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 
4.____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

E por ser verdade, firmo a presente, sendo o único responsável pelas informações p restadas. 
 

Dourados/ MS, ____ de __________ de 2.00__. 

 
 
 

_________________________________ 
         Ass inatura do declarante 
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Ilmo Sr. Secretário Municipal de Administração 

Nome: 

Endereço: Fone: 

Cargo: Referência/Classe: 

Quadro: Regime Jurídico: 

Unidade de Lotação: 

Secretaria/Órgão: 

 
Requer a V.Sª, autorização para pagamento de ______cotas de Salário-Família/Imposto de renda para os  dependentes abaixo 
mencionados: 

 

 
Dependentes 

Fins 
Escolaridade 

Sexo 
Parentesco 

Data de 
Nascim ento  SF IR M F 

1         

2         

3         
4         

5         

6         

7         

8         

 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 
 

Dourados/ MS, ______ de __________________ de 200__. 

 
 
 

 
____________________________________ 

Assinatura do requerente 

 
 

 
 
 

Anexar: Certidão de nascimento e atestado de escolaridade ou carteira de vacinação (menores de cinco anos) 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CNPJ: 03.155.926/0001-44 

3 - REQUERIMENTO DE SALÁRIO 
FAMÍLIA/IMPOSTO DE RENDA 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Dourados 
 

Nome: ____________________________________________________ matrícula: _______________ 

Cargo: _________________________________________ vínculo _______________, do Quadro de 

Pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados, lotado na Secretaria

______________________________________ vem mui respeitosamente requerer exoneração do 

cargo que ocupo atualmente a partir de ___/______/______, por motivo de: 

 

 Mudança de cidade 

 Outro emprego 

 Baixo salário 

X Nomeação por aprovação em Concurso Público na PMD 

 Outros (explicar): _______________________________________________________ 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento 

 

Dourados/ MS, _____ de _____________________ de 200__. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CPNJ: 03.155.926/0001-44 

4 - REQUERIMENTO DE 
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR 
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RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, a 

CONCORRÊNCIA N° 045/2008 proponente ANFER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Desta 

forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo 

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b” da 

Permanente de Licitação, torna público de acordo com a legislação Lei Federal n° 8.666/93. Processo n° 950/2008/SCC/PMD.

em vigor, o resultado final do citado processo, cujo objeto é a Dourados/MS., 22 de janeiro de 2009.

contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais 

- local: Vila Cachoeirinha - no Município de Dourados/MS., com 

recursos provenientes do Ministério da Integração - Proposta n° 

2893/2008. Destaca-se como vencedora e assim declarada pela PAULO CÉSAR RODELINI

Comissão Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Licitações

PARECER NORMATIVO Nº 001/2009/PGM 2.0 - DO ARTIGO 24, INCISOS I E II, DA LEI DE LICITAÇÃO 

N.º 8.666/93:

ASSUNTO : Dispensa de licitação, com base no artigo 24, 

incisos I e II, c/c artigo 26, caput, da Lei de Licitações n.º 8.666/93. O Regramento Licitatório estabelece em seu art. 24, dentre 

outros, o incisos I e II, in verbis:

Em face dos inúmeros Processos de Dispensa de Licitação, esta 

Procuradoria Geral do Município, resolve emitir Parecer Normativo, "Art. 24. É dispensável a licitação:

com base no artigo 24, incisos I e II, c/c artigos 26, caput, 61 e 62, 

caput, da Lei de Licitação n.º 8.666/93, nos termos que passa a I - - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por 

elencar. cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso I do artigo anterior, 

desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou 

Primeiramente, vale tecer algumas considerações. ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que 

possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

1.0 - DO ARTIGO 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL: II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior, 

É sabido que, no Direito Administrativo Brasileiro, a regra é a e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se 

obrigatoriedade de licitação tanto para aquisição de bens como para refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 

que haja prestação de serviços para a Administração, tendo como maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

fundamento Legal, na norma constitucional, o art. 37, inciso XXI, in ................................................................................

verbis:

Pela mesma Lei 8.666/93, a redação da alínea “a”, do incisos I e  

"Art. 37. II, do artigo 23, é a seguinte:

................................................................................... “.............................................................................

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, I – para obras e serviços de engenharia:

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo a) convite: até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos a) convite: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica .........................................................................”

e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das Verifica-se assim, que por força dos incisos I e II, do artigo 24, que 

obrigações”. as aquisições de pequeno vulto, isto é, 10% do valor atribuído à alínea 

“a” dos incisos I e  II do artigo 23, podem ser contratados 

E na norma infraconstitucional, o art. 2º, da Lei n.º 8.666/93, no diretamente, dado que é dispensável de licitação. Entretanto, 

seguinte teor: ressalva-se que, o artigo 24, inciso I, da citada lei ressalta em sua 

parte final: “desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra 

"Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no 

alienações concessões, permissões e locações da Administração mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 

Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente concomitantemente”; e no inciso II, da citada lei ressalta em sua parte 

precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei". final: “desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 

Como toda regra tem sua exceção, o Estatuto de Licitações vez”.

permite como ressalva à obrigação de licitar, a contratação direta Justifica-se esta hipótese de dispensa de licitação pelo fato do 

através de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, desde custo de um procedimento licitatório ser superior ao benefício que 

que preenchidos os requisitos previstos na lei. dele poderia ser extraído.
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A respeito do assunto, vejamos a opinião do professor Jorge que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos 

Ulisses Jacoby Fernandes: hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, 

"O reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em conflito autorização de compra ou ordem de execução de serviço. (grifo 

o princípio da licitação e o da economicidade, ensejando um gasto nosso) 

superior à vantagem direta aferível pela Administração, decidindo o ...”

legislador, à vista do interesse público, pela prevalência do segundo”.

E ainda, vale observar o que dispõe o §4º, do artigo 62, in verbis:

3.0 – DA RATIFICAÇÃO E DA PUBLICAÇÃO, REFERENTE 

ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 24, INCISOS I E II, DA “Art. 62 - ...

LEI FEDERAL, EM FACE AO EXPOSTO NO ARTIGO 26, ...

CAPUT, DA LEI DE LICITAÇÃO N.º 8.666/93: § 4o É dispensável o "termo de contrato" e facultada a 

substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e 

Da análise do artigo 26, caput, da Lei de Licitação n.º 8.666/93, independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega 

verificamos que tal dispositivo exclui a hipótese de publicação dos imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 

atos de dispensa de procedimento licitatório nos casos dos incisos I e obrigações futuras, inclusive assistência técnica.”

II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, ou seja, a sua publicação é 

desnecessária. Logo, a Administração poderá substituir o termo de contrato por 

outros instrumentos hábeis, tais como: carta-contrato, nota de 

Atente-se para o contido no artigo 26, caput, da Lei de Licitação: empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução 

de serviço, ressalvado as hipóteses do §4º, do artigo 62, da Lei 

"Art 26 - As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art 17 e nos Federal. 

incisos III a XXIV do art 24, as situações de inexigibilidade referidas 

no art 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no Vale lembrar que, o contrato é o negócio jurídico no qual as partes 

final do parágrafo único do art 8º, deverão ser comunicados dentro de estabelecem direitos e obrigações Esse negócio jurídico (o contrato) 

três dias a autoridade superior, para ratificação e publicação na pode ser instrumentalizado da seguinte forma: a) termo de contrato; 

imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia b) carta-contrato; c) nota de empenho; d) autorização de compra; e) 

dos atos” (grifo nosso) ordem de execução de serviços; e f) outros meios eficazes. 

Ressalte-se, no entanto, que, não sendo possível aplicar-se o Deste modo, deduz-se que qualquer negócio jurídico deve ser 

contido no art 26, caput, com relação à publicidade do ato de dispensa instrumentalizado, seja qual for o seu valor, nas formas previstas em 

no procedimento licitatório, nos casos dos incisos I e II do art 24 da lei.

Lei de Licitações, sua eficácia deverá se formalizar por outra forma, 

qual seja: pela publicação, na imprensa oficial, do extrato contratual, 4.0 – DA CONCLUSÃO:

nos moldes do artigo 61, parágrafo único, da Lei de Licitação n.º 

8.666/93: Conforme visto, temos que, em não ocorrendo a formalização da 

contratação pelo instrumento específico, tal publicação do extrato 

"Art 61 - Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os contratual, para a sua eficácia, deverá se dar na forma da divulgação 

de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua do instrumento substituto (conforme o caput do art 62), ocorrendo a 

lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da "publicação resumida do instrumento de contrato" (art 61, parágrafo 

inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às único), em que se deve consignar um breve texto sobre o termo 

cláusulas contratuais. realizado, identificando os dados de maior relevância da contratação 

Parágrafo único A publicação resumida do instrumento de (como, por exemplo: partes, objeto, prazo, preço, etc), ficando a 

contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição critério da Administração caracterizar tais elementos.

indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 

Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua Desta forma, constata-se que para a Dispensa de Licitação nos 

assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer termos do inciso I e II, do art. 24 da Lei Federal, não há necessidade de 

que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art ratificação e publicação na imprensa oficial, ficando assim 

26 desta Lei" dispensado sua ratificação e publicação, devendo observar sempre o 

que dispõe o artigo 61, parágrafo único, c/c artigo 62, caput, da Lei 

Quando a contratação for efetivada sem a confecção do Federal, conforme os dispositivos legais acima mencionado.

instrumento específico de contrato, não há como publicar o extrato, 

mas, note-se que tal fato não é impeditivo para a realização do ato, Por todo o exposto, opinamos pelos seguintes procedimentos:

conforme se constata do art 62, caput: 

I - quando se tratar de obras e serviços de engenharia de até o 

"Art 62 - O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e para compras e/ou 

concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e serviços de até R$ 8.000,00 (oito mil reais), a dispensa de licitação 

inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites têm amparo legal, conforme prevê o art. 24, incisos I e II, da Lei 

destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em Federal;
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II - O Gestor do órgão interessado na aquisição deverá formalizar Dourados - MS, 05 de janeiro de 2009.

o processo e juntar no mínimo 03 (três) orçamentos, objetivando 

garantir sempre a melhor proposta ao Município; Solange Silva de Melo

Procuradora/PGM

III – fica dispensada a ratificação e publicação, nos termos do 

artigo 26, caput, da Lei de Licitação n.º 8.666/93; Aprovo o parecer em todos os seus termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.  Encaminhe-se ao Departamento de 
IV – para eficácia do procedimento, deverá ainda ser observada a 

Compras e Licitações, para conhecimento. disposição contida no artigo 62, caput c/c §4º, do mesmo artigo, ou 

seja, a Administração, através da Superintendência de Licitação e 

Dourados - MS, 05 de janeiro de 2009.Contratação, deverá instrumentalizar o negócio jurídico seja através 

de: a) termo de contrato; b) carta-contrato; c) nota de empenho; d) 

Alziro Arnal Morenoautorização de compra; e) ordem de execução de serviços. 

Procurador Geral do MunicípioÉ o parecer, que submeto a apreciação.

Poder LegislativoPoder Legislativo

ATO N.º 001/2009 indicação das mulheres que concorrerão ao Prêmio "Mulher Cidadã – 

Marta Guarani", instituído pelo Decreto Legislativo 397 de 
"Dispõe sobre a indicação das pessoas que concorrerão ao Prêmio 01/10/12003 e alterado pelo Decreto Legislativo nº 537 de 14 de 

"Mulher Cidadã – Marta Guarani". dezembro de 2005.

0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE Art. 2º - Este Ato entrará em vigor a partir desta data. 
DOURADOS, Vereador Sidlei Alves da Silva, no uso de suas legais Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Dourados, 20 
atribuições... de janeiro de 2009.

RESOLVE: Vereador Sidlei Alves da Silva
Art. 1º - Prorrogar até 16 de fevereiro de 2009 o prazo para a Presidente

Ato

Instrução Normativa Nº 02 de 28 de janeiro de 2009 Artigo 53  Inciso V.

“Nomeia Agentes de Trânsito no município de Dourados” Resolve:

O Diretor de Transporte e Trânsito de Dourados-MS, no uso de Artigo 1º - Ficam nomeados os agentes abaixo nominados para 
suas atribuições legais, considerando o dispositivo no Artigo 280 e atuarem como Agentes de Trânsito da Polícia Militar no município de 

Dourados-MS.281 da Lei Federal 9503 e da Lei Municipal 2726 de 29/12/2004 
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Artigo 2º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados-MS, 28 de janeiro de 2009.

Osmar Farias Borba
Diretor de Transporte e Trânsito

Carlos Roberto Assis Bernardes
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
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