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Prefeito José Laerte Cecílio Tetila 3411 7665 
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 
Secretaria Municipal de Educação     3411-7606
Secretaria Municipal de Finanças    3411-7131 
Secretaria Municipal de Gestão Pública 3411-7105
Secretaria Municipal de Governo 3411-7672 
Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos   3411-7149 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 3411-7118 
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente  3411-7111 
Secretaria Municipal de Saúde 3411-7636 
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
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados Laércio Arruda 3427-4040
Conselho Tutelar   Telefones:  0800-647-7142/ Cel.: 8403-5727/ 3411-7140

-

Jovina Nevoleti Correia
Ermínio Guedes dos Santos
Ledi Ferla

Antônio Leopoldo Van Suypene
Luiz Seiji Tada
José Carlos Coineth de Oliveira
Raul Lídio Pedroso Verão
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                                                                                

Tabela de preço do Diodourados
Exemplar do dia..........................................R$ 0,50
Exemplar Anterior........................................R$ 0,60

Visite o Diário Oficial na Internet:
http:www.dourados.ms.gov.br
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LEI Nº. 3181, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008 NA ESQUINA LADO PAR DA RUA Antonio Elias e divisa com a área ‘I’ 
desmembrada do mesmo imóvel, de formato irregular, medindo a área de 186,94m² 

"Autoriza o Executivo Municipal a permutar as áreas que abaixo indica» (cento e oitenta e seis metros e noventa e quatro centímetros quadrados),...”. 
Matrícula imobiliária n 76.047 (f. 20, dos autos de processo administrativo n 

O Prefeito Municipal de Dourados, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 20.786/2008).; 
ele sanciona a seguinte Lei:

e) (110,46m²). “Um imóvel designado por ‘ÁREA I’, desmembrado de pare do 
Art. 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir através de permuta os lote 95 (noventa e cinco) situado no perímetro urbano desta cidade, LOCALIZADO 

imóveis descrito pela Área 02, da presente lei, de propriedade da  ADILES DO NA ESQUINA LADO PAR DA RUA Antonio Elias e divisa com a área ‘D’ 
AMARAL TORRES, portadora do CPF nº 043.916.081-20, sendo dados em permuta desmembrada do mesmo imóvel, de formato irregular, medindo a área de 110,46m² 
os imóveis constantes da Área 01 todos de sua propriedade: (cento e dez metros e quarenta e seis centímetros quadrados),...”. Matrícula 

imobiliária n. 76.048 (f. 21, dos autos de processo administrativo n 20.786/2008). 
ÁREA 01, imóveis de propriedade do Município de Dourados, constituído por 

uma área total de 867,80m² com os seguintes limites e confrontações: AO NORTE Art. 2º - O proprietário da área descrita como área 02 no art. 01, fica obrigado a 
com a rua Edgar Kozoroswski; AO SUL, com a Avenida Marcelino Pires; AO OESTE efetuar o pagamento da diferença dos valores conforme avaliações efetuadas pela 
com o lote Área “D” matrícula 76.043 de Adiles do Amaral Torres; AO OESTE com Comissão Municipal de Avaliação.
os lotes 12 e 13 da Quadra 29 do Jardim Márcia e atualmente de propriedade de 
Fernando Rodrigues, conforme matrículas nº 9.373 e 20.909; Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário 
ÁREA 02 – imóveis de propriedade de ADILES DO AMARAL TORRES, com 

área total de 2.029,63m² (dois mil e vinte nove vírgula sessenta e três metros Dourados (MS), 03 de dezembro de 2008.
quadrados), constituídas pelas áreas abaixo discriminadas:

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
a) (483,12m²). Um imóvel designado por ÁREA “E”, desmembrado de pare do Prefeito 

lote 95 (noventa e cinco) situado no perímetro urbano desta cidade, localizado na 
divisa com a área “B-1” e lado para a rua Albertina de Matos, de formato irregular, RAUL LÍDIO PEDROSO VERÃO
medindo a área de 483,12m² (quatrocentos e oitenta e três metros e doze centímetros Secretário Municipal de Governo 
quadrados). Matrícula imobiliária n 76.044 (f. 17, dos autos de processo 
administrativo n 20.786/2008). Poderá ser utilizada para assentamento social ou JOVINA NEVOLETI CORREIA
outro destino a cargo do Município, devido a estar com divisa ao NORTE, com Procuradora Geral do Município 
“corredor público”; 

b) (477,17m²). “Um imóvel designado por ÁREA ‘F’, desmembrado de pare do 
lote 95 (noventa e cinco) situado no perímetro urbano desta cidade, de formato 

LEI Nº 3182, DE 03 DE OUTUBRO DE 2008irregular, medindo a área de 477,17m² (quatrocentos e setenta e sete metros e 
dezessete centímetros quadrados), área essa reservada para abertura da Rua 7 de 

"Autoriza o Executivo Municipal a permutar as áreas que abaixo indica»setembro e Corredor Público a ser permutada com a PMD, com parte da Rua Filinto 
Müller...”. Matrícula imobiliária n 76.045 (f. 18, dos autos de processo administrativo 

O Prefeito Municipal de Dourados, faz saber que a Câmara Municipal aprovou n 20.786/2008); 
e ele sanciona a seguinte Lei:

c) (771,94m²). “Um imóvel designado por ‘ÁREA G’, desmembrado de pare do 
Art. 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir através de permuta o lote 95 (noventa e cinco) situado no perímetro urbano desta cidade, LOCALIZADO 

imóvel descrito pela Área 02, da presente lei, de propriedade da MITRA NA ESQUINA LADO ÍMPAR DA RUA Antonio Elias e lado par do corredor 
DIOCESANA DE DOURADOS, inscrita no CNPJ nº 03.063.856/0001-12, sendo Público, de formato irregular, medindo a área de 771,94m² (setecentos e setenta e um 
dados em permuta os imóveis constantes da Área 01 todos de sua propriedade:metros e noventa e quatro centímetros quadrados), área essa reservada para abertura 

da Rua Antonio Elias que será permutada com parte da Rua Filinto Müller...”. 
ÁREA 01, imóveis de propriedade do Município de Dourados, constituído por  Matrícula imobiliária n 76.046 (f. 19, dos autos de processo administrativo n 
- Um imóvel designado por Área C, desmembrado da quadra 42 situado no 20.786/2008).; 

loteamento denominado Jardim Guaicurus, perímetro urbano desta cidade, formato 
d) (186,94m²). “Um imóvel designado por ‘ÁREA H’, desmembrado de pare do regular, com frente para a rua G12 lado impar, esquina com a rua Maria Alves da 

lote 95 (noventa e cinco) situado no perímetro urbano desta cidade, LOCALIZADO Silva, medindo a área de 11.200,00 m2(onze mil e duzentos metros quadrados), 
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matriculado sob nº 81435, do Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, LEI Nº 3183, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008
- Um terreno designado por quadra nº 32, situado no loteamento denominado 

“Autoriza o Executivo Municipal a doar o imóvel que menciona para Parque dos Jequitibas, perímetro urbano desta cidade, medindo área de 3.363,781 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO-BRASILEIRA SUL MATOGROSSENSE ”m2 (três mil trezentos e sessenta e três vírgula setecentos e oitenta e um metros 

quadrados), matriculado sob nº 63.712, do Cartório de Registro de Imóveis desta 
O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que cidade.

a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte lei:- Um terreno designado pelo lote 17 da quadra 31, situado no loteamento 
denominado Residencial Parque do Lago II, perímetro urbano desta cidade, 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal, com permissivo na alínea “i” do §3º do medindo área de 1.027,50 m2 (um mil vinte sete vírgula cinqüenta metros 
Art. 107, da Lei Orgânica Municipal, introduzida pela Emenda a LOM nº 040, de 19 de quadrados), matriculado sob nº 70.371, do Cartório de Registro de Imóveis desta 
abril de 2007, autorizado a efetuar a doação do imóvel determinado pela área cidade.
remanescente da matrícula nº 35.444, medindo 9.1696,67 ms2 (nove mil, cento e 
noventa e seis metros e sessenta e sete  centímetros quadrados), designado por área A, de ÁREA 02 – imóvel de propriedade da Mitra Diocesana de Dourados, 
forma irregular, com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: 149,20m e 8,82 m constituída pela área abaixo discriminada:
com a Rua 09; ao Sul: 188,76 m com os lotes nº 01 à 09 da quadra 24, viela e com os lotes - Uma área remanescente da matrícula nº 35.444, medindo 9.1696,67 ms2 
01 à 04 e parte do lote 05 da quadra nº 1; ao Leste 109,00 m com a área desmembrada (nove mil, cento e noventa e seis metros e sessenta e sete  centímetros quadrados), 
designada área B; ao Oeste: 0,00 m com a Rua 09 e Av. José Roberto Teixeira, tudo em designado por área A, de forma irregular, com os seguintes limites e confrontações: 
conformidade com o registro nº 05, exalada as margens da Matrícula nº 35.444 do ao Norte: 149,20m e 8,82 m com a Rua 09; ao Sul: 188,76 m com os lotes nº 01 à 09 
Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, à ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO-

da quadra 24, viela e com os lotes 01 à 04 e parte do lote 05 da quadra nº 1; ao Leste 
BRASILEIRA SUL MATOGROSSENSE, inscrita no CNPJ sob nº 03.155.769/0001-

109,00 m com a área desmembrada designada área B; ao Oeste: 0,00 m com a Rua 
77, com sede à Rua Major Capilé, nº 3.185, nesta cidade. 

09 e Av. José Roberto Teixeira, tudo em conformidade com o registro nº 05, exalado 
Art. 2° - O imóvel objeto desta lei não poderá ser alienado a qualquer título, sob as margens da Matrícula nº 35.444 do Cartório de Registro de Imóveis desta cidade. 

pena de reversão ao patrimônio público municipal.
Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário disposições em contrário 

Dourados (MS), 03 de dezembro de 2008. Dourados (MS), 03 de dezembro de 2008.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Prefeito

RAUL LÍDIO PEDROSO VERÃO RAUL LÍDIO PEDROSO VERÃO
Secretário Municipal de Governo Secretário Municipal de Governo 

JOVINA NEVOLETI CORREIA JOVINA NEVOLETI CORREIA
Procuradora Geral do Município Procuradora Geral do Município

Portarias
PORTARIA N. 607, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2008 CONSIDERANDO o disposto no artigo 29 § 2º, da Lei Complementar nº 

107/2006 – Estatuto do Servidor Público Municipal;
Autoriza a renovação da cedência com permuta da servidora MARCILENE 

MARTINS LEAL, e dá outras providências. CONSIDERANDO o disposto no artigo 35 § 4º, da Lei Complementar nº 
107/2006 – Estatuto do Servidor Público Municipal;

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
R E S O L V E:

confere os incisos II e IV da Lei Orgânica do Município, e o inciso I do art. 53, da Lei 
n.° 2.726, de 28 de dezembro de 2004, Art. 1º - Fica declarada sem efeito, a Portaria GAB nº 339 de 09/julho/2008, 

publicada no Diário Oficial do Município nº 2320, fls. 01, de 28/07/2008, 
RESOLVE: exclusivamente em relação à nomeação dos relacionados no anexo único desta 

portaria.
Art. 1° - CONCEDER, para efeitos de regularização de vida funcional, a cedência 

da servidora MARCILENE MARTINS LEAL, matrícula funcional n.° 5018338, Art. 2º - Em decorrência do estabelecido acima, ficam declarados VAGOS os 
ocupante do cargo de Agente de Apoio Institucional, lotada na Secretaria Municipal de cargos mencionados nesta, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da 
Educação, para prestar serviços para o Município de Fátima do Sul, na Secretaria Lei Complementar nº 107, de 12 de dezembro de 2006.
Municipal de Educação, com ônus para a origem.

Parágrafo Único - A cedência da servidora mencionada no caput deste artigo fica Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
condicionada à cedência, em permuta, da servidora ZILDA LOPES DA SILVA, disposições em contrário.
portadora do RG n.° 665.196 SSP/MS e CPF n.° 561.728691-91, do Município de 
Fátima do Sul, para prestar serviços ao Município de Dourados, com ônus para a Dourados/ MS, 01 de dezembro de 2008.
origem.

José Laerte Cecílio Tetila
Art. 2° - A cedência autorizada no artigo anterior terá prazo de 02(dois) anos, Prefeito Municipal de Dourados

ficando regularizado o período compreendido entre 02/10/2007 a 02/10/2008, tendo 
seu termo final em 02/10/2009. José Carlos Coineth de Oliveira

Secretário Municipal de Gestão Pública
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. ANEXO ÚNICO - PORTARIA GAB Nº 605 de 01 de dezembro de 2008

Dourados, 13 de novembro de 2008 CARGO: Profissional de Saúde Pública
FUNÇÃO: Enfermeiro

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA Carga Horária: 40 horas
Prefeito Municipal

Ordem Classificação Nome
JOSÉ CARLOS COINETH DE OLIVEIRA 01 29º ERIKA CRISTINE MARRER ROSA

Secretário Municipal de Gestão Pública 02 30º SILVANA DIAS CORREA
03 31º CLAUDIA GASPAR ZENGO
04 35º ANA FULVIA PILATE CAMPOS
05 36º LARISSA CELETE BARANCELLI

PORTARIA GAB Nº 605 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2008
CARGO: Técnico de Saúde Pública II

“Torna sem efeito a Portaria GAB nº 339 de 09/julho/2008, exclusivamente em FUNÇÃO: Auxiliar de Enfermagem
relação à nomeação dos relacionados no anexo único desta portaria” Carga Horária: 40 horas

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe Ordem Classificação Nome
confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município e o inciso I do 01 30º ELIDA DOS SANTOS GUEDES
artigo 53, da Lei nº 2726, de 28 de dezembro de 2004. 02 45º MARILENE CANTEIRO RUIZ
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PORTARIA GAB Nº 608 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2008 ANEXO ÚNICO - PORTARIA GAB Nº 608 de 02 de dezembro de 2008

“Torna sem efeito a Portaria GAB nº 482 de 19/setembro/2008, exclusivamente CARGO: Auxiliar de Apoio Institucional Indígena
em relação à nomeação dos relacionados no anexo único desta portaria” FUNÇÃO: Zelador (Guarani-Kaiowá)

Ordem Classificação Nome
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 01 6º TATIANE ORTIZ RODRIGUES

confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município e o inciso I do 
artigo 53, da Lei nº 2726, de 28 de dezembro de 2004.

PORTARIA Nº. 959/2008
CONSIDERANDO o disposto no artigo 29 § 2º, da Lei Complementar nº 

107/2006 – Estatuto do Servidor Público Municipal; “Re-ratificação da Portaria nº. 941/2008”

CONSIDERANDO o disposto no item 7.13.b do Edital nº 001/B-2006 de RE-RATIFICAÇÃO PORTARIA Nº. 941/2008
29/06/2006;

QUE TRATA DA “CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
R E S O L V E: PELA REGRA DO ART. 6º DA EC/41/2003 À SERVIDORA MARIA DA SILVA E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
Art. 1º - Fica declarada sem efeito, a Portaria GAB nº 482 de 19/setembro/2008, 

publicada no Diário Oficial do Município nº 2.365, fls. 05, de 29/09/2008, DIRETOR PRESIDENTE DO Instituto de Previdência Social dos Servidores do 
exclusivamente em relação à nomeação dos relacionados no anexo único desta Município de Dourados - PREVID, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
portaria. Art. 35 da Lei Municipal Nº.108/2006.

Art. 2º - Em decorrência do estabelecido acima, ficam declarados VAGOS os RESOLVE:
cargos mencionados nesta, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da 
Lei Complementar nº 107, de 12 de dezembro de 2006. Art. 1º - Onde consta: Auxiliar de Apoio Institucional, passe a constar: Auxiliar de 

Apoio Educacional.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

disposições em contrário. Ratificam – se os demais termos constantes na portaria.

Dourados/ MS, 02 de dezembro de 2008. Dourados - MS, 04 de dezembro de 2008.

José Laerte Cecílio Tetila LAÉRCIO ARRUDA
Prefeito Municipal de Dourados Diretor Presidente – PREVID

José Carlos Coineth de Oliveira GLEICIR MENDES CARVALHO
Secretário Municipal de Gestão Pública Diretora de Benefício – PREVID

Resoluções
RESOLUÇÃO Nº. CD/12/3249/08/SEMGEP Registre-se.

Publique-se.
José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no Cumpra-se.

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da 
Lei Orgânica do Município de Dourados... À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências 

necessárias aos assentamentos funcionais.
R E S O L V E:

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 02 dias do mês de dezembro do 
Prorrogar a Cedência do Servidor Público Municipal, BEATRIZ DA SILVA ano dois mil e oito (2008).

VIEGAS PAES, matrícula funcional nº “21931-1” ocupante do cargo efetivo de 
Assistente de Serviços Administrativos, lotada na Secretaria Municipal de Gestão José Carlos Coineth de Oliveira
Pública (SEMGEP), para prestar seus serviços profissionais junto ao Tribunal Secretário Municipal de Gestão Pública 
Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul – Cartório da 43ª Zona Eleitoral, com 
ônus para a origem, em conformidade com o Ofício nº 579/08/SGRH/SEMGEP, 
datado de 02 de dezembro de 2008, pelo período de 14.11.08 a 13.11.09.

Registre-se.
Publique-se. RESOLUÇÃO Nº. CD/12/3250/08/SEMGEP
Cumpra-se.

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no 
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da 

necessárias aos assentamentos funcionais. Lei Orgânica do Município de Dourados...

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 02 dias do mês de dezembro do R E S O L V E:
ano dois mil e oito (2008).

Prorrogar a Cedência da Servidora Pública Municipal, FABIANA 
José Carlos Coineth de Oliveira SCHINAIDER ESPINDOLA, matrícula funcional nº “114762300-1” ocupante do 

Secretário Municipal de Gestão Pública cargo efetivo de Profissional do Magistério Municipal, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED), para prestar seus serviços profissionais junto a 
Prefeitura Municipal de Ponta Porã - MS, com ônus para a origem, em Permuta 
com a servidora Regiane Carlos Peixoto, em conformidade com o Ofício nº 

RESOLUÇÃO Nº. CD/12/3248/08/SEMGEP 580/2008/SRGH/SEMED, datado de 02 de dezembro de 2008, pelo período de 
30.11.08 a 31.12.08.

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Registre-se.
Lei Orgânica do Município de Dourados... Publique-se.

Cumpra-se.
R E S O L V E:

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências 
Prorrogar a Cedência do Servidor Público Municipal, CELSO MORAIS necessárias aos assentamentos funcionais.

MARTINS, matrícula funcional nº “401-1” ocupante do cargo efetivo de 
Assistente de Serviços Administrativos, lotada na Secretaria Municipal de Gestão Secretaria Municipal de Gestão Pública, ao 02 dias do mês de dezembro do 
Pública (SEMGEP), para prestar seus serviços profissionais junto ao Tribunal ano dois mil e oito (2008).
Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul – Cartório da 43ª Zona Eleitoral, com 
ônus para a origem, em conformidade com o Ofício nº 579/08/SGRH/SEMGEP, José Carlos Coineth de Oliveira
datado de 02 de dezembro de 2008, pelo período 14.11.08 a 13.11.09. Secretário Municipal de Gestão Pública 
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RESOLUÇÃO/F.Nº/12/2920/08/SEMGEP 84151-1 - MARCOS ROBERTO DOS SANTOS 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
7371-1 - MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
84771-1 - MARIZORY TOBIAS MACHADO 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso 
114762994-1 - NERILDA ROSA DA SILVA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75,da Lei 
9291-1 - OLIMPIO RAMOS DA ROSA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30Orgânica do Município de Dourados...
84631-1 - OSMAR ASSIS CAVALCANTE 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30
84461-1 - OSMAR FERREIRA COSTA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30R E S O L V E:
84741-1 - RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
90326-2 - VALDECIR BELMIRO DE CARVALHO 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30Conceder aos Servidores Públicos Municipais Conforme Extrato de Atos 
114760666-1 - VALDEMIR NOGUEIRA DA SILVA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30Administrativos, 15 (quinze) dias de Férias Regulares, no termo, do artigo 126, da Lei 
90101-1 - VILMAR ALVES LEITE 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30Complementar n° 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), com início no mês 
153511-1 ROBERTINA PIRES DE PONTES 2007-2008 01/12/2008-15/12/2008 15de dezembro de 2008.

Secretaria   :1004 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Registre-se.

Aquisição Período Solicitado dias
Publique-se.

63421-1 - ITACIANA APARECIDA PIRES SANTIAGO 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
Cumpra-se. 7201-1 - LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30

À Superintendência de Recursos Humanos, para as devidas providências. Secretaria   :1006 - SEC. MUN. DE HABITACAO SERVICOS URBANOS
Aquisição Período Solicitado dias

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos (04) quatro dias do mês de (12) Aquisição Período Solicitado doc
dezembro do ano (2008) dois mil e oito. 501849-1 - ALZENIR SIMAS DO AMARAL 2007-2008 04/12/2008-02/01/2009 30

89541-1 - ISAIRA BENEDITA DOS SANTOS 2006-2007 10/12/2008-08/01/2009 30
José Carlos Coineth de Oliveira 13321-1 - JOAO CARDOSO DA SILVA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30

 Secretário Municipal de Gestão Pública 500669-1 - JOAO DE SOUZA LEAO 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30
44751-1 - JOAQUIM ALEIXO SALES FILHO 2007-2008 22/12/2008-20/01/2009 30
141161-1 - MANUEL PORFIRIO DOS SANTOS 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
27441-1 - MARIA APARECIDA FONSECA NASCIMENTO 2007-2008 02/12/2008-31/12/2008 30
14991-1 - NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS 2007-2008 09/12/2008-07/01/2009 30RESOLUÇÃO/F.Nº /12N°2919/08/SEMGEP
114760673-1 - ROGERIO FRUBEL CAVILHAS 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso 
Secretaria   :1007 - SEC.MUN.DE SAÚDE(ADM GERAL)das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75,da Lei 

Aquisição Período Solicitado diasOrgânica do Município de Dourados...
114762165-2 - AQUILINO RODRIGO DE MATTOS 2007-2008 15/12/2008-29/12/2008 15
501945-2 - JORGE MASSASHIGUE KAKU 2007-2008 05/12/2008-19/12/2008 15R E S O L V E:
114760289-1 - MEIRE CRISANTO MENOTTI 2006-2007 05/12/2008-03/01/2009 30
500941-1 - NOEMIA KEIKO IIYAMA KAKU 2007-2008 05/12/2008-19/12/2008 15Conceder aos Servidores Públicos Municipais Conforme Extrato de Atos 
17181-1 - ORLANDO JOSE DA SILVA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30Administrativos, 30 (trinta) dias de Férias Regulares, no termo, do artigo 126, da Lei 
114760515-1 - PAULO CESAR RODRIGUES PEREIRA 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30

Complementar n° 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), com início no mês 
82761-1 EDILENE ALVES DOS SANTOS 2006-2007 01/12/2008- 15/12/2008 15

de dezembro de 2008.

Secretaria   :1008 - SEC.MUN.DE SAÚDE(GESTÃO PLENA)
Registre-se. Aquisição Período Solicitado dias
Publique-se. 12411-1 - EDNA ISIDORA DE SOUSA DOS SANTOS 2007-2008 17/12/2008-01/01/2009 15
Cumpra-se. 500968-2 - EDSON DE ALMEIDA LEITE JUNIOR 2007-2008 10/12/2008-30/12/2008 20

114760199-1 - FLAVIO ANTONIO ROBERTO RIBAS 2006-2007 01/12/2008-15/12/2008 15
À Superintendência de Recursos Humanos, para as  devidas providências. 129281-1 - HEVILA CRISTHINA LOPES BRAGA SADER 2007-2008 15/12/2008-13/01/2009 30

114760452-1 - MARIA APARECIDA DA SILVA 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30
Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos (4) quatro dias do mês de (12) 

dezembro do ano (2008) dois mil e oito. Secretaria   :1009 - SEC.MUN.DE SAÚDE(PAB)
Aquisição Período Solicitado dias

José Carlos Coineth de Oliveira 501156-2 - ELIZALTINA FAUSTINO DOS ANJOS 2007-2008 01/12/2008-15/12/2008 15
 Secretário Municipal de Gestão Pública 500978-2 - FABIOLA DA COSTA RODRIGUES GOMES 2006-2007 08/12/2008-22/12/2008 15

34511-1 - JUDITE PLETSCH 2006-2007 16/12/2008-30/12/2008 15
25821-1 - NILSON LUIZ DE AZAMBUJA 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30

RESOLUÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS N°2919/08 - 30 (trinta dias) e 
Secretaria   :1011 - SEC.MUN.DE SAÚDE(PSF PACS)N°2920/08 - 15 (quinze dias)

Aquisição Período Solicitado diasFÉRIAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/08
114760519-1 - DANILO GALVAO DUARTE 2007-2008 01/12/2008-15/12/2008 15
790512-3 - ENIVALDO VICENTE DA SILVA 2007-2008 09/12/2008-23/12/2008 15Secretaria   :1001 - SEC. MUN. DE GESTAO PUBLICA
90470-1 - GISLAINE DE CASSIA NEPOMUCENO 2005-2006 06/12/2008-20/12/2008 15Aquisição Período Solicitado dias
88751-1 - LAERTE MACHADO DA SILVA 2006-2007 23/12/2008-21/01/2009 30114760538-1 - ALLINE ROBERTO DA SILVA 2006-2007 05/12/2008-03/01/2009 30
18471-1 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA 2006-2007 01/12/2008-15/12/2008 1529811-1 - JOSE LENIVAL COUTO DE ALENCAR 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30
114760117-1 - REGINA SATURNINO DA SILVA 2007-2008 01/12/2008-15/12/2008 15114762949-1 - TATIANE CIMARA ARAUJO IKEDA 2007-2008 08/12/2008-06/01/2009 30
34501-1 - VERA ASSUNCAO ALVARES RIBEIRO 2006-2007 01/12/2008-15/12/2008 1515741-1 - VALNIRES BRANDAO DA SILVA 2007-2008 26/10/2008-25/11/2008 30

15791-1 - VITORINA VERA 2007-2008 03/12/2008-01/01/2009 30
Secretaria   :1019 - SEC. MUN. DE FINANCAS85011-1 RICARDO PALAZON 2007-2008 03/12/2008-01/01/2009 30

Aquisição Período Solicitado dias
48891-1 - EGON SIMM 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30Secretaria   :1002 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (25%)
87121-1 - ELIANE VARGAS BOGARIN 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30Aquisição Período Solicitado dias

148061-1 - ENIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 2006-2007 04/12/2008-02/01/2009 30
Secretaria   :1021 - GUARDA MUNICIPAL DE DOURADOS (GUARDAS)143641-1 - RODRIGO SUMARA DE ARAUJO 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30

Aquisição Período Solicitado dias
43731-1 - ADRIANO DE SOUZA VALIENTE 2007-2008 07/12/2008-05/01/2009 30Secretaria   :1003 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (ADMINIST.)
43701-1 - AGNALDO RIBEIRO DA SILVA 2006-2007 05/12/2008-03/01/2009 30Aquisição Período Solicitado dias
43871-1 - EVALDO ELIANDRO DE SOUZA 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 30114760308-1 - AGNALDO GONÇALVES PORTO 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30
48141-1 - ISRAEL PAULO MOISES DE OLIVEIRA 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 3011191-1 - ALCIDES DOS SANTOS 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30
48151-1 - ITAMAR DE JESUS PIRES 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 3024421-1 - ALFREDO RODRIGUES 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
43921-1 - IVA CIRQUEIRA DO NASCIMENTO ROCHA 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 30114762983-1 - ALINE ORTIZ DA SILVA 2007-2008 09/12/2008-07/01/2009 30
48111-1 - JOAO TAYLOR LEITE ARANDA 2006-2007 20/12/2008-18/01/2009 30114763008-1 - ANIZIO SILVA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
48091-1 - JOSE FERREIRA LOPES FILHO 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 303961-1 - ANTONIA MARIA ESCORSE 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
48061-1 - LAURA RODRIGUES PATRICIO 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 3083921-1 - ANTONIO BARBOSA LOPES 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30
44001-1 - LUIZA IBANHES 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 30114762054-1 - CARLOS ANTONIO DUARTE 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
47991-1 - MARCOS CEZAR DA SILVA LEITE 2007-2008 15/12/2008-13/01/2009 30114762378-1 - EDINEIA DE SOUZA OZORIO CARDOSO 2007-2008 09/12/2008-23/12/2008 15
44301-1 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 3082091-1 - FABIANA APARECIDA DE LIMA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
47971-1 - MARIA ERCILIA DE MEDEIROS OLIVEIRA 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 306391-1 - JANDIRA CANAZZA DE LIMA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
47931-1 - PORFIRIO ARGUELHO RIVEIRO JUNIOR 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 3084491-1 - JOAO DE SOUZA CARVALHO 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
47631-1 - WESLEI HENKLAIN FERRUZZI 2006-2007 05/12/2008-03/01/2009 3083761-1 - JOAO GONCALVES DE FIGUEIREDO 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30

83951-1 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
Secretaria   :1022 - GUARDA MUNICIPAL DE DDOS (ATIV.)114760592-1 - JOSE CARLOS PEREIRA MASCARENHAS 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30

Aquisição Período Solicitado dias84201-1 - JOSE NOGUEIRA PIRES 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
101-1 - ALFREDO DE SOUZA 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 3014091-1 - JOVINO PINHEIRO CABREIRA 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30
83901-1 - ALTINO ANTUNES DO NASCIMENTO 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 30114762947-1 - LUCIANO MARTINS 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30

Resoluções



84181-1 - ELIAS FERREIRA DA SILVA 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 30 Secretaria   :1032 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR
84551-1 - JOSE BATISTA DA SILVA 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 30 Período Aquisição Período Solicitado dias
84921-1 - LUIZ CARLOS PEREIRA 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 30 148761-1 - LUIZ AMARO DA CRUZ JUNIOR 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
502164-3 - NAIR GOLTZ SEHN 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 30
14931-1 - NATAL MANOEL DOS SANTOS 2006-2007 05/12/2008-03/01/2009 30 Secretaria   :1033 - SEC. MUN. ASSIST SOCIAL E ECON SOLIDÁRIA
84881-1 - SANDRO MARQUES MAIZ 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 30 Período Aquisição Período Solicitado dias
15611-1 - SEVIRINO JOCA DE ALENCAR 2007-2008 05/12/2008-03/01/2009 30 82211-1 - ANDREA SIPPERT 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30

82171-1 - ELIANE DE SANTANA 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30
Secretaria   :1023 - GABINETE DO PREFEITO 89871-1 - JODSON FRANCO BATISTA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30

Aquisição Período Solicitado doc 501760-2 - ELIANA MOREIRA DE MORAES 2007-2008 01/12/2008-15/12/2008 15
131591-1 - LUCIENE CANDIDO DE OLIVEIRA 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30

Secretaria   :1042 - SEC. MUN. DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
Secretaria   :1026 - SEC. MUN. DE GOVERNO Aquisição Período Solicitado Doc

Aquisição Período Solicitado dias 114760269-1 - MARIA APARECIDA BARROS VAGULA 2007-2008 01/12/2008-15/12/2008 15
114763139-1 - ANDREIA MARIA KREMER 2007-2008 01/12/2008-15/12/2008 15 280027-1 - MARIO CEZAR TOMPES DA SILVA 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30
290013-2 - LUCILENE CABRAL E SILVA MACHUCA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30 114763353-1 - THIAGO BASSO 2007-2008 24/11/2008-08/12/2008 15

114763293-1 DIOGO FELLIPHE DA S. MALUF 2007-2008 24/11/2008-23/12/2008 30
Secretaria   :1028 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

Período Aquisição Período Solicitado doc Secretaria   :1057 - SEC.MUN ASSIST SOCIAL(A RENASCER)
46401-1 - CRISTIANO STEFANELLO DA SILVA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30 Aquisição Período Solicitado dias
114760277-1 - HENRIQUE JOSE DE SOUZA OLIVEIRA 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30 89931-1 - EVA MARIA MORAIS DE LIMA 2006-2007 01/12/2008-30/12/2008 30
17101-1 - MANOEL INACIO RAMOS 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30

Secretaria   :1061 - SEC.MUN ASSIST SOCIAL
Secretaria   :1031 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Aquisição Período Solicitado dias

Período Aquisição Período Solicitado dias 114762613-1 - THEODORO HUBER SILVA 2007-2008 01/12/2008-15/12/2008 15
19471-1 - ARLENE LOPES DE ALMEIDA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
39091-1 - CESAR AUGUSTO RASSLAN CAMARA 2006-2007 10/12/2008-08/01/2009 30 Secretaria   :1064 - PAIF/CRAS
140281-1 - JOSE CARLOS CAMARGO ROQUE 2007-2007 01/12/2008-30/12/2008 30 Aquisição Período Solicitado dias
45841 -1 - MARCIO FORTINI 2007/2008 02/01/2009-30/01/2009 30 114762606-1 - GABRIEL SIMOES REINO BARBOSA 2007-2008 01/12/2008-30/12/2008 30
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Editais

EDITAL EDITAL
PRINT COPY COMERCIO E SERVIÇO LTDA, torna Público que requereu do Instituto Alvir Antonio Lodi, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de 

de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental – AA, Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade de Avicultura 
para atividade de COMERCIO VAREJISTA, LOCAÇÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO E de Corte, localizada na Rua/Av. Fazenda Barra Bonita, Rodovia Indapolis - Deodápolis, 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA E SUAS PEÇAS, km 27, no município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto 
ACESSORIOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL E EQUIPAMENTOS PARA ambiental.
ESCRITORIO, localizada na Rua Onofre P. Matos, 2185 – Centro, no município de Dourados 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EDITAL
João Martins de Oliveira, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente 

EDITAL de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade de 
DINAMICA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, torna Público que recebeu do Avicultura de Corte, localizada na Rua/Av. Sítio Santa Maria, Rodovia Indapolis – 

Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia – Deodapolis, km 27, no município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de 
LP, para atividade de Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e impacto ambiental.
corretivos do solo, localizada na Rua Albertina de Matos, 880 – Jardim Leste, no 
município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EDITAL
Arno Rockennback, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de 

EDITAL Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade de Avicultura de 
DINAMICA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, torna Público que requereu do Corte, localizada na Rua/Av. Fazenda Linha Guassu, Rodovia Indapolis - Deodápolis, km 

Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de 27, no município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
Instalação – LI, para atividade de Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo, localizada na Rua Albertina de Matos, 880 – Jardim 
Leste, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto EDITAL
Ambiental. Marcirio Vilaplana, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de 

Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade de Avicultura 
de Corte, localizada na Rua/Av. Sítio Caixa Branca, Dourados Fátima do Sul, km 19, no 

EDITAL município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
JP DEPOSITO DE EMBALAGENS LTDA - ME, torna Público que recebeu do 

Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença 
Ambiental Simplificada - LS, para atividade de Depósito de mercadorias para terceiros, EDITAL
exceto armazéns gerais e guarda-móveis, localizada na Rua Isabel Cardoso, 23, Quadra Milvo Luiz Decian, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de 
23 Lote 11 – Jardim Guaicurus, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade de Avicultura 
Estudo de Impacto Ambiental. de Corte, localizada na Rua/Av. Fazenda Ouro Verde, Dourados - Itahum, km 31, no 

município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

EDITAL
EGMAR MATOS DE OLIVEIRA – ME, torna Público que requereu do Instituto de EDITAL

Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental Florisvaldo Ferreira Mazarin, torna Público que requereu do Instituto de Meio 
Simplificada - LS, para atividade de Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade 
veículos automotores, localizada na Rua Cuiabá, n°. 1.520 - Centro, no município de de Avicultura de Corte, localizada na Rua/Av. Sítio São José, Rodovia Dourados Fátima 
Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental. do Sul, km 12 no município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto 

ambiental.

EDITAL
VALE & PEREIRA LTDA - ME. Torna publico que requereu do Instituto de Meio EDITAL

Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados MS, a Autorização Ambiental, para a Arlindo Lodi, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de 
atividade de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade de Avicultura 
intermunicipal, interestadual e internacional, Rua Fradik Correa Pereira S/N, Vila Vargas,  de Corte, localizada na Rua/Av. Fazenda Linha Guassu, Rodovia Indapolis - Deodápolis, 
sentido Dourados – Campo Grande, no município de Dourados – MS. Não foi km 27, no município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto 
determinado estudo de impacto ambiental. ambiental.

EDITAL EDITAL
Dourarol Distribuidora Dourados de Rolamentos Ltda- ME, torna Público que Osmar Donizeth Nogueira da Silva, torna Público que requereu do Instituto de Meio 

requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia - LP, para atividade 
autorização ambiental - AA, para atividade de Comércio por atacado de peças e acessórios de Avicultura de Corte, localizada na Rua/Av. Sítio JDL - Guassu, Rodovia Indapolis - 
novos para veículos automotores- localizada na rua Hayel Bon Faker, 1347- Jardim Água Porto Vilma, km 18, no município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de 
Boa- no município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental. impacto ambiental.
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Editais

EDITAL N°. 004, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 001/2008 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/2008 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMNISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, torna pública a RETIFICAÇÃO DOS ITENS 3.1, 4.1.5, 4.3, 4.3.1A, 4.3.1B E DO ANEXO I (TABELA DE CARGOS – NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR), 
divulgados no EDITAL Nº. 001/PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/2008, de 27 de novembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Município de Dourados, em 28 de 
novembro de 2008, que passam a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

[...]
3.1 – Serão destinados 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas para aqueles cargos/funções que possibilitem essa destinação, desde que o grau de deficiência do candidato 

seja compatível com as atribuições, observados os dispositivos constantes dos artigos 3º, 4º, 5º, 37 e 41 do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

[...]
4.1.5 – A duração total das provas será de três horas para todos os cargos, no período matutino (das 08h as 11h) e no vespertino (das 14h as 17h), de acordo com a opção de 

candidato no momento da inscrição, sendo que para os cargos de  Administrador, Analista de Tecnologia de Informação, Contador, Bibliotecário, Economista, Engenheiro 
Mecânico, Procurador Auxiliar, Assistente Social, Psicólogo, Técnico de Eletrotécnica, Técnico de Contabilidade, Técnico de Segurança de Trabalho, Técnico de Tecnologia da 
Informação e Assistente Administrativo,  as provas serão somente no período matutino (das 08h as 11h).

4.1.5.1 – Em vista da opção do candidato pelo horário de realização da prova, esta será diferenciada em cada um dos períodos previstos para aplicação.
4.1.5.2 – Os portões serão fechados, pontualmente, no período matutino às 7h45min, e, no período vespertino às 13h45min.
 [...]

4.3 - PROVA DE TÍTULOS: de caráter classificatório, será realizada de acordo com o seguinte procedimento:
a) nos dias 08 e 09 de dezembro de 2008, os candidatos inscritos entregarão cópias dos documentos comprobatórios de titulação para avaliação, no Protocolo Central da 

UFGD da Unidade I, na Rua João Góes, 1.761, Vila Progresso, Dourados, MS, entre os horários das 8h às 12h e das 14h às 19h, considerando o horário de Mato Grosso do Sul, 
conforme os seguintes direcionamentos:

a.1) pessoalmente, com a apresentação dos originais dos títulos para conferência;
a.2) por procurador, de posse de procuração simples acompanhada de cópia de documento de identificação do candidato e do procurador.
a.3) via SEDEX, com os documentos devidamente autenticados, endereçado à UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – PRÓ REITORIA DE ENSINO 

DE GRADUAÇÃO, Rua João Rosa Góes nº. 1.761, Vila Progresso, Caixa Postal 322, CEP 79.825-070, Dourados – MS, postados até o dia 09 de dezembro de 2008.
a.4) NÂO serão aceitos documentos enviados por fax, e-mail ou outro meio eletrônico.

b) os títulos serão pontuados conforme valores abaixo e será considerada somente a pontuação correspondente à maior titulação, quando for o caso.

CARGO FUNÇÃO REQUISITO 
ESTIMATIVA 
DE VAGAS 

ESTIMATIVA 
DE VAGAS 

PNE 

C.H. 
Semanal 

SALÁRIO 
BASE 

R$ 

Profissional de 
Saúde Pública

 
Enfermeiro

 

Graduação em Enfermagem, experiência 
comprovada na área hospitalar e Registro 
no COREN.
 

36
 

02
 

42
 

R$
 

2.105,20
 

Técnico de 
Saúde Pública 
I

Técnico de 
Enfermagem

 

Nível Médio Completo, experiência 
comprovada e Registro no COREN.

 

163
 

08
 

42
 

R$ 837,92
 

Técnico de 
Saúde Pública 
II

Auxiliar de

 Enfermagem

 

Nível Médio Completo e experiência 
comprovada em análises clínicas.

 

29

 

01

 

42

 

R$ 645,27

 
Técnico de 
Saúde Pública 
III

Assistente 
Administrativo

Nível Médio Completo, experiência 
comprovada e Curso de Informática.

90 05 44 R$ 645,27

4.3.1A – PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

 

Pontuação

Itens

 

Títulos

 

Unitária Máxima

01
 

Formação Profissional:
 

 - Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de Especialização –  

lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, ou  

- Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de Mestrado, ou

 
- Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de Doutorado.

 

10

20

40

10

20

40

02

 

Cursos de Capacitação Profissional (área específica).

 

 

- Cursos com carga horária maior ou igual a 20 horas.

 

5 20

03

 

Tempo de Serviço:

 

Declaração, atestado ou cópia autenticada da Carteira Profissional, de tempo de serviço prestado na Rede Hospitalar, 

razão de dez pontos por semestre, em que conste o período de início e término da atuação.

10 (por 

semestre)
40
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4.3.1B – PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
Pontuação 

Itens Títulos
 

Unitária

 
Máxima

 

01 Formação Profissional:

   
- Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Graduação.

 

20

 

20

 02 Cursos de Capacitação Profissional (utilizados na área específica)

   - Cursos com carga horária maior ou igual a 10 horas.

 

5

 

20

 
03 Tempo de Serviço:

   

Declaração, atestado ou cópia autenticada da Carteira Profissional, de tempo de serviço prestado na Rede Hospitalar, 

razão de dez pontos por semestre, em que conste o período de início e término da atuação.

10 (por 

semestre)
60

ANEXO I  
 

TABELA DE CARGOS – NÍVEL MÉDIO

 
 

 

CARGO

 

FUNÇÃO

 

REQUISITO

 

ESTIMATIVA

 
DE VAGAS

 

ESTIMATIV

A

DE VAGAS 

PNE

C.H.

Semanal

SALÁRIO 

BASE

R$

Técnico de Saúde Pública I

 

Técnico em Eletrotécnica

 

Nível Médio Completo, experiência 
comprovada e curso técnico  em 
eletrotécnica.

 

02

 

44 R$ 837,92

Técnico de Saúde Pública I

 

Técnico em Contabilidade

 

Nível Médio Completo e experiência 
comprovada em Contabilidade Pública.

 

04

 

44 R$ 837,92

Técnico de Saúde Pública I

 

Técnico de Enfermagem

 

Nível Médio Completo, experiência 
comprovada e Registro no COREN.

 

163

 

08 42 R$ 837,92

Técnico de Saúde Pública I

 

Técnico de Raio X

 

Nível Médio Completo e experiência 
comprovada.

 

10

 

24 R$ 837,92

Técnico de Saúde Pública I

 

Técnico de Laboratório

 

Nível Médio Completo e experiência 
comprovada em análises clínicas.

 

15

 

44 R$ 645,27

Técnico de Saúde Pública I

 

Técnico de Seg. no Trabalho

 

Nível Médio Completo, experiência 
comprovada na área hospitalar e 
capacitação específica para o exercício da 
função.

 

02

 

44 R$ 837,92

Técnico de Saúde Pública I

 

Técnico em Tecnologia da 
Informação

 

Nível Médio Completo e experiência 
comprovada em Sistema de Gestão 
Hospitalar.

 

05

 

44 R$ 837,92

Técnico de Saúde Pública I Operador de Caldeira

Nível Médio Completo, Experiência 
comprovada em Caldeira a gás e BPF e 
capacitação específica para o exercício da 
função.

02 44 R$ 837,92

Técnico de Saúde Pública II Auxiliar de Enfermagem
Nível Médio Completo e experiência 
comprovada em análises clínicas.

29 01 42 R$ 645,27

Técnico de Saúde Pública III Assistente Administrativo
Nível Médio Completo, experiência 
comprovada e Curso de Informática.

90 05 44 R$ 645,27

Técnico de Saúde Pública III Auxiliar de Raio X
Nível Médio Completo e experiência 
comprovada 

04 44 R$ 645,27

Técnico de Saúde Pública III Auxiliar de Laboratório
Nível Médio Completo e experiência 
comprovada em análises clínicas.

10 44 R$ 530,00

TABELA DE CARGOS – NÍVEL SUPERIOR

 

CARGO

 

FUNÇÃO

 

REQUISITO

 

ESTIMATIVA

DE VAGAS

ESTIMATIV

A

DE VAGAS 

PNE

C.H.

Semanal

SALÁRIO 

BASE

R$

Gestor de Serviços 
Organizacionais

 

Administrador

 

Graduação em Administração de Empresas, 
experiência comprovada na área hospitalar e 
Registro no CRA.

 

10

 

40 R$ 1.667,26

Gestor de Serviços 
Organizacionais

 

Analista de Tecnolog ia da 
Informação

 

Graduação em Ciência da Computação ou Sistemas 
de Informação e experiência comprovada em 
Sistema de Gestão Hospitalar.

 

04

 

40 R$ 1.667,26

Gestor de Serviços 
Organizacionais

Contador

 

Graduação em Ciências Contábeis, experiência 
comprovada em Contabilidade Pública e Registro no 
CRC.

06

 

40 R$ 1.667,26

Gestor de Serviços 
Organizacionais

Bibliotecário
Graduação em Bibliotecnomia, experiência 
comprovada e Registro no Conselho de Classe.

01 40 R$ 1.667,26

Gestor de Serviços 
Organizacionais

Economista
Graduação em Ciências Econômicas, experiência 
comprovada e Registro no Conselho de Classe.

01 40 R$ 1.667,26

Gestor de Obras e Projetos Engenheiro Mecânico 
Graduação em Engenharia Mecânica, experiência 
comprovada na área hospitalar e Registro no CREA.

02 40 R$ 3.360,00



08 Diário Oficial   -   413ANO X -  Nº 2. DOURADOS, MS SEXTA-FEIRA, 05 DE DEZEMBRO DE 2008

Editais
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

Procurador Auxiliar

 

Advogado

 

Graduação em Direito, experiência comprovada na 
área pública e hospitalar (licitações, projetos e 
convênios) e Registro na OAB.

 

02

 

40 R$ 3.600,00

Profissional de Serviços de Saúde

 

Assistente Social

 

Graduação em Serviço Social, experiência 
comprovada em Saúde Pública e Registro CRESS.

 

04

 

30 R$ 1.245,20

Profissional de Serviços de Saúde

 

Farmacêutico Bioquímico

 

Graduação em Farmácia com Habilitação em 
Análises Clínicas, experiência comprovada e 
Registro no CRF

 

07

 

42 R$ 1.667,26

Profissional de Serviços de Saúde

 

Farmacêutico

 

Graduação em Farmácia, experiência comprovada 
em Farmácia Hospitalar e Registro no CRF.

 

04

 

42 R$ 1.667,26

Profissional de Serviços de Saúde Fisioterapeuta
Graduação em Fisioterapia, Especialização em 
Fisioterapia Respiratória, experiência comprovada e 
Registro no CREFITO.

08 30 R$ 1.245,20

Profissional de Serviços de Saúde Nutricionista
Graduação em Nutrição, experiência comprovada na 
área hospitalar e Registro no CRN.

03 30 R$ 1.245,20

Profissional de Serviços de Saúde Psicólogo
Graduação em Psicologia, experiência comprovada 
em Política Nacional de Humanização na área 
hospitalar.

03 30 R$ 1.245,20

Profissional de Saúde Pública Enfermeiro
Graduação em Enfermagem, experiência 
comprovada na área hospitalar e Registro no 
COREN.

36 02 42 R$2.105,20

Profissional de Saúde Pública Biomédico
Graduação em Biomedicina com Habilitação em 
Análises Clínicas, experiência comprovada e 
Registro no Conselho de Classe

02 42 R$ 1.667,26

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Anestesista

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 
10

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Anestesista – SADT

 
Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 
01

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública
 

Médico Cardiologista
 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 04
 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública
 

Médico Ortopedista
 Graduação em Medicina com especialização na 

área e Registro no CRM
 01

 
20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública  Cirurgião Pediátrico  Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM  02  20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública  Médico Ultrassonografista  
Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM  

01  20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública
 

Médico Cirurgião Vascular
 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

02
 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 
Médico Infectologista

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

01

 
20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Cirurgião Geral

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

04

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Gastroenterologista

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

01

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Neurocirurgião

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

02

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Neurologista

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

01

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Neuropediatra

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

01

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública Médico
Graduação em Medicina com especialização e 
experiência comprovada em gerenciamento técnico 
e Registro no CRM

17 40 R$ 2.948,37

Profissional de Saúde Pública Médico Oftalmologista
Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

03 20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública Médico Oncologista
Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

01 20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública Médico Ecocardiografista
Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

01 20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Otorrinolaringologista

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

02

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Radiologista

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

02

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Cirurgião de Cabeça 
e Pescoço

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

02

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Endocrinologista

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

01

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Proctologista

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

01

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico do Trabalho

 

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

01

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública

 

Médico Plantonista

 

Clínica Médica

 
Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

 

12

 

20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública
Médico Plantonista

 

Clínica Pediátrica
Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

10 20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública
Médico Intensivista UTI 
Adulto

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

10 20 R$ 1.474,18

Profissional de Saúde Pública
Médico Intensivista UTI 
Infantil

Graduação em Medicina com especialização na 
área e Registro no CRM

10 20 R$ 1.474,18

Dourados, 03 de dezembro de 2008

 

DINACI VIEIRA MARQUES RANZI
Diretora-Superintendente da Fundação Municipal de Saúde

e Administração Hospitalar de Dourados
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Licitações

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO AVISO DE CANCELAMENTO
PROCESSO Nº 817/2008/SCC/PMD

RESULTADO DE JULGAMENTO CONVITE
CONVITE Nº. 183/ 2008 ATO CONVOCATÓRIO Nº 176/2008

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, O Secretário Municipal de Finanças, Sr. Luiz Seiji Tada, no uso das atribuições 
torna público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima que lhe são inerentes, determina o CANCELAMENTO do referido processo 
citado, cujo objeto é a AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE licitatório, cujo objeto é contratação de serviços técnicos profissionais na área de 
DADOS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.  Destaca-se como vencedora e assim Direito para análise técnico jurídico de contrato de confissão e assunção de dívida, por 
declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus conveniência administrativa.
membros, a proponente: MILAN & MILAN, nos itens 01 ao 05. Desta forma, a partir Dourados/MS, 04 de Dezembro de 2008.
da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no 
art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal nº. 8.666/93. Processo nº. 922/ 2008/ LUIZ SEIJI TADA
SCC/ PMD. Secretário Municipal de Finanças

Dourados/MS, 26 de Novembro de 2008.

MANOEL CAPILÉ PALHANO RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação PROCESSO N° 905/2008/SCC/PMD

PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL N° 192/2008

AVISO DE CANCELAMENTO O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do 
PROCESSO Nº 099/2008/SCC/PMD Pregoeiro designado através do Decreto n° 4.878, de 17 de novembro de 2008, torna 

CONVITE público para conhecimento de todos os interessados o resultado final do citado 
ATO CONVOCATÓRIO Nº 144/2008 processo, que tem por objeto a Contratação de empresa organizadora de eventos para 

execução das ações para realização do 1° seminário de Humanização de Dourados e da 
O Secretário Municipal de Finanças, Sr. Luiz Seiji Tada, no uso das atribuições Grande Dourados, em atendimento ao setor CDRH, com recurso do Bloco de Gestão 

que lhe são inerentes, determina o CANCELAMENTO do referido processo do SUS - C/C 9.727-6, no qual se sagra vencedora a proponente DZM 
licitatório, cujo objeto é aquisição de material de processamento de dados COMUNICAÇÃO LTDA, no lote 01. Não havendo interposição de recurso, o objeto 
(suprimentos), por conveniência administrativa. da licitação fica adjudicado ao classificado conforme acima mencionado.

Dourados/MS, 04 de Dezembro de 2008. Dourados/MS, 26 de novembro de 2008.

LUIZ SEIJI TADA MANOEL CAPILÉ PALHANO
Secretário Municipal de Finanças PREGOEIRO

Extratos
EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados - PREVID, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 35 DA 
LEI MUNICIPAL Nº108/2006, CONCEDE AUXÍLIO DOENÇA E PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA aos servidores efetivos e períodos abaixo relacionados, que 
passaram pela perícia médica no dia 04 DE DEZEMBRO DE 2008.

 

MATRÍCULA  NOME DO SERVIDOR (A)  PORTARIA  LOTAÇÃO  DIAS  INICIO  FINAL  

114761977-1  Andréia Pereira Perez de Alencar  942/2008  SEMED  60  PRORROGAÇÃO  29/01/2009  

114762014-1  Angélica Viana de Lima  943/2008  SEMED  19  PRORROGAÇÃO  20/12/2008  

114760205-1  Clarice Antunes de Lima  
944/2008  SEMS  15  16/12/2008  30/12/2008  

5751-1 Fátima Francinet Macedo M. Targas  
945/2008  SEMED  21  PRORROGAÇÃO  18/12/2008  

5001560-4  Lindália Lopes Ramos  
946/2008  SEMED  08  PRORROGAÇÃO  19/12/2008  

114760635-1
 

Luciana Cristina C. Castilho dos Santos
 

947/2008  SEMED
 

32
 

PRORROGAÇÃO
 
31/12/2008

 

34881-1
 

Ludgero Pimentel
 

948/2008
 

SEMED
 

60
 

PRORROGAÇÃO
 
05/02/2009

 

87781-1
 

Maria Diva de Fátima da Silva
 

949/2008
 

SEMED
 

15
 

PRORROGAÇÃO
 
18/12/2008

 

130751-1
 

Maria do Carmo Nascimento
 

950/2008
 

SEMGEP
 

60 
 

PRORROGAÇÃO
 
31/01/2009

 

50821-1
 

Maria José de Lima Alencar
 

951/2008
 

SEMED
 

90
 

PRORROGAÇÃO
 
28/02/2009

 

114762127-1
 

Maria Nilda do Nascimento Almeida
 

952/2008
 

SEMED
 

18
 

PRORROGAÇÃO
 
19/12/2008

 

8691-1
 

Marlene Pereira Petelin
 

953/2008
 

SEMS
 

45
 

06/12/2008
 

19/01/2009
 

44111 -1
 

Nivaldo Gamarra
 

954/2008
 

GMD
 

60
 

PRORROGAÇÃO
 
28/01/2009

 

114760878-3
 

Rosa Maria de Souza
 

955/2008
 

SEMS
 

45
 

04/12/2008
 

17/01/2009
 

114761846-2
 

Silvia Mara Assunção F. Barichelo
 

956/2008
 

SEMED

 

14

 

20/11/2008

 

03/12/2008

 
81541-1

 
Tatiana Ribeiro Moreno

 

957/2008
 

SEMS

 

45

 

17/12/2008

 

30/01/2009

 
15741-1

 

Valnirez Brandão da Silva

 

958/2008
 

SEMGEP

 

15

 

10/12/2008

 

24/12/2008

 

    Laércio Arruda          Gleicir Mendes Carvalho  
   Diretor Presidente                    Diretora de benefícios  
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Extratos de Contratos

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO ONDE SE LÊ:
AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 180/2008
CELEBRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2005 LEIA-SE:

PROCESSO: CARTA CONVITE n° 180/2008
LOCADOR: VALDIR FERREIRA
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO E REAJUSTE DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ATAULFO DE MATTOS (RUA AO CONTRATO N.º 089/2008 /SLC/PMD
CUIABÁ), Nº. 5995, JARDIM CUIABÁ. PARTES:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI N.º 8.666/93 E ALTERAÇÕES Município de Dourados.
POSTERIORES. HS ENGENHARIA LTDA.
FINALIDADE: DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2008.
DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF 21), SOB RESPONSABILIDADE DA OBJETO: Alteração do projeto original, passando a ser estabelecido da seguinte 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. forma: valor total do contrato igual a R$ 259.057,44 (duzentos e cinqüenta mil, 
VIGÊNCIA DO PRAZO DE LOCAÇÃO: DE 01/11/2008 ATÉ 31/12/2008. cinqüenta e sete reais e quarenta e quatro centavos); valor dos serviços acrescidos 
VALOR: R$ 575,88 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA igual a R$ 31.425,70 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta 
E OITO CENTAVOS) MENSAIS A PARTIR DE 01/11/2008. centavos); valor dos serviços decrescidos igual a R$ 31.156,10 (trinta e um mil, 

cento e cinqüenta e seis reais e dez centavos), ocorrendo assim alteração no valor 
do contrato que passa a ser igual a R$ 259.327,04 (duzentos e cinqüenta e nove mil, 
trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos). Prorrogação de prazo contratual por 

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DO mais 02 (dois) meses, com início em 08/10/2008 e previsão de vencimento em 
EXTRATO DE EMPENHO N° 3774/2008 07/12/2008

PARTES: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Município de Dourados Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
Ratificamos o Aviso da Publicação do Extrato de Nota de Empenho n°3774/2008, DATA DE ASSINATURA: 25 de Setembro de 2008.                  
do Processo Carta Convite n°180/08, publicado no Diário Oficial n° 2.411 do dia Secretaria Municipal de Finanças.
03 de Dezembro de 2008. ESTE TERMO ADITIVO SURTIRÁ EFEITO A PARTIR DA SUA ASSINATURA

Extratos de Atos Administrativos

DISPENSA POR TER PRESTADO SERVIÇO À JUSTIÇA ELEITORAL:

Nome: Setor: Resolução nº: Dias: Periodo:

ALCILENE DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA SEMED 3254 5 20 A 24.10.08

CARLOS ROBERTO DA MOTA SEMED 3255 5 29.10.08 e 04; 05; 11 E 12.11.08

ESPEDITO SARAIVA MONTEIRO SEMED 3256 6 17 A 21 e 24.11.08

EDLENE VIANA LEITE DE LIRA SEMED 3227 4 03 A 06.11.08

ELIAS LOURENÇO FELIX DA SILVA SEMED 3228 4 27 A 30.10.08

ETIENE PAULA DA SILVA DINIZ SEMED 3229 4 10; 11; 13 e14.11.08

JIVANI DA SILVA MUNIN FERREIRA SEMED 3230 6 01 A 05  e 05.12.08

JOACIR DIVARCI TEIXEIRA SEMED 3257 5 10 A 14.11.08

JUCIREY SIMÕES FERREIRA SEMED 3231 4 12 A 14  e 17.11.08

MARCELO ROSALES DO NASCIMENTO SEMED 3232 2 10 e 11.11.08

MARIA ELENICE VASCONCELOS DA PAZ SEMED 3233 2 18 e 19.11.08

MARIA JULDETE MUNIN SEMED 3258 4 10 A 13.11.08

MARLA SZYMCZAK ARIOSE SEMED 3234 4 07; 10; 19  e 20.11.08

NILDETE ASSIS LINS SEMED 3259 2 17 e 18.11.08

PATRICIA SOARES DE ANDRADE SEMED 3235 4 06; 13; 20  e 27.11.08

ROSANA CHERIGATTI DE OLIVEIRA SEMED 3236 3 04 A 06.11.08

SIMONE ESTER EIDT SEMED 3237 2 25  e 27.11.08

SUALI GONÇALVES SEMED 3238 6 07 A 10  e de 14 A 15.11.08

THANANY MAISA DE ANDRADE E SILVA SEMED 3239 2 13 e 14.11.08

VERA LÚCIA DOS SANTOS CARVALHO SEMED 3260 2 17 e 18.11.08

VILMA SARAVAL NEGRÃO DE ASSIS SEMED 3240 4 12; 13; 14  e 17.11.08

REMOÇÃO:

Nome: Resolução nº: De: Para: A partir de:

MARIA APARECIDA BARROS VÁGULA 3270 SEPLAN SEGOV 06.11.08

LICENÇA GALA:

Nome: Setor: Resolução nº: Dias: Periodo:

ELIANA MARIA FERREIRA SEMED 3263 8 21.11.08 A 28.11.08

LICENÇA TIP:

Nome: Setor: Resolução nº: Anos: Periodo:

LUCIANA KEIKO UENO DE OLIVEIRA SEMS 3264/08 2 01.02.2009 A 31.03.2011

READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO:

Nome: Setor: Resolução nº: Meses: Periodo:

ANDREIA DA SILVA ARECO SANTOS SEMED 3265 6 06.11.08 A 05.05.09

CECILIA DO NASCIMENTO BARBOSA SEMS 3266 6 03.11.08 A 01.05.09

LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA SEMED 3267 6 26.10.08 A 22.04.09

LUZIA MORAES DE LIMA SEMASES 3268 6 06.11.08 A 02.05.09

ROSANA BORGES ROSENDO RODRIGUES SEMED 3269 6 21.11.08 A 17.05.09

EXTRATOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE:
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PROCESSOS INDEFERIDOS:

Nome: Setor: Nº Processo: Assunto:

LUIS BARBOSA SEMS 2682/08 AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

LUIS BARBOSA SEMS 2677/08 PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL

MARIA IVONETE PEREIRA SANTOS SEMS 3475/08 AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

PROCESSO EXTINTO:

Nome: Setor: Nº Processo: Assunto:

SANDAR MARA DA ENCARNAÇÃO SEMS 3476/08 AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

EXTRATOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE:

Outros AtosOutros Atos
Ata

ATA DE REUNIÃO DO CMD Comasul – Comércio e Mangueira Sul Ltda. Feitas as explicações sobre o projeto, o 
Nº 004/2008 – 09/09/2008 C.M.D. emitiu parecer favorável à isenção do IPTU por (03) três exercícios, isenção do 

ISSQN sobre a obra.  A terceira carta consulta analisada foi a de nº 23.054/2008 - 
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e oito, às 08:30 horas, reuniu-se nas Visocril.  Feitas as explicações sobre o projeto, o C.M.D. indeferiu a reivindicação de 

dependências da sala de reuniões do gabinete da Prefeitura Municipal de Dourados, doação da área; emitiu parecer favorável a isenção do IPTU por (07) sete exercícios e 
sito à Rua Coronel Ponciano nº 1985, o Conselho Municipal de Desenvolvimento – isenção do ISSQN sobre a obra, caso a empresa adquira terreno para construção.  Às 
CMD, com a presença dos seguintes conselheiros: Ilton Ribeiro da Silva – SEMDE, 09:15 horas, o Sr. Mário Cezar Tompes da Silva – SEPLAN, passou a fazer parte da 
presidente do CMD, Claudio Matos Leite – SEMFI, Ainda Mohamed Ghadie – reunião.  A quarta carta consulta analisada foi a de nº 15.737/2008 - Marc Frio 
SEINFRA, Jadeon Camilo da Silva – BANCO DO BRASIL, Gilberto Evídio Refrigeração Ltda – ME, que retorna paraà análise do C.M.D. Feitas as explicações 
Schaedler – SENAI, Jair Inocêncio de Ávila – SINDICATO DOS CONTABILISTAS, sobre o projeto, o C.M.D. por emitiu parecer favorável à venda subsidiada da área no 
Pedro Walter Aguero – CLUBE DE SERVIÇOS. Dando início à reunião, o presidente D.I.D., a ser feita pelo Governo do Estado.  Às 09:32 horas, o Sr. Claudio Matos Leite – 
fêz a leitura da Ata 003/2008 - C.M.D., realizada em onze de julho de dois mil e oito, SEMFI se retirou da reunião.  A quinta carta consulta analisada foi a de nº 23.832/2008 
tendo a mesma sido aprovada sem ressalvas.  A primeira carta consulta analisada foi a - Paulovic & Pisani Ltda – EPP.  Feitas as explicações do projeto pelo presidente, o 
de nº 21.100/2008 - Fundição Marques Ltda – ME.  Feitas as explicações do projeto, o C.M.D. emitiu parecer favorável a isenção do IPTU por (02) dois exercícios, isenção 
C.M.D. emitiu parecer favorável à isenção do IPTU por (03) três exercícios e isenção do ISSQN sobre a obra.  Nada mais tendo a se tratar, a reunião foi encerrada às 09:45 
do ISSQN sobre a obra.  A segunda carta consulta analisada foi a de nº 19.334/2008 - horas.

Estatuto
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOURADOS - SINSEMD Artigo 8º - O SINSEMD, constituído para fins de coordenação, representação, proteção e 

defesa dos direitos e interesses da categoria que representa, com o intuito de manter colaboração 
ESTATUTO com os poderes públicos, solidariamente com as demais entidades de classes profissionais e 

subordinados aos interesses nacionais, tem por finalidade:
TÍTULO I I – Congregar todos os servidores públicos municipais, lotados no Município para juntos 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS defenderem as legitimas reivindicações das categorias representadas pelo SINSEMD;

II – Representar profissionalmente, individual ou coletivamente, os sindicalizados da 
CAPÍTULO I categoria, perante aos Poderes Executivo e Legislativo, bem como perante o poder judiciário, em 
DA DENOMINAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, PRINCÍPIOS, FINS, SEDE E FORO. qualquer instância ou tribunal, inclusive como substituto processual, ou ainda perante qualquer 

órgão que entender necessário, para promover a defesa de seus direitos e interesses legítimos;
Artigo 1º - O Sindicato dos Servidores Municipais de Dourados/MS, fundado em 21 de 

Janeiro de 1990, unidade sindical âmbito Municipal, consubstanciada nos dispositivos Artigo 9º - Para atingir suas finalidades, o sindicato incube:
constitucionais (artigo 8º e 37º, VI da C.F.), constitui-se em entidade representativa, pessoa jurídica a) Promover a união e integração de todos os servidores públicos no município e garantir sua 
de direito privado, alheio à agremiação partidária, política, religiosa, sem fins lucrativos, com independência da classe com relação aos governos, aos partidos políticos e aos credos religiosos;
autonomia própria para fins de coordenação, promoção e defesa dos direitos e interesses da classe. b) Garantir orientação técnica e defesa jurídica aos interesses dos sindicalizados;

c) Representar seus sindicalizados perante qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
Artigo 2º - O Sindicato dos Servidores Municipais de Dourados, identificado pela sigla privada nas questões concernentes à sua condição de servidor público municipal civil;

SINSEMD, tem personalidade jurídica distintas da dos seus filiados, que não respondem ativa, d) Organizar e promover os meios para obtenção de benefícios aos filiados e aos seus 
passiva, subsidiária ou solidariamente pelas obrigações por aquelas assumidas e é representado, dependentes objetivando seu bem estar social.
ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, por seu Presidente que poderá constituir mandatário. e) Emitir parecer estudos e projetos de qualquer natureza, que digam respeito, direta ou 

indiretamente aos interessados da categoria, bem como representar na forma deste estatuto, a quem 
Artigo 3º - O SINSEMD é a organização Sindical de âmbito Municipal dos servidores que de direito, contra medidas que lhe sejam prejudiciais.

prestam efetivo exercício na Prefeitura Municipal de Dourados/MS, cuja função Municipal, do f) Participar, convocar, promover e organizar congressos, seminários, encontros da categoria 
plano de cargos e carreiras do Município e demais legislações pertinentes, inclusive aos e das entidades da classe não sindicais, bem como eleger ou designar os representantes da 
aposentados e contratados. categoria, na forma das normas estatutárias, regimentais e/ou regulamentares;

g) Celebrar convênios com as associações não sindicais, entidades publicas ou privadas, para 
Artigo 4° - O SINSEMD constituído para defesa dos direitos e interesses da categoria realização de eventos, visando o constante aprimoramento e renovação de valores;

representada. Terá como foro a comarca de Dourados/MS, sendo sua sede administrativa na Rua h) Promover manifestações cívicas relativas aos integrantes da representada e as pessoas 
Floriano Peixoto, 1072, BNH 1º plano, Dourados/MS. físicas ou jurídicas que tenham prestado relevantes serviços ao Sindicato, à classe ou a instituição a 

qual os servidores representados encontram-se funcionalmente vinculado.
Artigo 5º - Poderão filiar-se ao SINSEMD todos os servidores municipais que prestam i) Convocar ordinária e/ou extraordinariamente aos seus sindicalizados e a categoria que 

serviços a Prefeitura Municipal de Dourados, considerando-se como tal os efetivos, contratados, representa, com fim de promover o congraçamento da classe e debater os problemas e assuntos de 
comissionados e estagiários. seus interesses;

j) Defender intransigentemente os direitos e interesses dos seus sindicalizados;
CAPITULO II k) Incentivar a sindicalização e promover a filiação e participação da categoria representada, 
DA NATUREZA – JURISDIÇÃO E DISSOLUÇÃO assim como conceder prêmios, certificados, títulos honoríficos, diplomas, placas e  medalhas de 

honra ao mérito a seus filiados ou outras pessoas físicas ou jurídicas que tenham prestado 
Artigo 6º - O SINSEMD, com jurisdição na base territorial do Município de Dourados e relevantes serviços ao Sindicato;

duração indeterminada, reger-se-à por este estatuto e demais normas interinas, respondendo os l) Utilizar-se dos meios disponíveis para promover a divulgação dos interesses pertinentes à 
princípios constitucionais e as normas do sistema sindical. categoria representada, podendo, dentro das suas disponibilidades, ou mediante patrocínio, manter 

um órgão informativo de suas atividades e/ou matérias de seu interesse, objetivando manter a 
Artigo 7º - O SINSEMD somente poderá ser dissolvido em Assembléia Geral convocado categoria representada devidamente informada;

exclusivamente para esse fim, com o voto de 3/4 (três quartos) dos presentes tomados em escrutínio m) Manter constante união com os demais Sindicatos e Federações visando assegurar os 
secreto, estando presente 3/4 (três quartos) do total de seus sindicalizados. Parágrafo único: Na direitos das Categorias representadas;
hipótese de dissolução do Sindicato, o seu patrimônio reverterá em beneficio da entidade que o n) Reivindicar melhores condições de serviço, a preservação e o crescimento do poder 
suceder, ou de órgão de assistência filantrópica, conforme decisão da Assembléia Geral. aquisitivo dos sindicalizados;

0) Contribuir com o Poder Público e entidades privadas, na solução de problemas sociais;
CAPITULO III p) Reivindicar aos poderes públicos a valorização e aperfeiçoamento profissional de seus 
DOS SEUS OBJETIVOS E FINS sindicalizados;
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Estatuto
q) Encaminhar o plano de lutas e as campanhas reivindicatórias de seus associados nos planos acessíveis aos sindicalizados, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

educacionais econômicos, sociais culturais e políticos;
r) Lutar em defesa e fortalecimento dos servidores públicos municipais Artigo 19º - A Assembléia Geral com a finalidade de eleger a Diretoria Executiva e o Conselho 
s) Filiar-se à entidade estadual/federal de caráter federativo, que congrega sindicatos Fiscal deverá ser instaurada com a presença mínima de 3/4(três quarto) dos membros 

congêneres, bem como zelar pela férrea união de ação. sindicalizados, sendo considerada eleita a chapa que obter a maioria absoluta dos votos presentes.

TITULO II Artigo 20º - O mandato dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, Diretores e 
DA ORGANIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO Suplentes, serão de (três) anos.

CAPITULO I Artigo 21º - Em conformidade com artigo 136 do estatuto do servidor municipal, o servidor 
DA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SINDICAL eleito para a Diretoria Executiva poderá licenciar-se de suas funções para desempenho de seu 

mandato sindical sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo efetivo.
Artigo 10º - O Sindicato terá os seguintes organismos e instâncias:
a) Assembléia Geral - AGE; Artigo 22º - A eleição para a Diretoria Executiva será independente da eleição para Conselho 
b) Diretoria Executiva – DEX; Fiscal, embora dentro de cada órgão os titulares e suplentes concorram coletivamente.
c) Conselho Fiscal – CFI;
d) Representantes Sindicais – RSI. Artigo 23º - Os interessados deverão inscrever-se até o trigésimo dia que anteceder o dia da 

eleição, através de requerimento encaminhado ao Conselho Fiscal, no qual deverão constar os 
Artigo 11º - Comporta remuneração o exercício de qualquer cargo nos órgãos do sindicato, nomes completo dos membros da chapa, devidamente assinado, a indicação do respectivo órgão 

desde que o componente da Diretoria esteja cedido, haja disponibilidade financeira e não eletivo e o cargo a que pretende ocupar, acompanhado ainda, de certidão de tempo de serviço 
ultrapasse o valor de um salário mínimo, remuneração esta para suprir despesas relativas ao prestado a Municipalidade, Certidão de Tempo de Filiação Sindical e Declaração de Quitação com 
exercício da função. a Tesouraria do Sindicato.

§ 1º - Quando, por força e norma legal, não ficar assegurada a responsabilidade do ônus por 
parte do empregador, aos servidores que se licenciar, ficando à disposição do sindicato, ser-lhe-á Artigo 24º - A data das eleições do SINSEMD será 01 de Junho do ano de término do mandato 
deferida, a título de “prólabore”, a importância equivalente a valores que porventura, tenha deixado de cada Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
de receber no órgão, em função de seu mandato sindical, garantindo, assim, a sua remuneração na 
respectiva função pública que exerce. § 1º - Não havendo chapas inscritas até o limite do prazo estabelecido, deverá ser convocada 

§ 2º - Para atender suas finalidades, o sindicato poderá dentro de suas disponibilidades, Assembléia Geral Extraordinária para que se possa deliberar sobre a situação.
cobrirem as despesas de transporte, alimentação, estadia, ajuda de custo, verba de representação e § 2º - Do registro da chapa caberá impugnação no prazo de 36 (trinta e seis) horas a contar da 
outras despesas aos membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e demais representantes, afixação da relação dos concorrentes, podendo a impugnação ser articulada por qualquer filiado 
quando a serviço de interesse da entidade e expressamente outorgada pela Assembléia Geral ou candidato ou não, anexando provo do alegado, devendo-se abrir vistas à parte impugnada pelo 
pela Diretoria Executiva. prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar defesa, devendo o Conselho Eleitoral julgar o 

§ 3º - Para atender suas finalidades, desde que haja disponibilidade financeira, a critério da caso também em 24 (vinte e quatro) horas.
Diretoria Executiva, o sindicato poderá cobrir, além das despesas previstas no 2º deste artigo, § 3º - Da impugnação caberá recurso para a Assembléia Geral que deverá julgá-lo antes do 
outras despesas, inclusive com filiados ou terceiros, obedecidas às disposições estatutárias. início das votações.

§ 4º - Havendo apenas uma chapa inscrita a eleição se dará por aclamação, em havendo mais 
CAPITULO II de uma chapa inscrita, a eleição se dará por voto secreto.
DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO § 5º - Poderá votar o sócio que estiver sindicalizado a 6 (seis) meses antes da data prevista para 

as eleições;
Artigo 12º - A administração e fiscalização do SINSEMD serão exercidas pelos seguintes 

órgãos: Artigo 25º - O Regulamento Eleitoral deverá prever a solução para os casos em que se 
I – Diretoria Executiva. verificarem o empate entre os candidatos à eleição para os órgãos do sindicato.
II – Conselho Fiscal.
§ 1º - A Diretoria Executiva é o órgão de administração da entidade sindical. Artigo 26º - A diplomação e posse dos sindicalizados eleitos para o cargo da Diretoria 
§ 2º - O Conselho Fiscal é o órgão  de administração e entidade sindical. executiva e do Conselho Fiscal do Sindicato, dar-se-á em Assembléia Geral, até o dia 01 do mês de 
§ 3º - Respeitadas as limitações, atribuições e prerrogativas, os membros do Conselho Fiscal Agosto de cada triênio.

darão a mais ampla colaboração às promoções e atividades da entidade. Parágrafo Único – O período compreendido entre a eleição e a posse, será utilizado para a 
§ 4º - Os suplentes, para melhor se capacitarem para eventuais substituições, ajudarão transição da nova diretoria eleita.

também toda a Diretoria Executiva nas promoções e atividades da entidade, acompanhando e 
realizando os trabalhos dos membros titulares. Artigo 27º - As chapas só poderão ser inscritas se estiverem completas, contendo os 10 (dez) 

componentes titulares e 03 (três) suplentes, bem como o Conselho Fiscal, no ato da inscrição será 
CAPITULO III fornecido recibo de documentação apresentada.
DAS RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS

Artigo 28º - No encerramento do prazo para o registro de chapas, o Conselho Eleitoral 
Artigo 13º - Os membros dos órgãos do Sindicato, responderão civil e criminalmente por providenciará a imediata lavratura da ata correspondente, consignado em ordem numérica de 

quaisquer atos irregulares ou lesivos ao patrimônio da entidade sindical, estando ainda, sujeitos à inscrição.
perda de mandato ou exclusão em razão destes.

Parágrafo Único – Aplica-se também aos filiados o disposto neste artigo cabendo a Diretoria Artigo 29º - Após o término do prazo para registro de chapas, o Conselho Eleitoral 
Executiva tomar as medidas necessárias para a indenização dos prejuízos. providenciará a relação dos filiados com direito a voto.

§ Único – A relação de filiados com direito a voto será afixada em local de acesso na sede do 
Artigo 14º - Os membros dos órgãos do Sindicato não responderão pessoalmente pelas sindicato.

obrigações contraídas em nome do Sindicato, quando no exercício regular de suas funções, salvo 
casos de excessos praticados pela Diretoria, cabendo a esta purga-los. Artigo 30º - Após o devido registro da chapa, em havendo renúncia de candidato, a chapa 

poderá concorrer desde que mantenha no mínimo 2/3 de seus membros.
CAPITULO IV
DOS LOCAIS DE REUNIÕES Artigo 32º - Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chapa, o Conselho Eleitoral, 

dentro de 48 (quarenta e oito) horas, providenciará nova convocação de eleição.
Artigo 15º - O Sindicato poderá realizar suas Assembléias, reuniões, seminários, convenções, 

congressos, conferências e palestras em qualquer parte de sua base territorial respeitada as Artigo 33º - Será considerada eleita à chapa que obtiver a maioria simples dos votos válidos.
disposições estatutárias.

Artigo 34º - Não havendo eleição por qualquer motivo, a atual Diretoria permanecerá em 
CAPITULO V exercício , realizando-se nova eleição dentro do prazo máximo de  um ano(doze meses).
DOS REQUISITOS PARA OS CARGOS

Artigo 35º - Em conformidade com o artigo 136 do Servidor Público Municipal (LC 
Artigo 16º - Para concorrer aos cargos eletivos dos órgãos, o candidato à época do registro da nº007/91), o Servidor eleito para Diretoria Executiva poderá licenciar-se de suas funções para o 

candidatura, deverá contar, no mínimo com dois (2) anos de filiação ininterrupta no SINSEMD, e desempenho de seu mandato sindical sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo efetivo.
estar em dia com suas contribuições sindicais. § 1º - Somente poderão ser licenciados servidores estáveis, até o máximo de 04 (quatro) 

§ 1º - É vedada à acumulação de cargos no SINSEMD; eleitos para o cargo de direção e representação sindical.
§ 2º - Para o exercício de cargo titular da Diretoria Executiva do sindicato, implica ao 

candidato, desde que seja cedido para exercer a sua função, no afastamento da função de confiança CAPITULO VII
que estiver ocupando na administração pública a qual se encontra funcionalmente vinculada, até o DA ANULIDADE E DA NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL
término de seu mandato sindical, aplicando-se o mesmo critério, quando os substitutos assumirem 
as respectivas titularidades e forem cedidos. Artigo 36º - Será anulada a eleição quando deixar de ser respeitados os princípios do edital e 

§ 3º - São inelegíveis a quaisquer cargos, bem como proibidos de permanecer no exercício dos deste estatuto.
mesmos, os sindicalizados que:

I – Tiverem reprovadas definitivamente suas contas referentes ao exercício de cargos na Artigo 37º - Será de (quarenta e oito) horas, o prazo para o recurso de anulação da eleição.
direção da entidade;

II – Houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade associativa ou sindical; Artigo 38º - O Conselho Eleitoral terá 72 (setenta e duas) horas, para julgar procedente ou não 
III – Tiverem sido condenados por delito, enquanto persistirem os efeitos da pena; o pedido de nulidade.
IV – Tiverem sido destituídos de cargo ou cassados seus mandatos em diretoria associativa ou 

sindical; Artigo 39º - Anuladas as eleições do Sindicato outras serão convocadas no prazo máximo de 
V – Estiverem em debito com a tesouraria do SINSEMD. 90 (noventa) dias a contar da publicação do despacho anulatório.

CAPITULO VI CAPITULO VIII
DAS ELEIÇÕES DOS MANDATOS E DA LICENÇA DAS PENALIDADES, PERDA, EXTINÇÃO E EXCLUSÃO DO SINDICATO.

Artigo 17º - As eleições para preenchimento dos cargos dos órgãos do sindicato, realizar-se-ão Artigo 40º - São penalidades:
trienalmente, através de voto direto e secreto, em conformidade com o regulamento eleitoral Advertência;
vigente e demais legislações complementares. Exclusão;

Artigo 18º - A Assembléia Geral com a finalidade de eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Artigo 41º - As penalidades caracterizadas no artigo anterior serão aplicadas pelo presidente 
Fiscal será convocada através de Edital, publicado na imprensa oficial, e ainda afixado em locais em cumprimento de deliberação da Assembléia Geral, facultada defesa ao destinatário da pena.
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Estatuto
§ 1º - A penalidade de advertência será decidida pela Diretoria e aplicada pelo presidente do anterior, a Assembléia Geral extraordinária será convocada por aqueles que requereram a sua 

Sindicato. realização.
§ 4º - Deverá comparecer a Assembléia Geral Extraordinária sob pena de nulidade da mesma, 

Artigo 42º - Constituem-se faltas determinadas de exclusão: o total dos que promoveu, exceto no caso da alínea “b” deste artigo, que se exige a presença mínima 
Atrasar o pagamento de mensalidade e/ou outras obrigações financeiras, e a presidência ter de 3/4 (três quartos) dos mesmos.

advertido por escrito sobre o débito;
a) Infringir disposições deste estatuto; CAPITULO III
b) Violar os princípios da ética profissional e da categoria. DA CONVOCAÇÃO E DA INSTALAÇÃO

CAPITULO IX Artigo 51º - A convocação da Assembléia Geral, salvo nos casos de eleição, será feita por 
DA PERDA, EXCLUSÃO E EXTINÇÃO DE MANDATOS DOS MEMBROS DA Edital publicado com antecedência mínima de 6 (seis) dias, no Diário Oficial do Município, ou 

DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDICATO. ainda em jornal da imprensa local, além de fixar o Edital em locais acessíveis aos sindicalizados.
Parágrafo Único – A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença 

Artigo 43º - Extinguir-se-á o mandato dos membros da diretoria: da maioria absoluta dos sindicalizados em dia com suas obrigações sindicais e, em segunda e 
a) Por morte; última convocação, após o intervalo de 30 (trinta) minutos da primeira, com qualquer número, 
b) Abandono de função; salvo disposições Estatutárias em contrário.
c) Exclusão;
d) Pelo término do mandato; Artigo 52º - A Assembléia Geral será instalada pela Presidenta da Entidade e dirigida por sua 
e) Aceitação ou solicitação de transferência que importe afastamento do exercício do cargo. Mesa Diretora.

§ 1º - A Mesa Diretora será constituída por um Presidente, um secretário e tantos membros 
Artigo 44º - O membro da diretoria perderá o seu mandato (exclusão) quando; quanto forem necessários, e ainda, em caso de votação secreta, por dois escrutinadores.
a) Deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas sem § 2º - Os componentes da Mesa Diretora serão escolhidos pela Assembléia Geral e pela 

justificativas; Diretoria Executiva.
b) Infringir normas deste estatuto consideradas graves pela maioria simples de seus membros;
c) Malversação ou dilapidação do patrimônio social; CAPITULO IV

DAS DELIBERAÇÕES E EXIGÊNCIAS
Artigo 45º - A perda do mandato será declarada pela própria diretoria.

Artigo 53º - A Assembléia geral só comporta deliberações sobre matérias objeto da 
TITULO III Convocação.
DA ASSEMBLEIA GERAL § 1º - As deliberações da Assembléia Geral serão efetuadas considerando-se a maioria dos 

votos presentes, ressalvado o quorum especial previsto neste estatuto.
CAPITULO I § 2º - Para deliberação sobre a matéria previstas nos incisos I, III, VII, XI, e XIII do artigo 47 
DOS PODERES E DAS COMPETÊNCIAS deste Estatuto, será necessária a presença de 2/3 (dois terços) dos membros sindicalizados em 

primeira chamada, em não perfazendo o quorum, será efetuada a segunda chamada, após 30 (trinta) 
Artigo 46º - A Assembléia Geral é o órgão deliberativo da estrutura organizacional do minutos, onde será necessária a presença de 1/3 (um terço) dos membros sindicalizados exigindo-

sindicato, e será constituída pelos sindicalizados que estejam em dia com suas obrigações se na 1º hipótese o voto de 3/5 (três quintos) dos presentes e, na 2º hipótese, o voto de 2/3 (dois 
estatutárias. terços) dos presentes para a aprovação.

§ Único – A Assembléia Geral é o órgão máximo do sindicato, com poderes para deliberar § 3º - Para deliberação sobre as matérias previstas no artigo 19ºe no inciso IX do artigo 47º 
sobre quaisquer assuntos que sejam de competência e interesse da entidade. deste estatuto, será necessária a presença de 3/4 (três quatros) dos presentes para aprovação.

§ 4º - Para deliberação sobre as matérias previstas nos incisos IV, V, VI, X e XII do artigo 47º 
artigo 47º - Compete privativamente a Assembléia Geral: deste estatuto, serão necessárias à presença da maioria absoluta dos membros sindicalizados em 
I – Aprovar, alterar, modificar ou reformar o Estatuto, o Regimento Interno, o Regimento primeira chamada, em não perfazendo o quorum, será efetuada a segunda chamada, após 30 (trinta) 

Eleitoral e demais normas internas do Sindicato; minutos, com qualquer número dos membros sindicalizados, exigindo-se na primeira hipótese o 
II – Eleger por aclamação, trienalmente os membros da Diretoria Executiva do Conselho voto da maioria absoluta dos presentes e, na segunda hipótese, o voto de 2/5 (dois quintos) dos 

Fiscal, quando houver somente uma Chapa inscrita; presentes para a aprovação.
III – Analisar, discutir e decidir sobre a destituição de ocupantes de quaisquer dos cargos da § 5º - Para efeito de aplicação dos índices fracionários previstos neste estatuto, considerar-se-

estrutura organizacional da entidade. á o arredondamento para mais e não para menos.
IV – Decidir em grau de recurso, sobre a exclusão dos sindicalizados ou indeferimento de § 6º - Para modificações do teor do § 2º e do § 3º deste artigo deverão ser respeitados os 

pedido de filiação ou ainda, sobre aplicação de penalidades; mesmos índices fracionários neles previstos.
V – Analisar, discutir, orientar e deliberar nos litígios e divergências entre os demais órgãos do § 7º - A assembléia Geral poderá adotar o voto secreto em suas deliberações.

sindicato; § 8º - Nos empates verificados, o Presidente da Mesa Diretora da Assembléia, dará o voto de 
VI – Apreciar a prestação de contas dos órgãos do Sindicato, elaborada pela Diretoria desempate.

Executiva e aprovar o orçamento referente a cada exercício financeiro.
VII – Decidir sobre filiação e desfiliação do SINSEMD em organização sindical de grau TITULO IV

superior, observados os dispositivos deste estatuto; DA DIRETORIA EXECUTIVA
VIII – Apreciar as decisões da Diretoria Executiva, que dependam do seu referendo;
IX – Decidir sobre a dissolução do sindicato, bem como deliberar sobre a destinação do seu CAPITULO I

patrimônio; DOS PODERES E REPRESENTATIVIDADE
X – Dirimir dúvidas que forem suscetíveis pela interpretação deste estatuto, não solucionadas 

pelos demais órgãos do Sindicato; Artigo 54º - A Diretoria Executiva é o Órgão de Administração do Sindicato.
XI – Estabelecer a contribuição dos sindicalizados a ser paga pelos beneficiários de acordo, § 1º - A Diretoria Executiva administrara a entidade na forma estabelecida neste estatuto, 

convenções e sentenças judiciais; normas regimentais e/ou regulamentares e em conformidade com as leis vigentes.
XII – Fixar, quando for o caso, a ajuda de custo e verbas de representação a ser paga aos § 2º - Os Membros que compõem a Diretoria Executiva terão representatividade no 

Diretores e membros dos órgãos do sindicato; Município, no Estado e em qualquer lugar onde seja necessária a defesa dos interesses da categoria 
XIII – Permitir a alienação de bens móveis e imóveis; nos termos deste estatuto, sendo assegurado a todos, os direitos e prerrogativas constitucionais 
XIV – Debater e decidir todos os assuntos de interesse geral, assim como indicar sua mesa inerentes aos mandatos que exercem.

diretora;
XV – Designar os membros da Comissão Eleitoral. CAPITULO II
XVI – Destituir os Diretores. DA COMPOSIÇAO DOS CARGOS

CAPITULO II Artigo 55º - A Diretoria Executiva compõe-se dos seguintes cargos:
DAS REUNIÕES E DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO I – Presidente;

II – Vice-Presidente;
Artigo 48º - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinária e extraordinariamente: III – Diretor Administrativo;
§ Único – As reuniões serão realizadas onde funcionar a sede central da entidade, conforme IV – Diretor Financeiro;

dispuser o edital de convocação, devendo seu conteúdo, ser deduzido a termo, em livro próprio. V – Diretor Financeiro Adjunto;
VI – Diretor Jurídico;

Artigo 49º - A Assembléia Geral reúne-se, ordinariamente: VII – Diretor de Formação Sindical;
I – Anualmente, no primeiro trimestre, para apreciar e deliberar sobre a prestação de contas do VIII – Diretor Social e Cultural;

exercício anterior e aprovar o orçamento para o exercício financeiro seguinte:  IX – Diretor de Educação, Esporte e Lazer;
II – Trienalmente, para diplomar e dar posse aos sindicalizados eleito aos cargos dos órgãos da X – Diretor de Patrimônio;

entidade sindical, no dia 01 do mês de Agosto. Parágrafo Único – A Diretoria Executiva compõe-se de 10 (dez) membros titulares e 03 (três) 
suplentes.

Artigo 50º - A Assembléia geral reúne-se, extraordinariamente, sempre que se fizer 
necessário, para deliberar sobre quaisquer assuntos, por convocação: CAPITULO III

I – Da Diretoria Executiva; DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
II – Do Conselho Fiscal;
III – 1/5 dos sindicalizados em dia com suas contribuições; Artigo 56º - A Diretoria Executiva compete:
IV – Da Comissão Eleitoral. I – Administrar o Sindicato de acordo com o presente estatuto e normas regimentais, gerir o 
§ 1º - A Assembléia Geral realizar-se-á, extraordinariamente: patrimônio sindical e promover o bem estar dos sindicalizados;
a) Quando o Presidente do Sindicato, a maioria dos Membros da Diretoria Executiva, do II – Reunir-se anualmente em sessão ordinária, e, extraordinária, sempre que o Presidente ou a 

Conselho Fiscal, da Comissão Eleitoral julgar convenientes, para tratar de assuntos de sua maioria dos Diretores decidirem;
competência; III – Cumprir e fazer cumprir o estatuto e demais normas regulamentares da categoria e as 

b) A requerimento de 1/5 (um quinto) dos membros sindicalizados em dia com suas decisões da Assembléia Geral;
obrigações sindicais, os quais especificarão pormenorizadamente, os motivos da convocação. IV – Elaborar Regimento Interno, o Regimento Eleitoral e demais normas internas da 

§ 2º -A convocação da Assembléia Geral extraordinária, quando feita pela maioria dos entidade;
membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, Comissão Eleitoral ou pelo 1/5 (um quinto) V – Propor à Assembléia Geral a reforma ou alteração do Estatuto, Regimento Interno e 
dos membros sindicalizados quites com suas obrigações sindicais, não poderá se opor ao Regimento Eleitoral, desde que as mudanças não conflitem os princípios do SINSEMD;
Presidente da Entidade, que ultimará as providencias para sua realização, dentro no máximo de 20 VI – Propor à Assembléia Geral, quando for o caso, os valores dos descontos Assistenciais, 
(vinte) dias ou, 10 (dez) dias em caso de comprovada urgência, contados da data da entrada do Confederativos e Sindicais;
requerimento no sindicato. VII – Propor à Assembléia Geral, o orçamento de cada exercício financeiro, bem como 

§3º - Na falta de convocação pelo Presidente, expirado o prazo marcado pelo parágrafo eventuais alterações do mesmo durante sua execução;
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Estatuto
VIII – Elaborar e executar seu plano de trabalho; I – Substituir o Presidente em suas faltas e/ou impedimentos;
IX – Apresentar ao Conselho Fiscal para exame e parecer os balancetes mensais e os balanços II – Assumir a presidência em caso de vacância ou por licenciamento, durante o período de 

anuais, acompanhados de contas e do respectivo relatório; afastamento ou o tempo que faltar para o término do mandato;
X – Autorizar a admissão, exclusão, readmissão e licença dos sindicalizados; III – Cumprir as normas estatutárias, regimentais e/ou regulamentares;
XI – Coordenar os trabalhos para a realização de reuniões, congressos, seminários, IV – Participar das reuniões da Diretoria Executiva;

conferências, convenções e outros; V – Dar auxílio no desempenho das atividades do Sindicato, nas áreas designadas pelo 
XII – Promover o inter-relacionamento do Sindicato com as demais entidades sindicais e não Presidente.

sindicais da comunidade; objetivando a unidade, a uniformidade de posições e a defesa dos 
interesses coletivos da categoria; Artigo 62º - Compete ao Diretor Administrativo:

XIII – Decidir sobre assuntos de interesse e relevância da categoria representada; I – Dirigir e coordenar a Secretária, bem como redigir a correspondência do Sindicato;
XIV – Decidir sobre questões que envolvam bens patrimoniais inclusive quanto à sua II – Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva, lavrando as respectivas atas e demais 

aquisição, no que couber; registros;
XV – Deixar à disposição dos interessados o número dos filiados quites com suas obrigações, III – Ter sob sua guarda os arquivos do Sindicato;

a fim de que se possam aplicar os índices fracionários previstos neste estatuto; IV – Preparar, em conjunto com o Presidente, os expedientes e a proposta da ordem do dia das 
XVI – Nomear as comissões que julgar necessárias, ou ainda constituir grupos de trabalho reuniões da Diretoria Executiva;

objetivando o cumprimento das finalidades da entidade; V – Requerer junto aos órgãos públicos, entidades privadas ou terceiros quaisquer 
XVII – Impor as penalidades de sua competência; documentos ou informações, que seja de interesse da classe ou da própria entidade;
XVIII – Apreciar as informações fornecidas pelos seus Diretores, Conselheiros e demais VI – Desenvolver e executar o trabalho de relações públicas do Sindicato, juntamente com a 

competentes da categoria representada e, se julgar conveniente, tomar as medidas necessárias; Diretoria de Imprensa e Divulgação;
XIX – Deliberar sobre as matérias apresentadas pelos titulares dos cargos da Diretoria VII – Promover a divulgação de todas as ações do Sindicato, juntamente com a Diretoria de 

executiva e do Conselho Fiscal; Imprensa e Divulgação;
XX – Deliberar sobre os atos de urgência praticados pelo Presidente e demais componentes da VIII – Cumprir as normas estatutárias, regimentais, regulamentares e desempenhar outras 

Diretoria Executiva em reunião convocada no prazo máximo de 7 (sete) dias da prática do ato; atividades que lhe forem designadas pelo Presidente.
XXI – Admitir e demitir empregado, fixar seus salários e contratar prestação de serviços; Parágrafo Único – A Diretoria Executiva poderá delegar a qualquer um de seus membros a 
XXII – Aprovar licenciamento de seus membros e deliberar sobre as faltas dos mesmos às função de relações públicas do SINSEMD.

reuniões para os quais estavam convocados;
XXIII – Interpretar o presente estatuto e resolver os casos omissos; Artigo 63º - Compete ao Diretor Financeiro:
§ 1º - Compete a Diretoria Executiva a convocação da Assembléia Geral, obedecidas às I – Dirigir e fiscalizar os serviços de tesouraria;

normas estatutárias; II – Guardar, sob sua responsabilidade, os valores e títulos pertencentes ao SINSEMD;
§ 2º - A Diretoria Executiva deverá dar conhecimento de seus atos aos filiados do SINSEMD, III – Apresentar trimestralmente ao Conselho Fiscal o balancete financeiro de receitas e 

afixando os comunicados em locais acessíveis aos sindicalizados; despesas e planilha de arrecadação de contribuição mensal;
§ 3º - Dos atos praticados pela Diretoria Executiva caberá recurso a Assembléia Geral; IV – Efetuar semestralmente o inventário patrimonial, juntamente com o Diretor de 
§ 4º - A parte interessada deverá interpor recurso no prazo máximo de 15 (quinze) dias da data Patrimônio;

do fato, devidamente fundamentado, devendo ser analisado pela Assembléia Geral na primeira V – Assinar, juntamente com outro Diretor, os livros fiscais, trabalhistas e previdenciários da 
reunião que se seguir; entidade e os documentos de movimentação financeira do SINSEMD;

§ 5º - A ocultação do ato praticado pela Diretoria Executiva, que vem a causar prejuízos a VI – Elaborar, com o auxilio do Diretor Financeiro Adjunto, a proposta orçamentária anual, 
terceiros, filiados ou não ao SINSEMD, sujeitará os responsáveis, as penas de perda do mandato ou submetendo-a a aprovação do Conselho Fiscal;
exclusão, conforme a gravidade, sem prejuízo das sanções definidas em lei. VII – Encaminhar ao Conselho Fiscal o relatório financeiro anual até 30 (trinta) dias antes da 

realização da Assembléia Ordinária.
CAPITULO IV
DAS DELIBERAÇÕES Artigo 64º - Compete ao Diretor Financeiro Adjunto:

I – Substituir o Diretor Financeiro em caso de falta, impedimento ou vacância;
Artigo 57º - As deliberações da Diretoria Executiva serão tomadas por maioria absoluta dos II – Auxiliar o Diretor Financeiro na elaboração da proposta orçamentária;

votos com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros. III – Desempenhar as atribuições delegadas pelo Diretor Financeiro e pelo Presidente;
Parágrafo Único – Das decisões da Diretoria Executiva, qualquer Diretor poderá recorrer na IV – Assinar, juntamente com o Presidente ou com o Diretor Financeiro, os documentos de 

primeira reunião da Assembléia Geral, que suceder ao ato questionado. movimentação financeira do SINSEMD.

CAPITULO V Artigo 65º - Compete ao Diretor Jurídico:
DAS REUNIÕES I – Prestar orientação jurídica à entidade;

II – Tomar conhecimento dos pedidos de assistência jurídica dos associados relativos às 
Artigo 58º - A Diretoria Executiva reunir-se-á quando convocada pelo Presidente ou pela questões funcionais e dar parecer sobre o assunto;

maioria de seus membros, na sede do Sindicato. III – Acompanhar as questões jurídicas de interesse dos associados, informando-os a respeito 
Parágrafo Único – As reuniões somente serão instauradas com a presença de pelo menos 2/3 de todas as fases dos processos;

(dois terços) de seus membros e as deliberações serão tomadas na forma do artigo anterior, devendo IV – Manter acompanhamento da legislação, doutrina e jurisprudência das matérias 
tudo ser lavrado a termo em livro próprio, sendo suas atas numeradas e datadas cronologicamente. pertinentes à categoria.

Artigo 59º - A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente uma vez por mês, segundo o Artigo 66º - Compete ao Diretor de Formação Sindical:
calendário estabelecido pela maioria de seus membros e extraordinariamente, quando se fizer I – Organizar e manter atualizado cadastro dos sindicatos, federações, confederações, centrais 
necessário. de trabalhadores e outras formas associativas que representem à classe trabalhadora;

Parágrafo Único – A Diretoria Executiva poderá reunir-se, no todo ou em parte de seus II – Representar a entidade nos encontros, seminários, plenárias, fóruns de debates e reuniões 
membros, por convocação do Presidente, para tratar de assuntos gerais relacionados à área de interesse da categoria;
especifica, desobrigando neste último caso, o quorum mínimo exigido no capítulo do artigo 57º III – Manter contatos com outros Sindicatos de modo a integrar, uniformizar e maximizar as 
deste estatuto. ações e troca de experiência entre si;

IV – Coordenar as atividades de formação sindical;
CAPITULO VI V – Promover a integração e intercâmbio entre sindicatos filiados, desenvolvendo a formação 
DA COMPETÊNCIA DOS MEMBROS e a consciência política e sindical;

VI – Organizar e estimular a realização de cursos, seminários, simpósios, encontros e 
Artigo 60º - Compete ao Presidente: congressos;
I – Administrar, dirigir e representar o Sindicato, ativo e passivamente, em juízo e fora dele; VII – Acompanhar as atividades dos departamentos e institutos de assessória sindical;
II – Nomear e exonerar quando necessário os auxiliares; VIII – Representar o Sindicato junto as centrais sindicais;
III – Convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria; IX – Acompanhar e efetuar estudos permanentes sobre a evolução do movimento sindical 
IV – Assinar com os Diretores das respectivas áreas, os contratos e quaisquer documentos nacional e internacional;

relativos à entidade; X – Propor e coordenar o trabalho de assessoria de formação sindical.
V – Convocar, instalar e presidir as Assembléias Gerais em conformidade com o estatuto;
VI – Assinar, juntamente com o Diretor financeiro, os cheques emitidos pelo sindicato, bem Artigo 67º - Compete ao Diretor Social e Cultural:

como movimentar contas bancárias; I – Organizar e apresentar à consideração da Diretoria o calendário social do Sindicato;
VII – Orientar a política do Sindicato no Município, submetendo à Diretoria Executiva os II – Propor ao Presidente, se necessária, a designação de associados para equipe de apoio;

planos de ação para apreciação; III – Monitorar as necessidades e anseios dos associados em relação à parte social;
VIII – Conferir condecorações e distinções honoríficas; IV – Organizar os eventos de caráter educacional cultural e social;
IX – Praticar os atos de urgência e de relevância para a classe, obedecidas às normas V – Estar presente ao local das festividades antes do inicio das mesmas, só se afastando depois 

pertinentes; de tomar todas providencias necessárias;
X – Coordenar as atividades da Diretoria Executiva, cabendo-lhe nas reuniões, o voto de VI – Apresentar à Diretoria semestralmente, o relatório das atividades realizadas;

qualidade em caso de empate; VII – Em conjunto com o Presidente do Sindicato, desenvolver projetos específicos relativos 
XI – Aplicar as penalidades na forma estatutária, regimental e/ou regulamentar; à palestra e cursos;
XII – Autorizar as despesas previstas no orçamento e ordenar o respectivo pagamento, VIII – Propor iniciativas que revertam em benefícios financeiros ao Sindicato, mediante a 

fazendo o mesmo com as despesas suplementares, admitidas pela Diretoria Executiva; realização de projetos específicos da Diretoria.
XIII – Firmar contratos/convênios ou autorizar o credenciamento de advogado em caráter 

permanente ou provisório, para defesa de seus sindicalizados; Artigo 68º - Compete ao Diretor de Educação, Esporte e Lazer:
XIV – Zelar pela regularidade e fiel execução deste estatuto, das normas regimentais e/ou I – Estimular atividades educacionais da categoria, tendo em vista o valor da liberdade de 

regulamentares; expressão como instrumento de construção da sociedade democrática, pluralista e sem 
XV – Designar membros da Diretoria, ou ainda, sindicalizados da entidade, para compor preconceitos;

provisoriamente Diretorias, departamentos, comissões e/ou grupos de trabalho que julgar II – Estimular a realização de atividades esportivas e de lazer na categoria, como forma de 
necessário e com finalidade especifica da entidade sindical; reforçar os laços de fraternidade e solidariedade entre os trabalhadores.

XVI – Baixar deliberações, portarias, resoluções, instruções normativas e outros documentos 
necessários ao desempenho da missão sindical; Artigo 69º - Compete ao Diretor de Patrimônio:

XVII – Designar membros da Diretoria Executiva e/ou do Conselho Fiscal, para representá-lo I – Levantar e manter atualizado o cadastro de todos os bens do Sindicato, bem como materiais 
ante aos poderes Executivo, legislativo, judiciário, bem como junto à Administração Pública em esportivos, móveis, utensílios e outros;
geral e/ou terceiros; II – Efetuar sob a supervisão do Presidente do Sindicato as compras necessárias, mediante 

Parágrafo Único – O presidente do Sindicato poderá delegar as atribuições mencionadas nos tomada de preços, com exceção das de mera administração;
incisos III, V, VI, IX deste artigo aos Diretores, ressalvados os limites previstos neste estatuto. III – Apresentar anualmente à Diretoria relatório de suas atividades;

IV – Fiscalizar todos os trabalhos de melhoramento e conservação das dependências do 
Artigo 61ª – Compete ao Vice-Presidente: Sindicato, sede social/administrativa, clube de campo, bosques, jardins, piscinas, praças de esporte 



e demais instalações representativas internas e externas; Artigo 77º - No caso de vacância de cargos eletivos de titulares dos órgãos do sindicato, 
V – Manter sempre atualizado o plano diretor do Sindicato; proceder-se-á seu preenchimento através de suplentes.
VI – Apresentar à Diretoria, sempre que necessário sucinto relatório de propostas para 

substituição ou venda de materiais desnecessários ou inúteis para o Sindicato; Artigo 78º - A vacância do cargo eletivo será declarada pelo respectivo órgão do sindicato, nas 
VII – Propor regulamentos para utilização do patrimônio. hipóteses de impedimento, abandono, renuncia afastamento, licenciamento, perda de mandato ou 

falecimento.
TITULO V § 1º - O impedimento dar-se-á quando por quaisquer motivos surgir incompatibilidade com o 
DO CONSELHO FISCAL exercício do cargo.

§ 2º - O abandono dar-se-á quando o ocupante de determinado cargo deixar de comparecer, 
CAPITULO I sem motivo justificado a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas para as quais fora 
DA COMPÓSIÇÃO DOS CARGOS convocados.

§ 3º - A renúncia dar-se-á por motivo alheio a vontade do exercente do cargo.
Artigo 70º - Ao Conselho Fiscal é limitada a gestão financeira do Sindicato. § 4º - O afastamento dar-se-á em função de afastamento temporário por vontade expressa do 
§ 1º - Aos membros titulares do Conselho Fiscal, são assegurados todos os direitos e exercente do cargo

prerrogativas inerentes aos cargos que exercem no sindicato. § 5º - O licenciamento dar-se-á em função do afastamento temporário por vontade expressa do 
§ 2º - O Conselho Fiscal compõe-se de 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros exercente do cargo.

suplentes. § 6º - A perda do mandato dar-se-á quando houver, comprovadamente, por parte do exercente 
§ 3º - O Conselho Fiscal elegerá, dentre os seus membros, o Presidente e o Secretario. do cargo, malversação ou dilapidação do Patrimônio Sindical, grave violação às normas 
§ 4º - A substituição ou preenchimento, em casos de impedimentos ou vacância dos titulares estatutárias ou ainda, uso indevido do nome do SINSEMD.

do Conselho Fiscal, ocorrerá por designação do Presidente. § 7º - Ocorrendo a vacância simultânea dos cargos de Presidência e da Vice Presidência do 
Sindicato, por quaisquer motivos, os Membros da Diretoria Executiva escolherão, em reunião 

CAPITULO II extraordinária, dentre eles, aquele que ocupará o cargo de Presidente, até o retorno do titular ou 
DA COMPETÊNCIA pelo prazo de 60 (sessenta) dias diante da impossibilidade do retorno, devendo os mesmos, neste 

último caso, convocar a Assembléia Geral par compor o Conselho Eleitoral que promoverá novas 
Artigo 71º - Compete ao Conselho Fiscal, emitir parecer na prestação de conta anual da eleições.

Diretoria Executiva, exercer auditoria fiscal da entidade com plenos poderes para realizar, quando § 8º - Ocorrendo renúncia ou demissão coletiva dos membros da Diretoria Executiva e/ou 
julgar necessário, ação fiscalizadora, vistorias e exames contábeis, visando manter a regularidade Conselho Fiscal do Sindicato, a Assembléia Geral deverá compor o Conselho Eleitoral para que se 
financeira da entidade. possa aplicar, obrigatoriamente, os procedimentos estabelecidos pelas normas estatutárias e 

§ 1º - Se ao final de cada exercício, o Conselho Fiscal não receber da Diretoria Executiva os regulamentares, afim de que se efetive a eleição para os referidos órgãos.
elementos contábeis da Administração financeira, este, promoverá a tomada de contas. § 9º - Entende-se como renúncia ou demissão coletiva, o afastamento definitivo, por qualquer 

§ 2º - O Conselho Fiscal promoverá a convocação da Assembléia Geral, obedecida às normas motivo, de número igual ou superior a dois terços dos Membros, de qualquer dos órgãos da 
estatutárias. entidade;

CAPITULO III CAPITULO II
DAS REUNIÕES E DAS DELIBERAÇÕES DOS CARGOS NOMEADOS

Artigo 72º - O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que houver necessidade, convocado por Artigo 79º - A diretoria incumbe nomear grupos de trabalho, bem como auxiliares adjuntos à 
seu Presidente ou pela maioria de seus membros, pela Diretoria Executiva ou ainda pela seus cargos.
Assembléia Geral. § 1º - Os grupos de trabalho e os auxiliares adjuntos têm por finalidade facilitar a execução dos 

Parágrafo Único – As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser tomadas por maioria de trabalhos da Diretoria Executiva, assim são órgãos de colaboração, órgãos executivos de ação e de 
votos, com a presença obrigatória de 3 (três) membros. pesquisa, obedecendo aos limites estatutários, a eles não podendo ser delegados funções ou 

poderes inerentes aos membros da Diretoria Executiva, estando na responsabilidade permanente 
TITULO VI do membro diretor a quem estiverem subordinados diretamente.
DO CONSELHO ELEITORAL § 2º - A vacância de cargos de nomeação será declarada pelos respectivos órgãos diretores, nas 

hipóteses de abandono da função, renúncia, perda da confiança ou falecimento.
CAPITULO I § 3º - A renúncia do exercente do cargo nomeado dar-se-á quando o ocupante a requerer.
DA COMPOSIÇÃO § 4º - A perda da confiança do exercente do cargo nomeado dar-se-á a critério exclusivo dos 

responsáveis pela respectiva nomeação.
Artigo 73º - O Conselho Eleitoral é o Órgão Colegiado composto de 5 (cinco) membros que 

elegerão internamente seu Presidente e seu Secretario. TÍTULO   IX
§ 1º - Os membros do Conselho Eleitoral deverão ser escolhidos pela Assembléia Geral, GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

dentre os sindicalizados quites com suas obrigações sindicais até o dia 15 (quinze) de Abril do ano 
que anteceder o período para a realização das eleições trienais previstas neste estatuto. CAPÍTULO I 

§ 2º - O mandato do Conselho Fiscal encerra-se na data da posse dos membros eleitos para a DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS
Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal.

§ 3º - A Assembléia Geral deverá compor o Conselho Eleitoral extraordinariamente sempre Artigo 80º - Constituem bens patrimoniais do sindicato os móveis, imóveis, semoventes e 
que houver a ocorrência de situações excepcionais previstas neste estatuto em que seja necessária a todos e quaisquer outros bens, adquiridos pela própria entidade.
realização de novas eleições. .

§ 4º - Os sindicalizados que vierem a compor o Conselho Eleitoral não poderão concorrer ao Artigo 81º - Constituem receitas do sindicato:
pleito para escolha da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal na eleição para qual tenham sido I – As contribuições previstas em lei;
designados. II – A renda proveniente de aplicações financeiras;

III-A renda patrimonial;
CAPITULO II IV – As doações, subvenções, auxílios, contribuições de sindicalizados da categoria e/ou de 
DA COMPETÊNCIA terceiros e legados;

V – A renda, provenientes de empreendimentos, assistência judiciária nas causas trabalhistas, 
Artigo 74º - O Conselho Eleitoral é o Órgão sindical encarregado de promover na forma deste atividades e serviços e outras rendas eventuais;

estatuto e demais normas regulamentares, as eleições para a escolha dos membros dos órgãos 
eletivos do SINSEMD, entendendo-se como tal a eleição para Diretoria Executiva e para o Artigo 82º - Os sindicalizados do SINSEMD deverão efetuar uma contribuição pecuniária 
Conselho Fiscal, realizada simultaneamente. mensal e obrigatória, que será fixada no primeiro bimestre de cada ano pela Assembléia Geral, não 

Parágrafo Único – Compete ao Conselho Eleitoral: podendo exceder a 2% (dois por cento) do vencimento bruto dos mesmos.
I – Convocar Assembléia Geral para a realização das eleições para a Diretoria Executiva e § 1º - Nas ações e negociações coletivas que obtiverem êxito, a Assembléia Geral poderá 

para o Conselho Fiscal; instituir uma contribuição pecuniária em percentagem, a ser descontado do valor obtido por cada 
II – Promover todos os atos necessários para a realização das eleições; filiado, que deverá se reverter para constituição de um fundo destinado às aquisições patrimoniais 
III – Receber as inscrições das chapas concorrentes aos órgãos eletivos; da entidade.
IV – Julgar as impugnações das chapas concorrentes aos órgãos eletivos; § 2 º - A contribuição prevista no parágrafo anterior deverá ser instituída anteriormente ao 
V – Apurar os votos e proclamar o resultado das eleições. início das ações ou negociações a que se referir.

§ 3º - Poderá, a critério da Assembléia Geral, definir um teto para contribuição pecuniária 
CAPITULO III mensal e obrigatória, a ser regulamentada pela Diretoria Executiva.
DAS REUNIÕES E DAS DELIBERAÇÕES

CAPÍTULO II
Artigo 75º - O Conselho Eleitoral reunir-se-á sempre que houver necessidade, convocado por DAS DESPESAS E ORÇAMENTO

seu Presidente ou pela maioria de seus membros, pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal ou 
ainda pela Assembléia Geral. Artigo 83º - As despesas do Sindicato correrão pelas rubricas previstas na legislação e 

Parágrafo Único – As deliberações do Conselho Eleitoral deverão ser tomadas por maioria de instruções vigentes;
votos, com a presença obrigatória dos 5 (cinco) membros. Parágrafo único – O plano de contas deve observar o orçamento aprovado na forma deste 

estatuto e comportará, exclusivamente, os dispêndios da manutenção e os gastos contratados, 
TITULO VII autorizados pelo Presidente ou Diretor Financeiro da Diretoria Executiva.
DOS REPRESENTANTES SINDICAIS

Artigo 84º - A despesa será realizada de acordo com o Orçamento Anual elaborado pela 
CAPITULO I Diretoria Executiva, com o parecer ao Conselho Fiscal e aprovado pela Assembléia Geral no 
DA COMPOSIÇÃO primeiro bimestre de cada ano.

§ 1º - As eventuais alterações no orçamento durante sua execução deverão ser submetidas à 
Artigo 76º - Será eleito um representante sindical no órgão ou secretaria da prefeitura aprovação da Assembléia Geral, salvo os casos de comprovada urgência.

municipal de Dourados com mandato coincidente da Diretoria Executiva. § 2º - Em casos urgentes e excepcionais, o Presidente do Sindicato poderá autorizar despesas 
§ 1º - As eleições ocorrerão na unidade de trabalho, após a eleição da Diretoria Executiva. não previstas no orçamento anual, desde que haja disponibilidade financeira, devendo submeter 
§ 2º - A competência e atribuições dos representantes sindicais serão definidas em sua decisão à apreciação da Diretoria Executiva no prazo máximo de 7 (sete) dias da autorização, 

regulamento. cabendo ao Conselho Fiscal emitir parecer, obedecendo as demais normas que regem a entidade.
§ 3º - O exercício financeiro anual será em 1º de janeiro e encerrado em 31 de dezembro.

TITULO VIII § 4º - As receitas e as despesas serão escrituradas em livro próprio, obedecidas às 
DA VACÂNCIA DOS CARGOS formalidades legais.

§ 5º - Os sindicalizados do SINSEMD poderão requerer a prestação de contas junto à Diretoria CAPITULO I
Executiva, mediante requerimento assinado por 1/5 (um quinto) do total de filiados quites com suas DOS CARGOS ELETIVOS
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obrigações. II – Cumprir este estatuto e as normas regimentais.
§ 6º - Considera-se despesa: III – Zelar pelo patrimônio da entidade, conservando-o e indenizando-o sempre que nele 
I – compra de material necessário ao funcionamento do SINSEMD; causar prejuízo, de acordo com o que for apurado pela Diretoria Executiva.
II - manutenção e conservação do patrimônio geral do SINSEMD; IV – Comparecer às reuniões e Assembléias Gerais da entidade.
III - pagamentos de tributos; V – Respeitar e cumprir as decisões emanadas da Assembléia Geral.
IV - custeio da execução das finalidades do SINSEMD; VI – Exercer com dedicação, probidade e zelo o cargo ou função, quando escolhido ou eleito, 
V - concessão de prêmios e brindes; e ainda, as tarefas que lhe forem atribuídas pela Diretoria, salvo justo impedimento.
VI - gastos eventuais devidamente autorizados; VII – Manter-se a par da vida da entidade, não lhe sendo lícito alegar ignorância de qualquer 
VII - remuneração e encargos sociais do Quadro de Pessoal; dispositivo estatutário, regimental, regulamentar ou disposição administrativa como justificativa 
VIII - contratação de prestação de serviços para execução de atividades inerentes as de ato praticado, prejudicial ao bom nome ou a atividade funcional da Instituição.

finalidades do Sindicato;
IX - Aluguéis e taxas de utilização de bens de terceiros; CAPÍTULO IV
X - Taxas bancárias; DAS PENALIDADES
XI - Obras e ampliações do patrimônio imóvel do SINSEMD;
XII - Empréstimos autorizados; Artigo 90º - Os sindicalizados que infringirem os dispositivos estatutários, regimentais e o 
XII - Ajuda de custo (alimentar, transporte), diárias, consideradas essenciais e necessárias à regulamento eleitoral, será passível das seguintes penalidades:

representatividade do SINSEMD; I – Advertência – que se aplica nos casos primários de menor gravidade.
XIV - Despesas eventuais; II – Multa – que se aplica nos casos primários de maior gravidade.
XV – Capacitação do quadro funcional, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. III – Suspensão – que se aplica nos casos de reincidência de infração já punida com pena de 
XVI – Remuneração aos membros da Diretoria que estejam cedidos. multa.
XVII – Pagamento de prólabore aos servidores que licenciar, ficando à disposição, quando IV – Perda de Mandato – que se aplica nos casos em que houver, comprovadamente, por parte 

deixar de receber no órgão em função de seu mandato sindical. do exercente do cargo, malversação ou dilapidação do patrimônio sindical, grave violação às 
normas estatutária ou ainda, uso indevido do nome do SINSEMD.

TÍTULO X V – Exclusão – que se aplica quando o sindicalizado:
DOS SINDICALIZADOS DA CATEGORIA a) Cometer ato de improbidade;

b) For condenado criminalmente por sentença transitada em julgado;
CAPÍTULO I c) Praticar ato lesivo à honra e a boa fama ou ainda praticar ofensas e físicas, contra filiados ou 
DOS FILIADOS terceiros, nas dependências da entidade;

d) Causar, deliberadamente, danos e prejuízos ao patrimônio do Sindicato;
Artigo 85º - Poderão filiar-se ao Sindicato todos os servidores públicos municipais de e) Desrespeitar gravemente o presente Estatuto.

Dourados – MS, que prestam efetivo exercício à Prefeitura Municipal de Dourados, bem como os § 1º - A aplicação da penalidade constantes dos incisos I, II e III é de competência da Diretoria 
integrantes das Fundações, Autarquias, Institutos e da Câmara Municipal de Dourados, inclusive Executiva e, do inciso IV e V, de competência da Assembléia Geral.
os aposentados. § 2º - A falta cometida pelo sócio, deverá ser examinada por uma comissão de sindicância 

§ 1º - Os servidores mencionados neste artigo, investem-se na condição de sindicalizados, composta, no mínimo por três membros dos órgãos da entidade, presidida pelo cargo mais elevado, 
mediante o preenchimento e assinatura de formulário próprio, no que constará a adesão ao estatuto nomeados por ato do Presidente do Sindicato, que após a conclusão dos trabalhos, apresentará o 
do Sindicato e o compromisso de fiel cumprimento das demais normas internas da categoria. relatório final à Diretoria Executiva ou à Assembléia Geral, para julgamento, conforme a 

§ 2º - Do indeferimento do pedido de filiação do Sindicato, caberá recurso á Diretoria competência.
Executiva, que deverá submeter à apreciação da Assembléia Geral, além de outros recursos § 3 º - A falta cometida pelo membro de qualquer órgão eletivo do SINSEMD sujeita a perda 
previstos neste estatuto. de mandato ou exclusão deverá ser apurada por comissão de sindicância composta, no mínimo por 

§ 3º - Perderá a condição de filiado, todo aquele que por qualquer motivo, deixar o exercício três membros do órgão da entidade, designados e nomeados pela Assembléia Geral, dentre seus 
da categoria profissional, exceto nos casos de aposentados ou afastamentos legais. sindicalizados presentes em dias com suas obrigações, que após a conclusão dos trabalhos, 

§ 4º - O filiado que desligar-se dos quadros do SINSEMD, por uma ou mais vezes poderá ser apresentará o relatório final à Diretoria Executiva ou à Assembléia Geral, para julgamento, 
reintegrado, após o pagamento da quantia equivalente a 6 (seis) meses da contribuição sindical que conforme a competência.
lhe seria devida, ficando sujeito a carência de 3 (três) meses para a utilização dos serviços prestados § 4º - Os sindicalizados que se tornarem membros da comissão de sindicância prevista no 
pelo sindicato, a partir da data do reingresso. parágrafo anterior, não poderão vir a ocupar qualquer cargo eletivo aos órgãos do sindicato durante 

§ 5º - Todos os filiados são iguais perante o SINSEMD, independente da posição hierárquica o período equivalente ao mandato do membro contra o qual se instaurou o referido processo.
que os mesmos possam ocupar. § 5º - Para atingir suas finalidades, a comissão de sindicância poderá diligenciar inquirir, 

tomar depoimentos e ouvirem sindicalizados, outros integrantes da categoria e terceiros, podendo 
Artigo 86º - Todos os sindicalizados deste Sindicato, dividem-se em: ainda, requerer e pedir vistas a documentação e informações junto as pessoa físicas ou jurídicas, 
I – Fundadores – aqueles que tenham participado da Assembléia Geral de Fundação do além de outras medidas necessárias para a fiel e completa elucidação do caso.

Sindicato; § 6º - As comissões de sindicância deverão concluir seus trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias, 
II – Efetivos – aqueles que obtiveram aprovação para seu pedido de admissão; prorrogáveis por igual prazo em casos de comprovada dificuldade na apuração dos fatos.
III – Beneméritos - aqueles integrantes da categoria que tiveram prestado relevantes serviços § 7º - Os filiados poderão recorrer das penas aplicadas e impostas pela Diretoria Executiva, 

ao Sindicato, promovendo a solidariedade da classe, concorrendo para o desenvolvimento do interpondo recurso à Assembléia Geral, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do ato de 
patrimônio ou efetuado doação ou legado à entidade. aplicação da penalidade, que será analisado e julgado na primeira reunião após a data do recurso.

IV – Honorários – aqueles que, não pertencendo à categoria profissional representada, § 8º - Os filiados que não estiverem em dias com suas obrigações perante o sindicato, perderá 
prestam relevantes serviços ao Sindicato ou à categoria. os direitos previstos nos artigos 89º e 90º do presente estatuto, sendo que a regularização da 

situação pendente habilitará automaticamente o filiado.
CAPÍTULO II § 9º - As penalidades aqui previstas deverão ser regulamentadas pelo regimento interno da 
DOS DIREITOS DOS FILIADOS entidade.

Artigo 87º - Aos sindicalizados em dia com suas obrigações estatutárias, serão assegurados os Artigo 91º - O processo de apuração de irregularidades contra filiados e membros dos órgãos 
seguintes direitos; eletivos, instaurados pela entidade, não cessará, caso o acusado se desfilie voluntariamente ou 

I – participar, discutir, votar e ser votados nas Assembléias Gerais da entidade, nos renuncie ao cargo dos órgãos eletivos do Sindicato.
Congressos, reuniões, comissões, conselhos e demais atividades, observados os impedimentos 
legais presentes no estatuto do sindicato e demais normas regulamentares. Artigo 92º – Será assegurado o direito de ampla defesa ao filiado acusado, que poderão 

II – requerer, na forma estatutária, a convocação da Assembléia Geral. defender-se em qualquer fase do processo, pessoalmente ou por procuração, as suas expensas.
III – representar e requerer informações, por escrito, perante os órgãos do sindicato sobre Parágrafo Único – O processo ocorrerá à revelia, caso o acusado, sem causa justificada, não 

assuntos relativos á sua condição de sindicalizado; compareça à convocação para prestar esclarecimentos, estando devidamente intimado.
IV – utilizar os serviços e instalações do sindicato, obedecidas às normas internas e na Artigo 93º - As normas regimentais e/ou regulamentares poderão estabelecer outras sanções 

legislação vigente. disciplinares.
V – Gozar de prerrogativas de sindicalizado, asseguradas neste estatuto e na legislação 

vigente. TÍTULO XI
VI – Encaminhar à Diretoria Executiva, por escrito, sugestões e propostas de interesse DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

coletivo.                                                             
§ 1º - Aos sindicalizados fundadores que deixarem o exercício da categoria profissional, Artigo 94º - Serão nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, 

perdendo assim a condição de sindicalizado, será assegurado o direito de continuar a usufruir as impedir ou aplicação dos fraudar preceitos contidos neste estatuto e na legislação em vigor.
áreas de cultura e lazer pertencentes ao SINSEMD, respeitando-se os regulamentos pertinentes e 
efetuando-se os pagamentos das contribuições respectivas. Artigo 95º – Não havendo disposição em contrário, prescreve em dois anos, o direito de 

§ 2º - Para efeito deste estatuto, são considerados associados especiais:                                             p  l e  i t e  a  r   a   r e  p  a  r a  ç  ã  o   de qualquer ato infringente da disposição contida neste estatuto.
I – os ocupantes de cargos comissionados e pensionistas;
II – servidores efetivos lotados em outros órgãos; Artigo 96º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva do sindicato, 
III – estagiários; observado o limite de sua competência.
IV – empregados de empresas prestadoras de serviços;
V - outras formas de vinculação, desde que, legalmente reconhecidas; Artigo 97º - O Regimento Interno da entidade e o Regulamento Eleitoral são partes 
3º - É vedado aos sindicalizados especiais, ocuparem cargos na Diretoria Executiva. integrantes deste estatuto, em complemento às demais disposições estatutárias.

Artigo 88º - A assistência jurídica será prestada aos sindicalizados em dia com suas Artigo 98º - Este Estatuto, devidamente aprovado pela Assembléia Geral, realizada no dia 10 
obrigações sindicais, em razão do envolvimento destes em causas ou situações estritamente de outubro de 2008, em Assembléia realizada na forma estatutária, na sede deste Sindicato, 
provenientes do exercício da função, limitando-se o Sindicato, a colocação da Diretoria Jurídica localizado na rua Floriano Peixoto, número 1072, na cidade de Dourados, Estado de  Mato Grosso 
e/ou Advogado, à disposição, não assumindo nenhuma outra responsabilidade, inclusive, quanto à do Sul, entra em vigor na data de seu registro no órgão competente.
deserção de recurso por parte do interessado.

Parágrafo Único – Quando da interposição de ações judiciais. Os gastos com a assistência Dourados/MS, 10 de outubro de 2008.
jurídica vir a comprometer o orçamento anual do SINSEMD. A Diretoria Executiva com o parecer 
do Conselho Fiscal poderá propor a Assembléia Geral à fixação de uma contribuição a ser paga Wayne César Ruiz
pelos sindicalizados beneficiados com as referidas ações. Presidente do SINSEMD

CAPÍTULO III Vilma Saraval Negrão de Assis
DOS DEVERES Diretora Administrativa do SINSEMD

Artigo 89º - São deveres dos sindicalizados: Luciano da Silva Borges
I – Pagar pontualmente as contribuições sindicais. Assessor Jurídico do SINSEMD
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