
Poder ExecutivoPoder Executivo
Decretos

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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DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4877 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2.008DECRETO N° 4.878, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2008

Abre Crédito Adicional Suplementar – No Orçamento Programa de 2008, conforme especificado nos artigos.
“Substitui Pregoeiro da comissão para efetuar o processamento de licitações na 

modalidade Pregão”. O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município de Dourados e autorização na Lei Municipal nº 3050 de 09 de Janeiro de 2008.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o 
DECRETA:

inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, 
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 90.000,00, para 

reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Considerando, que o servidor Cezário de Figueiredo Neto, estará de férias 
regulamentares;

0700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
0702 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOSD E C R E T A:
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS
702.09.272.124.4048-339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00Art. 1º - Fica nomeado o servidor Manoel Capilé Palhano, pelo período de 17 de 
702.09.272.124.4048-339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00novembro a 17 de dezembro de 2008, para atuar como Pregoeiro da comissão para o 
702.09.272.124.4049-339001 – APOSENTADORIA E REFORMA 30.000,00

processamento de licitações na modalidade Pregão em substituição ao servidor Cezário de 
Figueiredo Neto. Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes 

da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 17 
0700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

de novembro de 2008, revogadas as disposições em contrário. 0702 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS
702.09.272.124.4048-449061 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00
702.09.272.124.4049-339003 – PENSÕES 30.000,00Dourados (MS), 17 de novembro de 2008.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA

Prefeito GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 DE NOVEMBRO DE 2008.

José Laerte Cecílio TetilaLUIZ SEIJI TADA
Prefeito Municipal

Secretário Municipal de Finança

Portarias
PORTARIA GAB Nº 586 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008 PORTARIA GAB Nº 587 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008

“Exonera Barbara de Jesus Palomanes – AGCOM” “Exonera Aracy Antunes Bakargy Alves – GABPMD”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere 
os incisos II e IV do artigo 66 e artigo 74, ambos da Lei Orgânica do Município: os incisos II e IV do artigo 66 e artigo 74, ambos da Lei Orgânica do Município:

R E S O L V E: R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 31 de outubro de 2008, BARBARA DE JESUS Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 05 de novembro de 2008, ARACY ANTUNES 
PALOMANES, do cargo de provimento em comissão de “Assessor III”, símbolo DGA 06, BAKARGY ALVES, do cargo de provimento em comissão de “Assessor II”, símbolo DGA 
lotada na Agência de Comunicação Popular. 05, lotada no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
31 de outubro de 2008, revogadas disposições em contrário. 05 de novembro de 2008, revogadas disposições em contrário.

Dourados/ MS, 14 de novembro de 2008. Dourados/ MS, 14 de novembro de 2008.

José Laerte Cecílio Tetila José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal de Dourados Prefeito Municipal de Dourados

José Carlos Coineth de Oliveira José Carlos Coineth de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública Secretário Municipal de Gestão Público.
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Portarias

PORTARIA Nº 019/2008, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2008 Universitário de Dourados, de acordo com o Processo de Dispensa de Licitação 
n.º 360/2008.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Revogam-se as disposições em contrário.

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR no uso das atribuições legais, Registre-se, publique-se e cumpra-se.

CONSIDERANDO o contido no Processo de Dispensa de Licitação n.º 360/2008, Gabinete da Diretora Superintendente da Fundação Municipal Saúde e 
bem como o disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, Administração Hospitalar de Dourados

R E S O L V E: Dourados-MS, em 03 de novembro de 2008.

É dispensável de licitação a contratação empresa para realização de exames DINACI VIEIRA MARQUES RANZI
de tomografia Computadorizada em pacientes da internação do Hospital Diretora Superintendente

Resoluções
RESOLUÇÃO/LC Nº 86 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2008 Registre-se.

Publique-se.
“Dispensa de Licitação” Cumpra-se.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atribuições legais que lhe À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências 
confere o artigo 57, inciso II da Lei Municipal n.º 2.726 de 28 de Dezembro de 2004, necessárias aos assentamentos funcionais.

CONSIDERANDO o contido no Processo de Dispensa de  Licitação n.º. Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 18 dias do mês de novembro do ano 
356/2008, bem como o disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e dois mil e oito (2008).
alterações, 

José Carlos Coineth de Oliveira
R E S O L V E: Secretário Municipal de Gestão Pública 

Art. 1º - Fica dispensada de licitação para aquisição de material de limpeza para 
lavanderia em atendimento ao Hospital da Mulher, sob o regime de URGÊNCIA.

RESOLUÇÃO Nº. CD/11/3006/08/SEMGEP
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor, a partir de 04 de novembro de 2008, 

revogadas as disposições em contrário. 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 Lei 

Dourados-MS, em 04 de novembro de 2008. Orgânica do Município de Dourados...

JOÃO PAULO BARCELLOS ESTEVES R E S O L V E:
Secretário Municipal de Saúde

Ceder a Servidora Pública Municipal, DANIELE FIORI DA COSTA VIEIRA 
TELES, matrícula funcional nº “502183-3” ocupante do cargo efetivo de Gestor de 
Ações Institucionais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia 

RESOLUÇÃO Nº SP/11/3.002/08/SEMGEP Solidária (SEMASES), para prestar seus serviços profissionais junto ao Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Dourados (PREVID), com ônus para a 

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso origem, em conformidade com o Ofício nº 556/2008/SGRH/SEMGEP, datado de 18 
de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei de novembro de 2008, a partir de 01 de novembro de 2008.
Orgânica do Município de Dourados,

Registre-se.
R E S O L V E: Publique-se.

Cumpra-se.
APLICAR ao servidor público municipal ELPIDIO LOPES, matrícula funcional 

nº “621-1”, ocupante do cargo de “Auxiliar de Serviços Básicos”, lotado na Guarda À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências 
Municipal de Dourados, a penalidade de SUSPENSÃO POR 05 (CINCO) DIAS, com necessárias aos assentamentos funcionais.
fulcro no artigo 200, II c/c artigo 203, ambos da Lei Complementar nº 107/06, por ter 
infringido o disposto no artigo 186, inciso I e artigo 187, inciso I da lei supracitada, Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 18 dias do mês de novembro do ano 
conforme Processo Administrativo Disciplinar nº 36/07, instaurado em 12/11/2007. dois mil e oito (2008).

Registre-se José Carlos Coineth de Oliveira
Publique-se Secretário Municipal de Gestão Pública 
Cumpra-se

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e RESOLUÇÃO Nº. CD/11/3003/08/SEMGEP
anotações necessárias.

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso 
Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos dezessete (17) dias do mês de de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 

novembro (11) do ano dois mil e oito (2008). Orgânica do Município de Dourados...

José Carlos Coineth de Oliveira R E S O L V E:
Secretário Municipal de Gestão Pública Ceder o Servidor Público Municipal, ELEANDRO APARECIDO 

MIQUELETTI, matrícula funcional nº “48201-1” ocupante do cargo efetivo de 
Guarda Municipal 1ª Classe, lotado na Guarda Municipal de Dourados (GMD), para 

RESOLUÇÃO Nº. CD/11/3005/08/SEMGEP prestar seus serviços profissionais junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Dourados (PREVID), com ônus para a origem, em conformidade com o 

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso Ofício nº 556/2008/SGRH/SEMGEP, datado de 18 de novembro de 2008, a partir de 
de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei 01 de novembro de 2008.
Orgânica do Município de Dourados... Registre-se.

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

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências 
Ceder a Servidora Pública Municipal, CLAUDIA VIANA SCHWAAB, matrícula necessárias aos assentamentos funcionais.

funcional nº “501734-2” ocupante do cargo efetivo de Gestor de Ações Institucionais, 
lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 18 dias do mês de novembro do ano 
(SEMASES), para prestar seus serviços profissionais junto ao Instituto de Previdência dois mil e oito (2008).
dos Servidores do Município de Dourados (PREVID), com ônus para a origem, em 
conformidade com o Ofício nº 556/2008/SGRH/SEMGEP, datado de 18 de novembro José Carlos Coineth de Oliveira
de 2008, a partir de 01 de novembro de 2008. Secretário Municipal de Gestão Pública 
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Resoluções

RESOLUÇÃO Nº. CD/11/3004/08/SEMGEP RESOLUÇÃO/SEMED Nº. 087/2008

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de “Dispõe sobre Remoção e Lotação de Servidores do Grupo do Magistério Público 
suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica Municipal”.
do Município de Dourados...

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, com 
R E S O L V E: fundamento no inciso II, do artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Dourados e 

considerando o disposto nos artigos 28 e 29 da Lei Complementar nº. 118, de 31 de 
Ceder a Servidora Pública Municipal, KEYLA PEREIRA MERLIM DE SOUZA, dezembro de 2007,

matrícula funcional nº “83271-1” ocupante do cargo efetivo de Assistente de Serviços 
Administrativos, lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos RESOLVE:
(SEMHSUR), para prestar seus serviços profissionais junto ao Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Dourados (PREVID), com ônus para a origem, em Lotar, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Luciana Mazzuquelle 
conformidade com o Ofício nº 556/2008/SGRH/SEMGEP, datado de 18 de novembro de Marcon Moreno, matrícula nº.80271-1, classe C, Nível P-II, professora de Educação 
2008, a partir de 01 de novembro de 2008. Infantil com 20h semanais, na EM. Aurora Pedroso de Camargo, turno vespertino a contar 

Registre-se. de 21 de outubro de 2008, de acordo com o § 1º do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 
Publique-se. de 31/12/2007.
Cumpra-se.
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências Lotar, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Elaine Alves da Silva, 

necessárias aos assentamentos funcionais. matrícula nº.74261-1, classe C, Nível P-I, professora de Ensino Fundamental Educação 
Infantil, no CEIM Ramão Vital Viana com 20 h/a semanais, turno matutino a contar de 28 

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 18 dias do mês de novembro do ano dois de outubro de 2008, de acordo com o § 1º, do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 
mil e oito (2008). 31/12/2007.

José Carlos Coineth de Oliveira Lotar, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Telma Martins Siquera, 
Secretário Municipal de Gestão Pública matrícula nº. 80221-1, classe C, Nível P-II, professora de Ensino Fundamental Educação 

Infantil, na EM Neil Fioravanti com 20 h/a semanais, turno vespertino, a contar de 02 de 
setembro de 2008, de acordo com o § 1º, do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 

RESOLUÇÃO Nº. RET/11/3008/08/SEMGEP 31/12/2007.

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de Lotar, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Ângela Meirice 
suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica Mendonça Coradini, matrícula nº. 80321-1 classe C, Nível P-I, professora de Ensino 
do Município de Dourados... Fundamental Educação Infantil no CEIM Kátia Marques com 20h/a semanais, turno 

vespertino, a contar de 02 de setembro de 2008, de acordo com o § 1º, do Artigo 28, da Lei 
R E S O L V E: Complementar nº. 118 de 31/12/2007.

Retificar a Resolução nº Laf/07/2806/2007/SEMGEP que concedeu a Servidora Lotar, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Terezinha Aparecida 
Pública Municipal, LILIANE NASCIMENTO FREITAS, matrícula funcional nº “131571- Piva Espósito, matrícula nº. 33681-1 classe C, Nível P-II, professora de Ensino 
1” ocupante do cargo efetivo de Técnico de Saúde Pública III, lotada na Secretaria Fundamental Educação Física na EM Weimar Gonçalves Torres com 10h/a semanais, turno 
Municipal de Saúde (SEMS), Prorrogação de mais 02 (dois) anos de Licença para Trato e vespertino, e no CEIM Profº Bertilo Binsfeld com 02h/a semanais, turno matutino e 04h/a 
interesse Particular (TIP).Onde consta: “a partir de 01 de julho de 2007”, passe a constar: a semanais, turno vespertino, a contar de 11 de novembro de 2008, de acordo com o § 1º, do 
partir de 30 de junho de 2007, nos termos do artigo 133, da Lei Complementar nº 107/06 Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.
(Estatuto do Servidor Público Municipal), com base na Retificação do Parecer nº 1590/07, 
constante do Processo Administrativo nº 1316/07. Lotar, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Maria Elizabete Lima 

Registre-se. Souza, matrícula nº. 68211-1 classe C, Nível P-I, professora de Ensino Fundamental 
Publique-se. Língua Portuguesa na EM Januário Pereira de Araújo com 10h/a semanais, turno matutino 
Cumpra-se. e na EM Etalivio Penzo com 10h/a semanais, turno matutino, a contar de 01 de agosto de 
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências 2008, de acordo com o § 1º, do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.

necessárias aos assentamentos funcionais.
Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Marcílio Nunes de 

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 18 dias do mês de novembro do ano dois Souza, professor, com 20h semanais, matrícula nº. 33741-1, classe F, Nível P-II, da EM 
mil e oito (2008). Profª. Maria da Conceição Angélica para o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal, 

criado conforme Decreto 4.418 de 21 de novembro de 2007, a contar de 04 de agosto de 
José Carlos Coineth de Oliveira 2008, de acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 

Secretário Municipal de Gestão Pública 31/12/2007.

Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Rael da Silva, 
professor de Ensino Fundamental Geografia, matrícula nº. 86141-1 classe C, Nível P-II, da 

RESOLUÇÃO Nº. AV/11/3007/08/SEMGEP EM Weimar Gonçalves Torres, para a EM Profª Elza Farias K. Real, 06h/a semanais, turno 
matutino, a contar de 24 de outubro de 2008, de acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da 

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.
suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica 
do Município de Dourados... Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Tatiany Franque 

Perrupato, professor de Ensino Fundamental Ciências, matrícula nº. 114761632-2 classe A, 
R E S O L V E: Nível P-I, da EM Profª Clori Benedetti de Freitas, para a EM Profª Maria da Conceição 

Angélica, com 09h/a semanais, turno vespertino e para a EM. Maria da Rosa Antunes da 
Retificar a Portaria nº Av/08/061/99/SEMAD que concedeu a Servidora Pública Silveira Câmara com 09h/a semanais, turno matutino, a contar de 24 de outubro de 2008, de 

Municipal, LAURITA FRANCISCA DA MAIA, matrícula funcional nº “33751-1” acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.
ocupante do cargo efetivo de Profissional do Magistério Municipal, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED), Averbação de Tempo de Serviço de 6.217 (seis mil, Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Tatiane Silveira 
duzentos e dezessete) dias de serviços prestados no cargo de Professor à diversos Doffinger, professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais, matrícula nº. 80351-2 classe 
órgãos.Onde consta: 01.05.71 a 31.12.71 (Prefeitura Municipal de Caarapó-MS); 24.02.76 A, Nível P-II, da EM Joaquim Murtinho, para a EM Profª Elza Farias K. Real, 20 h/a 
a 31.12.84 (Prefeitura Municipal de Anastácio-MS) e de 01.02.85 a 29.06.87 (Prefeitura semanais, turno noturno, a contar de 03 de junho de 2008, de acordo com o § 3º, inciso I do 
Municipal de Dourados-MS), passa a constar: 15.03.65 a 16.03.70 (Secretaria de Educação Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.
e Cultura do Estado de Mato Grosso); 14.05.70 a 31.12.70 (Secretaria de Educação e 
Cultura do Estado de Mato Grosso);  01.05.71 a 31.12.71 (Prefeitura Municipal de Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Sandra Ferreira dos 
Caarapó-MS); 24.02.76 a 31.12.84 (Prefeitura Municipal de Anastácio-MS) e de 01.02.85 Reis Flores, professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais, matrícula nº. 501909-4 
a 29.06.87 (Prefeitura Municipal de Dourados-MS) para fins de aposentadoria e classe A, Nível P-II, da EM Etalivio Penzo, para a EM Padre Anchieta, 20 h/a semanais, 
disponibilidade, de conformidade com os artigos 139, 140 e 143, inciso I, da Lei turno matutino, a contar de 02 de maio de 2008, de acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, 
Complementar nº 007/91 (Estatuto do Servidor Público Municipal), nos termos do Parecer da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.
nº 607/99, constante do Processo Administrativo nº 831/99, de 04/08/99.

Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Cristina Fátima Pires 
Registre-se. Ávila Santana, professora de Ensino Fundamental Educação Infantil, matrícula nº. 74911-
Publique-se. 2 classe A, Nível P-II, do CEIM Profº Guilherme Silveira Gomes, para o CEIM Vitório 
Cumpra-se. Fedrizzi, 20 h/a semanais, turno matutino, a contar de 02 de setembro de 2008, de acordo 

com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências 

necessárias aos assentamentos funcionais. Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Ioly Vaz Cavalheiro 
Aguilera, professora de Ensino Fundamental Educação Infantil, matrícula nº. 90202-3 

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 18 dias do mês de novembro do ano dois classe A, Nível P-II, do CEIM Profº Bertilo Binsfeld, para o CEIM Profº Guilherme 
mil e oito (2008). Silveira Gomes, 20 h/a semanais, turno matutino, a contar de 02 de setembro de 2008, de 

acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.
José Carlos Coineth de Oliveira

Secretário Municipal de Gestão Pública Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Tânia Margarete 
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Resoluções

Gavilan, professora de Ensino Fundamental Educação Infantil, matrícula nº. 501249-4 20h/a semanais, turno matutino, a contar de 22 de outubro de 2008, de acordo com o § 3º, 
classe A, Nível P-II, do CEIM Recanto Raízes, para o CEIM Kátia Marques, 20 h/a inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.
semanais, turno matutino, a contar de 02 de setembro de 2008, de acordo com o § 3º, 
inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007. Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Giani Ferreira de 

Souza França, professora de Ensino Fundamental Educação Infantil, matrícula nº. 
Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Edilza Silveira 144411-2, classe A, Nível P-II, do CEIM Recanto Raízes – Extensão Boas Novas, para a 

Zaninie Dias, professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais, matrícula nº. EM Aurora Pedroso de Camargo, com 20 h/a semanais, turno vespertino, a contar de 24 
114762749-1 classe A, Nível P-II, da EM Januário Pereira de Araújo, para a EM Profª de outubro de 2008, de acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 
Efantina de Quadros, 20 h/a semanais, turno vespertino, a contar de 17 de setembro de 118 de 31/12/2007.
2008, de acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 
31/12/2007. Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Élida Cícera 

Borges, professora de Ensino Fundamental Educação Infantil, matrícula nº. 114761445-
Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Selma Regina Lins 3, classe A, Nível P-I, do CEIM Profº Bertilo Binsfeld, para o CEIM Wilson Benedito 

do Nascimento Cunha, professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais, matrícula nº. Carneiro com 20 h/a semanais, turno matutino, a contar de 24 de outubro de 2008, de 
500674-5 classe A, Nível P-II, da EM Profª Clori Benedetti de Freitas, para a EM acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.
Franklin Luiz Azambuja, 20 h/a semanais, turno vespertino, a contar de 16 de setembro 
de 2008, de acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Irene Petyk, 
31/12/2007. professora de Ensino Fundamental Educação Infantil, matrícula nº. 80621-1, classe C, 

Nível P-II, da EM Sócrates Câmara, para a EM José Eduardo Canuto Estolano - 
Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Ivanete Alves Perequeté, com 20 h/a semanais, turno matutino, a contar de 24 de outubro de 2008, de 

Nunes, professora de Ensino Fundamental Educação Infantil, matrícula nº. 501901-5 acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.
classe A, Nível P-I, do CEIM Etalivio Penzo, para o CEIM Austrílio Ferreira de Souza, 
20 h/a semanais, turno matutino, a contar de 27 de outubro de 2008, de acordo com o § 3º, Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Irene Petyk, 
inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007. professora de Ensino Fundamental Educação Infantil, matrícula nº. 80621-2, classe A, 

Nível P-II, da EM Sócrates Câmara, para a EM José Eduardo Canuto Estolano - 
Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Maria Claudia Perequeté, com 20 h/a semanais, turno vespertino, a contar de 24 de outubro de 2008, de 

Rolon, professora de Ensino Fundamental Educação Infantil, matrícula nº. 501890-3, acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.
classe A, Nível P-I, do CEIM Wilson Benedito Carneiro, para o CEIM Profº Bertilo 
Binsfeld, com 20 h/a semanais, turno matutino, a contar de 24 de outubro de 2008, de Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Maria Suely Lima 
acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007. da Rocha, professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais, matrícula nº. 143311-3, 

classe A, Nível P-I, da EM Profª Clori Benedetti de Freitas, para a EM Joaquim Murtinho 
Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Anderci da Silva, com 20 h/a semanais, turno matutino, a contar de 24 de outubro de 2008, de acordo com o 

professora de Ensino Fundamental Educação Infantil, matrícula nº. 114762361-1, classe § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.
A, Nível P-I, do CEIM Austrílio Ferreira de Souza, para a EM Sócrates Câmara, com 20 
h/a semanais, turno matutino, a contar de 24 de outubro de 2008, de acordo com o § 3º, Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Inaldi Márcia 
inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007. Silva, professora de Ensino Fundamental Educação Física, matrícula nº. 114761324-2, 

classe A, Nível P-I, da EM Weimar Gonçalves Torres, com 10h/a semanais, turno 
Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Elisa Dileta vespertino e do CEIM Profº Bertilo Binsfeld com 02h/a semanais, turno matutino e 04h/a 

Roman, professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais, matrícula nº. 114761598-2, semanais, turno vespertino; para a EM Pedro Palhano com 04h/a semanais, turno 
classe A, Nível P-II, da EM Januário Pereira de Araújo, para a EM Profª Avani vespertino, para a EM. Geraldino Neves Correa - Pólo com 06h/a semanais, turno 
Cargnelutti Fehlauer, com 20 h/a semanais, turno vespertino, a contar de 24 de outubro matutino, EM. Geraldino Neves Correa – Salas: IAME com 02h/a semanais, turno 
de 2008, de acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de matutino, Albano José de Almeida com 02h/a semanais, turno matutino e Morosina 
31/12/2007. Carmem Torraca Martins 02h/a semanais, turno matutino, a contar de 12 de novembro de 

2008, de acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 
Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Marlisângela 31/12/2007.

Ribeiro Moraes, professora de Ensino Fundamental Educação Infantil, matrícula nº. 
501598-4, classe A, Nível P-I, do CEIM Wilson Benedito Carneiro, para a EM Francisco Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
Meireles, com 20 h/a semanais, turno matutino, a contar de 23 de outubro de 2008, de contar de 02 de maio de 2008.
acordo com o § 3º, inciso I do Artigo 28, da Lei Complementar nº. 118 de 31/12/2007.

Dourados, 04 de Novembro de 2008.
Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Silvia Sanabria, 

professora de Ensino Fundamental Educação Infantil, matrícula nº. 71611-1, classe B, Prof. Ênio Ribeiro de Oliveira
Nível P-I, do CEIM Claudina da Silva Teixeira, para o CEIM Profº Bertilo Binsfeld, com Secretario Municipal de Educação em Exercício

Editais

EDITAL EDITAL

GILSON DA SILVA MELO. Torna publico que requereu do Instituto de SITIA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME. Torna publico que 
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados MS, a Licença Ambiental requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados 
Simplificada , para a atividade de piscicultura de engorda de alevinos com área MS, a Licença Ambiental Previa , para a atividade de comercio de cereais, 
inundada aproximadamente de 3 hectares, localizado na chácara Renascer na localizado na BR 163 km 11 Vila São Pedro,  sentido Dourados – Campo 
linha do Barreirinho.  sentido Dourados – Campo Grande, no município de Grande, no município de Dourados – MS. Não foi determinado estudo de 
Dourados – MS. Não foi determinado estudo de impacto ambiental. impacto ambiental.

Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO Secretaria Municipal de Finanças, no Bloco “F” do Centro Administrativo 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/2008 Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, Parque dos Jequitibás, 

na cidade de Dourados/MS. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital esta 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, por disponibilizado no endereço eletrônico www.dourados.ms.gov.br, no link 

intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto nº. 4.877, de 17 de “Serviço/Licitações/Editais Disponíveis”, podendo também ser retirado na 
novembro de 2008, torna público aos interessados, que promoverá licitação Superintendência de Compras e Contratação, no endereço supracitado, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço”, em gratuitamente, mediante o fornecimento pelos interessados de mídia 
conformidade com as condições e especificações descritas no Edital e seus magnética (disquete, CD ou pen-drive), ou através de fotocópias, mediante o 
anexos. OBJETO: contratação de serviços médico-hospitalar para realização ressarcimento da taxa relativa ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica 
de exames, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, da documentação fornecida. Informações complementares poderão ser 
com recursos da c/c 58.041-4, com base no artigo 24 da Lei 8.080/90. DATA obtidas nos telefones (0**67) 3411-7713 / 3411-7755 e/ou no e-mail 
E LOCAL DO CREDENCIAMENTO, DA ENTREGA DOS ENVELOPES slc.consulta@dourados.ms.gov.br. Processo n° 721/2008/SCC/PMD.
E DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: O credenciamento e o recebimento Dourados/MS., 18 de novembro de 2008.
dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia 01/12/2008 
(primeiro de dezembro de dois mil e oito), às 08h (oito horas), na sala de MANOEL CAPILÉ PALHANO
reunião da Superintendência de Compras e Contratação, localizada na Pregoeiro
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Extratos de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO N.º 706/2008/SCC/PMD 33.90.30.00.- Material de Consumo;
PARTES: 33.90.30.19.- Material Para Manutenção de Bens Móveis;
Município de Dourados. VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.
HALEX ISTAR IND. FARMACÊUTICA LTDA Valor Total: R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais).
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 351/2008. DATA DE ASSINATURA: 28 de Outubro de 2008.
OBJETO: Aquisição de medicamentos. Secretaria Municipal de Finanças.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ESTE CONTRATO SURTIRÁ EFEITO A PARTIR DA SUA ASSINATURA
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.00.- Secretaria Municipal de Saúde; EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
12.03.- Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados; AO CONTRATO N.º 049/2008 /SLC/PMD
10.302.119.- Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida; PARTES:
4.007.-Manutenção do Hospital Universitário de Dourados; Município de Dourados.
33.90.30.- Material de Consumo; PANIFICADORA CEDRENSE LTDA - ME
33.90.30.06.- Material Farmacológico; PROCESSO: PREGÃO PRESENICAL N° 176/2007.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. OBJETO: Prorrogação de prazo contratual por mais 03 (três) meses, com início em 
Valor Total: R$ 35.876,00 (Trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais). 05/10/2008 e previsão de vencimento em 02/01/2009.
DATA DE ASSINATURA: 05 de Novembro de 2008. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Secretaria Municipal de Finanças. Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
ESTE CONTRATO SURTIRÁ EFEITO A PARTIR DA SUA ASSINATURA DATA DE ASSINATURA: 01 de Outubro de 2008.                  

Secretaria Municipal de Finanças.
ESTE TERMO ADITIVO SURTIRÁ EFEITO A PARTIR DA SUA ASSINATURA.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 698/2008/SCC/PMD
PARTES:
Município de Dourados. EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA AO CONTRATO N.º 903/2007 /CLC/PMD
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL n° 176/2008. PARTES:
OBJETO: Aquisição de Tubo de Raio X, modelo GS-3075ª, composto de ampola Município de Dourados.
3,5 MHU, trocador de calor e carcaça para o equipamento de tomografia BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA
computadorizada, marca Shimadzu, modelo SCT-6800 TXL. PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS N° 072/2007.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: OBJETO: Prorrogação de prazo contratual por mais 03 (três) meses, com início em 
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 19/09/2008 e previsão de vencimento em 18/12/2008.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
12.00.- Secretaria Municipal de Saúde; Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores. 
12.03.- Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados; DATA DE ASSINATURA: 15 de Setembro de 2008.                  
4.007.-Manutenção do Hospital Universitário de Dourados; Secretaria Municipal de Finanças.
10.302.119.- Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida; ESTE TERMO ADITIVO SURTIRÁ EFEITO A PARTIR DA SUA ASSINATURA.

Extratos de Atos Administrativos

Processo Data Acusado Decisão

07/2008 27/03/2008 ERVIN EBERHART NETO ADVERTÊNCIA

José Carlos Coineth de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

1. Decisão

Dourados/ MS, 17 de novembro de 2008.

EXTRATO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

MATRICULA - FUNCIONÁRIO SECRETARIA ONDE SE LÊ LEIA -SE

114763296-1 - MIRIAN YUMI JOBOJI SEMGEP 19/11/2008-18/12/2008 21/11/2008-05/12/2008

RETIFICAÇÃO DE FÉRIAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/08  PUBLICADA NO  DIARIIO OFICIAL 06/11/2008

PROCESSOS INDEFERIDOS:

Nome: Setor: Nº Processo: Assunto:

APARECIDA GOMES SEMED 3267 AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO

ELIZABETE DE SOUZA CARVALHO SEMS 3280 AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO

FERNANDO CESAR MOREIRA BASTOS SEMS 2535 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

LEILA TIAKI HOSHIRO SEMS 2993 REVISÃO DE CARGA HORARIA

EXTRATOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE:
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DISPENSA POR TER PRESTADO SERVIÇO À JUSTIÇA ELEITORAL:

Nome: Setor: Resolução nº: Dias: Periodo:

ADOALDO SPESSOTO RODELINE SEMED 2963 6 01; 02; 16; 17; 22 e 23.10.08

ANA AURÉLIA SALDIVAR CRISTALDO SEMED 2969 6 20; 21; 23; 24; 27 e 28.10.08

ANA PAULA MACHADO SEMED 2956 5 16 A 17.10.08

ANDRÉIA DA SILVA OZÓRIO OLIVEIRA SEMED 2971 6 16; 17; 20 A 23.10.08

ANGELA MARIA LUIZ MATOZO EZEQUIEL SEMED 2977 2 16 e 17.10.08

ANTONIA AJALA RODELINE SEMED 2961 4 29 A 30.09.08 e de 13 A 14.10.08

ANTONIO BUTTENBENDER JUNIOR SEMAF 2980 4 21 A 24.10.08

ELENIR RIEGER WACHTER (mat. 79531-1) SEMED 2952 1 31.10.08

ELIAS RAMOS DE LIMA SEMED 2958 4 27 A 30.10.08

ENI LOPES SOARES SEMED 2970 4 06; 08; 16 e 17.10.08

GILBERTO CORREIRA PEREIRA SEMED 2951 2 21 e 23.10.08

GILMARA VIEIRA DE MELO SEMED 2972 1 20.10.08

GLAUBER DA SILVA SEMED 2964 4 06; 07; 08 e 10.10.08

GLEIDIS MENDES CARVALHO SEMED 2973 6 31.10.08 e de 03 A 07.11.08

INEZ MARIA DE JESUS INSABRAL SEMED 2950 4 09; 10; 23  e 24.10.08

JULIANA GONÇALVES FONSECA SEMED 2974 4 27 A 30.10.08

JUSSARA CORREIA REPELE SEMED 2953 2 06 e 27.10.08

KATIUCIA CRISTINA PEGORARI DA SILVA SEMED 2962 4 21 A 22.09.08  e de 06 A 07.10.08

LEILA LUZIA PEREIRA VERÃO BRITO SEMED 2975 2 28 e 29.10.08

LUZIA PERES SEMED 2957 2 09 A 10.10.08

MARCIA TEREZINHA DE LIMA CORREIA SEMED 2976 2 06 e 07.11.08

MARIA ELENICE VASCONCELOS DA PAZ SEMED 2966 2 07 A 08.10.08

MARIA IVONE DE SOUSA SEMED 2960 4 29 A 30.09.08 e de 13 A 14.10.08

MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS SEMED 2955 4 20; 21; 23 e 24.10.08

MARLI DA SILVA COSTA SEMED 2979 4 21 A 24.10.08

RONIEIR ISAEL ADOMAITIS DE ARAÚJO SEMED 2978 2 24 e 31.10.08

THANIA CAETANO CHAVES SEMED 2965 4 03 A 06.11.08

VERANILZA RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTANA  (mat. 500569-3) SEMED 2967 6 16; 17; 23; 24 ; 30 E 31.10.08

VERANILZA RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTANA (mat. 500569-4) SEMED 2959 2 24 e 31.10.08

WILLIAM DE OLIVEIRA DUARTE SEMED 2954 4 20; 21; 22 e 27.10.08

LICENÇA GESTANTE:

Nome: Setor: Resolução nº: Dias: Periodo:

SUSAN CLEIRY PATRICIA BASTOS SEMED 2992 48 14.11.08 A 31.12.08 (término do contrato)

ZÉLIA REGINA BENITES DUARTE SEMED 3013 120 03.11.08 A 02.03.09

LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOAS DA FAMÍLIA:

Nome: Setor: Resolução nº: Dias: Periodo:

IVANILDA MARIA DE CASTRO FERREIRA SEMED 2984 5 10.11.08 A 14.11.08

RAQUEL SARAVAL NEGRÃO SEMED 3015 30 13.10.08 A 11.11.08

VILMA SARAVAL NEGRÃO DE ASSIS SEMED 3016 30 13.10.08 A 11.11.08

LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE:

Nome: Setor: Resolução nº: Meses: Periodo:

ELAINE JACOB DE BRITO SEMS 3014 3 10.11.08 a 09.02.09

READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO:

Nome: Setor: Resolução nº: Meses: Periodo:

JOÃO SEVERINO DA SILVA SEMED 3018 6 31.10.08 A 29.04.09

JULIA MARIA DA SILVA BORGES SEMED 3017 6 03.11.08 A 01.05.09

LICENÇA LUTO:

Nome: Setor: Resolução nº: Dias: Periodo:

ALAIR TEIXEIRA RODRIGUES GMD 2981 8 10.11.08 A 17.11.08

DIRCE PUGLIA SEMED 2982 8 27.10.08 A 03.11.08

ELIANE BARBOSA TOGOE SEMED 2983 8 02.11.08 A 09.11.08

LICENÇA GALA:

Nome: Setor: Resolução nº: Dias: Periodo:

DANILO MARTINS MACIEL PGM 2991 8 06.11.08 A 13.11.08

MARISLEI BARBOSA DE OLIVEIRA SEMED 2985 8 08.11.08 A 15.11.08

RUTE MENINO TORRES DA SILVA SEMED 2987 8 06.11.08 A 13.11.08

SUELENE MARIA DE MENEZES BANHETI DE ANDRADE SEMED 2988 8 06.11.08 A 13.11.08

APOSTILAMENTO DE NOME:

De: Para: Resolução nº: Setor:

MARISLEI BARBOSA DE OLIVEIRA MARISLEI BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 2986 SEMED

SUELENE MARIA DE MENEZES BANHETI DE ANDRADE SUELENE MARIA DE MENEZES BANHETI MORAIS 2985 8

REMOÇÃO:

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

ROSANA APARECIDA OLIVEIRA RIBEIRO 2990 SEMGEP SEGOV 01.11.08

AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO:

Nome: Setor: Resolução nº: Dias:

ALDA TEREZA MAZARIM LIRA SEMED 2993 2.610

CÉLIA VELASQUE DE VILHAGRA SEMED 2994 815

CLOTILDES MARTINS MORAIS SEMED 2995 4.290

ELIZABETE HONORATO OLIVEIRA SEMED 2996 2.960

IVANETE DE MOURA SEMED 2997 325

LUCIMARI MENEZES DE SANTANA NIZA SEMED 2998 2.254

REGILAINE BEATRIZ DE CASTRO MARTINS IWAMOTO SEMED 2999 1.613

SANDRA MIGUEL RAIDAN SEMED 3000 2.558

VALÉRIA AOARECUDA RIBEIRO SEMED 3001 4.271

EXTRATOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE:
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Poder LegislativoPoder Legislativo
Edital

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA do FMS a relatório que comprovam a aplicação dos recursos programados em saúde. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Serão apresentados ainda, dados referentes ao percentual de aplicação na saúde. 

Despesas total em saúde detalhada, análise de custos das unidades  e a evolução das 
A Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de despesas com saúde e respectiva previsão orçamentária.

Dourados/MS, com fulcro no art.12  da Lei 8.689, de 27 de julho de 1993 comunica os Dourados, 18 de novembro de 2008.
interessados que fará realizar Audiência Pública no dia 19 de novembro(quarta-feira), 
às 9:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Ver. Eduardo Marcondes Presidente-  Comissão de Saúde e Assistência Social
Marcelino Pires, 3495, onde o Poder Executivo fará a prestação de contas do 1º e 2º 
trimestre de 2008. Ver. Ten. Pedro- Vice-Presidente- Comissão de Saúde e Assistência Social

Será feita a demonstração e avaliação da aplicação dos recursos da Saúde através Ver. Laudir Munaretto - Membro- Comissão de Saúde e Assistência Social

Outros AtosOutros Atos
Resoluções

RESOLUÇÃO Nº 028/2008 RESOLUÇÃO Nº 029/2008 

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº 2059 de 14 de maio de 1996, através da plenária em conferidas pela Lei Municipal nº 2059 de 14 de maio de 1996, através da plenária em 
reunião extraordinária nº 266, ata nº 266, realizada no dia 13 de Novembro de 2008, reunião extraordinária nº 266, ata nº 266, realizada no dia 13 de Novembro de 2008, 
por maioria absoluta de seus membros; por maioria absoluta de seus membros; 

RESOLVE: RESOLVE: 

Art.1º - Conceder: A renovação de Inscrição para 2008, à Associação Beneficente Art.1º - Conceder: A Inscrição Provisória com validade de 180 dias para o Centro 
Douradense – Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King. de Integração Empresa-Escola – CIEE.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Dourados MS, 13 de Novembro de 2008. Dourados MS, 13 de Novembro de 2008.

Odil Medeiros Alves Odil Medeiros Alves
Presidente do CMAS Presidente do CMAS

Deliberação

DELIBERAÇÃO COMED Nº 001, Cultura Afro-Brasileira e Indígena, terão regulamentação própria.
DE 21 DE OUTUBRO DE 2008

Art. 5º. As modalidades Educação Escolar Indígena, Educação de Jovens e Adultos, 
Dispõe sobre a Organização e o Funcionamento da Educação Básica, nas etapas da Educação nas Escolas do Campo e Educação Especial, na etapa do Ensino Fundamental, 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, no Sistema Municipal de Ensino de Dourados e terão regulamentação própria.
dá outras providências.

Art. 6º. Excluem-se da abrangência destas normas as Instituições que oferecem 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOURADOS/MS, no uso de educação ou ensino na forma de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 9.394/96, na Lei nº 11.114/05 e na Lei nº não contemplados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
11.274/06,  

CAPÍTULO II
DEL I B E R A: Dos Fins e Objetivos da Educação Básica

CAPÍTULO I SEÇÃO I
Das Disposições Preliminares Da Educação Infantil

  
Art. 1º. Esta Deliberação dispõe sobre a Organização e o Funcionamento da Art. 7º. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, constitui direito da 

Educação Básica, o Credenciamento das Instituições de Ensino, a Autorização de criança de 0 (zero) a 6 (seis) anos, que o Estado deve assegurar em  complementação a 
Funcionamento da Educação Infantil e Ensino Fundamental, a Ratificação da Autorização ação da família e da comunidade. 
de Funcionamento, a Reanálise dos Atos Concedidos às etapas da Educação Básica, a § 1º. A Educação Infantil deve proporcionar condições adequadas para promover o 
Cassação da Autorização de Funcionamento e a Suspensão Temporária das etapas da bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, motor, emocional, psicológico, afetivo, 
Educação Básica e/ou Cursos. intelectual, moral e social, ampliando suas experiências e estimulando o interesse pelo 

processo de aquisição de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade.
Art. 2º. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, será destinada à § 2º. A Educação Infantil deve cumprir as funções indispensáveis e indissociáveis de 

criança de 0 (zero) a  6 (seis) anos. cuidar e educar, dadas as particularidades do desenvolvimento da criança de 0 (zero) a 6 
(seis)  anos. 

Art. 3º. O Ensino Fundamental obrigatório e gratuito na escola pública, terá duração 
de 9 ( nove) anos. SEÇÃO II

§ 1º. O Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração e a matrícula da criança Do Ensino Fundamental
aos 6 (seis) anos de idade, nesta etapa da Educação Básica, reger-se-ão pelo disposto nesta 
Deliberação. Art. 8º. O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, obrigatório e gratuito 

§ 2º. O Poder Público Municipal terá até o ano de 2010 para proceder à na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade terá por objetivo a formação 
implementação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos na Rede Pública de Ensino. básica do cidadão, mediante: 

§ 3º. Considera-se implementação a operacionalização das ações de forma gradativa. I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;

Art. 4º. Os Componentes Curriculares Educação Física, Ensino Religioso, Arte, II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 
Educação no Trânsito, Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino da História e das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
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III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição pedagógico especializado para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos 
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; alunos, o Setor de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação encaminhará 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a solicitação, à Instituição de Ensino parecer 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. específico definindo as providências cabíveis.

§ 5°. O quantitativo de alunos de 8° e 9° anos definido na alínea d, deverá no início do 
CAPÍTULO III ano letivo de 2010, ser reduzido em 5 (cinco) alunos.
Da Organização da Educação Básica

Art. 18. Nas Instituições de Ensino, mantidas pelo Poder Público Municipal, a oferta 
Art. 9º. Para a adequada organização de que trata a presente Deliberação, as do Ensino Fundamental será em regime de ano escolar.

Instituições de Ensino deverão assegurar: § 1º. Os dois primeiros anos do Ensino Fundamental serão reunidos em um bloco 
I - organização de turmas observando a idade e o nível de desenvolvimento dos denominado BIA - Bloco Inicial de Alfabetização, onde o regime adotado será o de 

alunos; progressão continuada do 1º (primeiro) para o 2º (segundo) ano, respeitada a tabela a 
II - previsão e provisão de recursos didático-metodológicos, bem como dos seguir:

mobiliários e equipamentos apropriados para cada faixa etária, que resguardem a 
integridade física dos alunos;

III - formação continuada à equipe pedagógica e docente.

SEÇÃO I
Da Educação Infantil

Art. 10. A Educação Infantil será organizada em creches, ou entidades equivalentes, 
para crianças de até 3 (três) anos de idade e pré-escolas, para as crianças de  4 (quatro) a 6 
(seis) anos de idade. § 2º. No Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar a Instituição de Ensino 

deverá assegurar a progressão continuada no Bloco Inicial de Alfabetização, prevendo o 
Art. 11. Os parâmetros para agrupamento de alunos nas classes de Educação Infantil e direito à mobilidade, de acordo com o desenvolvimento da aprendizagem e garantindo um 

do Ensino Fundamental, deverão estar explicitados no Projeto Político Pedagógico, de tempo efetivo para o processo de letramento e alfabetização.
forma que o professor atenderá, no máximo, o seguinte quantitativo de alunos: § 3º. A mobilidade é o mecanismo que possibilita, no âmbito das escolas pertencentes 

I - Educação Infantil: ao Sistema Municipal de Ensino, a movimentação do aluno matriculado no 1º (primeiro) 
a) de zero a um ano, até 6 (seis) crianças por professor; ano para o 2º (segundo) ano do Ensino Fundamental.  
b) de um a dois anos, até 8 (oito) crianças por professor; § 4º. Poderá se beneficiar do mecanismo mobilidade, a criança que tenha 7 (sete) anos 
c) de dois a três anos, até 12 (doze) crianças por professor; completos ou que venha a completar sete anos até o final de dezembro do ano em curso. 
d) de três a quatro anos, até 15 (quinze) crianças por professor; § 5º. A mobilidade é permitida somente do 1º (primeiro) para o 2º (segundo) ano no 
e) de quatro a cinco anos, até  20 (vinte) crianças por professor; Bloco Inicial de Alfabetização e ocorrerá após a efetivação da matrícula no 1º Ano do 
f) de cinco a seis anos, até 20 (vinte) crianças por professor; Ensino Fundamental, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias e máximo de 45 (quarenta e 
§ 1º. Em qualquer faixa etária as funções de educar e o cuidar deverão ser exercidas cinco) dias, após iniciar o ano letivo.

pelo professor, acompanhado por um assistente pedagógico em período integral. § 6º. A mobilidade só poderá ser aplicada aos educandos do Bloco Inicial de 
§ 2º. Os Centros de Educação Infantil deverão ter assistente pedagógico, para cada Alfabetização desde que solicitada pelos pais ou responsáveis, em requerimento próprio. 

grupo ou turma na faixa etária de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade. 
§ 3º. A capacidade de matrícula por sala na Educação Infantil será definida pela Art. 19. O Ensino Fundamental terá no mínimo 800 (oitocentas) horas anuais, 

relação de uma criança para cada 1,5 m2, resguardando a quantidade estabelecida no distribuídos por 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 
inciso I. reservado aos exames finais, quando houver. 

§ 4º. Para as salas providas de berço, será resguardada a distância entre os berços e a 
parede de 50 (cinqüenta) centímetros e os mesmos deverão atender a apenas uma criança. Art. 20. Os critérios de avaliação deverão estar fundamentados nos objetivos de cada 

área de conhecimento e nos objetivos gerais de formação educacional, estabelecido no 
Art. 12. O ano letivo nas Instituições de Ensino Públicas e Privadas que oferecem a Projeto Político Pedagógico da Instituição de Ensino.

Educação Infantil, terá a carga horária anual de 800 (oitocentas) horas, distribuídas em 
200 (duzentos) dias de atividades educacionais. Art. 21. A verificação do rendimento escolar observará a avaliação contínua, 

diagnóstica e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 
Art. 13. No Projeto Político Pedagógico, a Educação Infantil deve respeitar os qualitativos sobre os quantitativos. 

seguintes fundamentos norteadores:
I - Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Art. 22 A freqüência mínima obrigatória ao aluno é de 75% (setenta e cinco por cento) 

Respeito ao Bem Comum; do total de horas letivas, estabelecidas por esta Deliberação.
II - Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da 

Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; Art. 23.  Progredirá para o ano escolar seguinte o aluno que obtiver:
III - Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da I - em cada área de conhecimento, após apuração dos resultados anuais:

Qualidade e da Diversidade de manifestações Artísticas e Culturais. a) média anual igual ou superior a 6 (seis inteiros);
b) média final igual ou superior a 6 (seis inteiros), após o exame final.

Art. 14. Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e II. Freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga 
registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para o horária prevista nesta Deliberação.
acesso ao Ensino Fundamental. 

Art. 24. O Regimento Escolar da Instituição de Ensino deverá estabelecer os critérios 
SEÇÃO II para atribuição de notas ou conceitos aos alunos, que assegurem os resultados obtidos nas 
Do Ensino Fundamental avaliações realizadas.

Art. 15. O Ensino Fundamental terá a duração de 9 (nove) anos. Art. 25. A partir do segundo ano do Ensino Fundamental o regime adotado será de 
Progressão Regular por Ano.

Art. 16. O ingresso da criança no Ensino Fundamental se dará aos 6 (seis) anos 
completos no inicio do ano letivo. Art. 26. Os critérios para Classificação, Equivalência de Estudos, Aceleração de 

§ 1º. A criança que vier a completar 6 (seis) anos de idade, no decorrer do mês do Estudos, Avanço Escolar e Recuperação da Aprendizagem serão deliberados em separado.
início do Ano Letivo, facultar-se-á a matrícula no primeiro ano do Ensino Fundamental, 
com duração de 9 (nove) anos. Art. 27. Os currículos do Ensino Fundamental devem ter uma Base Nacional 

§ 2º. As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade, após o primeiro mês do Comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e Estabelecimento Escolar, por 
início do Ano Letivo, em curso, deverão ser matriculadas na Educação Infantil. uma Parte Diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela.
Art. 17. Os parâmetros para agrupamento de alunos nas classes do Ensino § 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo 

Fundamental, deverão estar explicitados no Projeto Político Pedagógico, de forma que o da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 
professor atenderá, no máximo, o seguinte quantitativo de alunos: realidade social e política, especialmente do Brasil.

§ 2º. O ensino da Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos 
I - Ensino Fundamental: níveis da Educação Básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
a) 1º, 2º e 3º anos, 25 alunos; § 3º. A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 
b) 4º e 5º anos, 30 alunos; curricular obrigatório da Educação Básica.
c) 6º e 7º anos, 35 alunos; § 4º. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 
d) 8° e 9° anos, 40 alunos. culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, 
§ 1º. A capacidade de matrícula por sala no Ensino Fundamental será definida pela africana e européia.

relação de um aluno para 1,30 m2, resguardando a distância focal entre a primeira carteira § 5º. Na Parte Diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir do 
e o quadro de giz, bem como a definição da quantidade estabelecida no inciso I. sexto ano, o ensino de pelo menos uma Língua Estrangeira Moderna, cuja escolha ficará a 

§ 2º. Nos estabelecimentos de ensino da categoria pólo que congreguem salas cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da Instituição.
multisseriadas e salas de extensão, o professor atenderá, no máximo, 15 (quinze) alunos.

§ 3º. Será assegurada a redução de alunos por turma, no caso da existência de aluno Art. 28. Nos estabelecimentos de Educação Básica, da Rede Municipal de Ensino e 
com deficiência, que exigir o atendimento específico do professor e/ou serviços de apoio educação infantil da Rede Privada, torna-se obrigatório o estudo da História e Cultura 
pedagógico especializado nas funções de tradutor/intérprete de LIBRAS, guia intérprete e Afro-Brasileira e Indígena. 
monitor aos alunos com necessidade de apoio.

§ 4º. Para legitimar a redução de alunos e/ou a criação dos serviços de apoio Art. 29. O currículo da Educação Básica incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que 

Deliberação
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trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz o Estatuto da Educação exigirem.
Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático 
adequado. CAPÍTULO V

Dos Recursos Humanos
Art. 30. O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 

básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de Art. 39.  A Instituição de Ensino que oferecer a Educação Básica, tanto na esfera 
Ensino Fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, pública quanto privada, deverá ter a direção exercida por profissional formado em curso 
vedadas quaisquer formas de proselitismo. superior de graduação, com licenciatura na área educacional.

Art. 31. A adaptação curricular será feita conforme disposições contidas no Projeto Art. 40. A Coordenação da Educação Infantil em qualquer instância será exercida por 
Político Pedagógico e no Regimento Escolar do Estabelecimento de Ensino, com o profissional com graduação em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil ou 
objetivo de proporcionar ao aluno transferido as condições necessárias ao prosseguimento Pedagogia e pós-graduação em Educação Infantil.
de estudos, nas áreas de conhecimento que não tenha cursado. Parágrafo único. Admitir-se-á na Coordenação da Educação Infantil profissionais 

com curso Normal Superior e pós - graduação com habilitação em Educação Infantil.
CAPÍTULO IV
Do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar Art. 41. A formação de profissionais de educação para a Coordenação Pedagógica no 

Ensino Fundamental, será feita em cursos de graduação em Pedagogia com habilitação em 
Art. 32. O Projeto Político Pedagógico, instrumento norteador das ações pedagógicas orientação, supervisão e gestão escolar.

e administrativas a serem desenvolvidas pela Unidade Escolar, é documento de existência Parágrafo único. O pedagogo que não tenha a habilitação exigida no caput deste 
obrigatória e deverá ser elaborado mediante ação coletiva da  Comunidade Escolar. artigo, admitir-se-á pós-graduação em uma das habilitações.

Art. 33. O Projeto Político Pedagógico deve ser concebido de modo que: Art. 42. A formação exigida para a docência nas etapas da Educação Básica, será de 
I - esteja em conformidade com as diretrizes educacionais, com a legislação do nível superior, com licenciatura específica. 

Sistema de Ensino a que pertença à Unidade Escolar e demais legislações vigentes no País; 
II - expresse a identidade própria da Instituição, suas características e a dos seus CAPÍTULO VI

alunos, bem como do seu ambiente sócio-econômico; Da Estrutura e Funcionamento das Instituições
III – sirva de referência na busca da melhoria qualitativa das ações educacionais, 

especialmente aquelas desenvolvidas pelos professores; Art. 43. A Instituição de Ensino que oferecer a Educação Básica deverá ter seus 
IV - estimule a prática da gestão democrática, fortalecida pela participação efetiva espaços organizados em consonância com o previsto no Projeto Político Pedagógico a fim 

das comunidades interna e externa; de favorecer o desenvolvimento do educando em sua característica de ser livre e 
V - contemple as reais necessidades educativas do alunado a ser atendido; explorador, respeitadas as suas necessidades e condições.
VI - oriente para a tomada de decisões, assegurando flexibilidade ao processo de sua 

execução. Art. 44. A Instituição de Ensino que oferecer a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental, deverá ter espaços exclusivos para as crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos 

Art. 34. Na elaboração do Projeto Político Pedagógico, deverá constar: e/ou outros compartilhados com os  alunos das demais etapas de ensino, contido no 
I - dados de identificação da Instituição de Ensino e de sua mantenedora; Projeto Político Pedagógico. 
II - caracterização da população a ser atendida e da comunidade na qual a Instituição 

está inserida; Art. 45. Para oferta da Educação Básica, nas etapas da Educação Infantil e Ensino 
III - objetivos gerais e específicos selecionados e organizados por etapa; Fundamental no Sistema Municipal de Ensino, a Instituição deverá ter uma estrutura 
IV - organização e funcionamento das etapas oferecidas; mínima que contemple:
V - organização da Instituição para atendimento aos educandos com necessidades I - salas para professores, para serviços administrativos, serviços pedagógicos e de 

educacionais especiais nas etapas oferecidas, tanto no espaço físico, respeitando a apoio em ambientes distintos;
legislação vigente em relação à Acessibilidade, quanto nas orientações pedagógicas e II - salas destinadas às atividades educacionais, adequadas para o número de 
processo de avaliação do aluno; educandos a serem atendidos, em consonância com a Projeto Político Pedagógico, exigida 

VI - organização curricular que represente a articulação entre as áreas de a dimensão mínima de 1,50m² para a Educação Infantil e 1,30m², para o Ensino 
conhecimento, conteúdos, competências, habilidades, respeitando a Base Nacional Fundamental; 
Comum e sua Parte Diversificada, devendo a primeira prevalecer sobre a segunda, III - banheiros com sanitários e lavatórios, separados por sexo e específicos à faixa 
conforme o disposto na legislação vigente; etária a ser atendida, respeitada a relação de um para cada vinte crianças da Educação 

VII - seleção de atividades educacionais que proporcionem experiências adequadas Infantil e, um para cada quarenta educandos do Ensino Fundamental;
às condições de desenvolvimento físico, mental, afetivo e social do educando; IV - banheiros adaptados para atendimento aos educandos e educadores com 

VIII - processo de avaliação do desenvolvimento integral do educando; deficiência, respeitada a legislação da Acessibilidade; 
IX - processo de Avaliação Institucional interna e externa; V - área destinada à secretaria, com espaço suficiente para abrigar, adequadamente, o 
X - forma de agrupamento e número de educandos atendidos, respeitadas as mobiliário, os equipamentos, o pessoal responsável e a documentação escolar;

exigências do Sistema de Ensino do Município; VI - área coberta e descoberta para a prática de educação física, recreação e atividades 
XI -. organização e utilização do espaço físico, equipamentos e materiais didático- culturais;

pedagógicos; VII - parque infantil;
XII - formas processuais de articulação da Educação Infantil com o Ensino VIII - sala de banho com espaço apropriado para enxugar e vestir-se;

Fundamental e deste com o Ensino Médio; IX - fraldário com equipamentos e materiais para higienização;
XIII - ações educativas e outras a serem realizadas com a participação da família e da X - lactário  com  equipamentos e recursos  para higienização;

comunidade; XI - berçário com área mínima de 2m² por criança, provido de berços individuais;
XIV - perfil do corpo docente e do corpo técnico-administrativo; XII – solário; 
XV - formação inicial e formação continuada do corpo docente e técnico- XIII - espaço físico adequado para descanso;

administrativo; XIV - refeitório com espaço apropriado para refeições, contando com mobiliário 
XVI - formas de acompanhamento e avaliação do processo educativo desenvolvido móvel;

pela instituição. XV - bebedouros e/ou torneiras, ambos com filtro, dispostos próximos às salas de 
aula e aos ambientes de recreação;  

Art. 35. O Projeto Político Pedagógico deverá ser revisto, no mínimo, a cada 02 (dois) XVI - mobiliários adequados à faixa etária atendida;
anos, para adequações às necessidades da Instituição de Ensino, ou por ocasião de XVII - instalações e equipamentos que atendam as exigências de nutrição e saúde; 
mudanças nas legislações vigentes. XVIII - biblioteca com espaço físico adequado para leitura e pesquisa, contendo 

Parágrafo único. Quando ocorrer reformulações no Projeto Político Pedagógico e acervo bibliográfico atualizado e que atenda a demanda; 
conseqüente alteração no Regimento Escolar, sua implantação deverá ocorrer antes do XIX - recursos audiovisuais e equipamentos tecnológicos atualizados, compatíveis 
início do ano letivo subseqüente, com exceção para os casos de adequação imediata às com o Projeto Político Pedagógico e com as etapas de ensino;
normas deste Conselho e as demais legislações vigentes. XX - laboratórios equipados atendendo ao Projeto Político Pedagógico e aos 

objetivos da etapa oferecida;
Art. 36. O Regimento Escolar, documento normativo do Projeto Político Pedagógico, XXI - lavanderia e rouparia; 

de existência obrigatória na Instituição de Ensino, deverá garantir: XXII - brinquedos e materiais pedagógicos adequados às diferentes faixas etárias, à 
I - a fundamentação legal do Projeto Político Pedagógico, sendo, necessariamente, quantidade de crianças em espaços externos e internos, atendendo aspectos de segurança, 

com ele compatível, atendendo as legislações vigentes; higienização, manutenção e conservação. 
II - a normatização da organização administrativa, pedagógica e disciplinar, bem § 1º. Os ambientes destinados aos vários serviços da Instituição devem apresentar 

como as relações entre seus diversos segmentos que constituem a comunidade interna e condições de localização, acessibilidade, salubridade, saneamento, higiene, conforto, 
externa. segurança e serem dotados de iluminação e ventilação natural, complementadas, se for o 

caso, por meios artificiais.
Art. 37. Cabe à Instituição de Ensino, mediante apreciação de seu órgão colegiado, § 2º. O inciso VIII destina-se à oferta da Educação Infantil em período integral. 

quando houver, ou de sua mantenedora, aprovar o Projeto Político Pedagógico e o § 3º. Os incisos IX, X e XI são exigências específicas para o atendimento de crianças 
Regimento Escolar. de zero a três anos de idade.

§ 1º. O Regimento Escolar aprovado deverá ser encaminhado, imediatamente, a § 4º. O inciso XII é exigência específica para o atendimento de crianças de zero a dois 
Secretaria Municipal de Educação para conhecimento e orientações cabíveis, se anos de idade.
necessário. § 5º. O inciso XIII destina-se, exclusivamente, à oferta da Educação Infantil nos 

§ 2º. A Instituição de Ensino será responsável pelos termos contidos no Regimento Centros de Educação Infantil.
Escolar para todos os fins.

CAPÍTULO VII
Art. 38. O Regimento Escolar deverá ser revisto quando ocorrerem mudanças no Da Criação, do Credenciamento e da Autorização de Funcionamento das Instituições 

Projeto Político Pedagógico ou quando normas emanadas do Conselho Municipal de de Ensino

Deliberação
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Art. 46. A Criação da Instituição de Ensino, seu Credenciamento e a Autorização de solicitar a inclusão de outros documentos no processo. 
Funcionamento são Atos que possibilitam o funcionamento da Instituição e das atividades 
de ensino, próprias às etapas da Educação Básica. Art. 52. A observação in loco a que se refere o caput do artigo anterior será realizada 

com base em padrões, critérios e indicadores de qualidade necessários para o 
SEÇÃO I funcionamento da Instituição e para as etapas de ensino que oferece ou pretende oferecer.
Da Criação

Art. 53. É permitida a organização de Cursos mediante Projetos Experimentais, 
Art. 47. Criação, passo primeiro para a formalização de uma Instituição de Ensino, obedecidas às disposições desta Deliberação, devendo conter no projeto do Curso: 

Ato expresso e específico pelo qual o instituidor, pessoa física ou jurídica de direito I - justificativa;
público e privado, expressa a intenção de criar e manter Estabelecimento de Ensino, em II - objetivos;
conformidade com a legislação em vigor, integrando-se ao Sistema Municipal de Ensino, III - requisitos de acesso;
para posterior Credenciamento e Autorização de Funcionamento pelo Conselho IV - organização e funcionamento do Curso; 
Municipal de Educação. V - recursos didáticos e equipamentos disponíveis;

VI - relação nominal do pessoal docente e técnico;
SEÇÃO II VII - metodologia;
Do Credenciamento VIII - avaliação de aprendizagem;

IX - avaliação Institucional interna;
Art. 48.  Credenciamento é o Ato pelo qual o Conselho Municipal de Educação X - formas de organização para recepção de alunos com necessidades educacionais 

habilita a Instituição de Ensino para o oferecimento da Educação Básica. especiais, respeitadas a Lei de Acessibilidade e atendimento pedagógico;
Parágrafo único. O Credenciamento da Instituição de Ensino para a oferta da XI - outros, a critério da instituição.

Educação básica, será concedida à época do primeiro Ato de Autorização de Parágrafo único. O processo deve ser instruído atendendo o disposto no caput do 
Funcionamento. artigo 17 (dezessete).

SEÇÃO III Art. 54. No caso de indeferimento da Autorização de Funcionamento, a Instituição de 
Da Autorização de Funcionamento Ensino poderá apresentar nova solicitação relativa à mesma etapa da Educação Básica 

somente após 06 (seis) meses, a contar da data da publicação da Deliberação 
Art. 49. Autorização é o Ato pelo qual o Conselho Municipal de Educação permite o correspondente.

funcionamento da Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental, conforme normas legais 
vigentes. Art. 55. O início das atividades escolares só poderá ser praticado após publicação em 

Diário Oficial do Ato Concessório da Autorização de Funcionamento.
Art. 50. A Autorização de Funcionamento da Educação Infantil para a rede privada e Parágrafo único. A Instituição de Ensino que ferir o disposto no caput deste artigo terá 

da Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental para a rede pública será concedida por suspenso seu processo de Credenciamento e de Autorização de Funcionamento, e somente 
prazo determinado, de até 05 (cinco) anos. após 01 (um) ano poderá apresentar novo pedido.

Parágrafo único. A direção do Estabelecimento de Ensino deve solicitar a Ratificação 
da Autorização até 90 (noventa dias) antes do vencimento do prazo da concessão da CAPÍTULO VIII
Autorização de Funcionamento, atendidas as normas desta Deliberação. Da Ratificação da Autorização

Art. 51. O processo para solicitação da Autorização de Funcionamento será Art. 56. A Ratificação da Autorização é Ato pelo qual o Conselho Municipal de 
encaminhado ao órgão competente do Sistema Municipal de Ensino de Dourados, Educação de Dourados confirma a validade do Ato anteriormente concedido, não sendo 
instruído com relatório de verificação in loco, pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes do permitida mais de uma Ratificação por Ato concedido.
prazo previsto para o início das atividades e deverá conter a seguinte documentação: Parágrafo único. A Ratificação de Autorização dar-se-á pelo Conselho Municipal de 

I -  da Entidade Mantenedora: Educação de Dourados, mediante instrução de processo sobre as condições estruturais e 
a) comprovante de constituição da pessoa jurídica, devidamente registrado no de funcionamento da Instituição, atendendo as seguintes exigências e condições: 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial/MS; I- da Entidade Mantenedora:
b) cópia do Cartão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; a) certidão de regularidade relativa ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS 
c) certidão de regularidade relativa ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -  FGTS.

e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -  FGTS; II - da Instituição de Ensino:
d) comprovante de patrimônio e da capacidade financeira própria para manter a) alvará de Funcionamento e Localização, com prazo em vigência expedido pelo 

Instituição de Ensino, devidamente assinados pelo(s) responsável(eis). órgão da Prefeitura Municipal;
II - da Instituição de Ensino: b) alvará Sanitário com prazo de vigência;
a) requerimento dirigido à presidência do Conselho Municipal de Educação de c) requerimento dirigido à presidência do Conselho Municipal de Educação de 

Dourados; Dourados;
b) cópia do Ato legal de Criação: espécie, número, data e publicação; d) relação nominal do corpo docente, especificando a formação e o cargo ou função 
c) cópia do comprovante de propriedade do imóvel, do contrato da cessão de uso ou que exerce na escola;

de locação registrada em cartório, de acordo com as normas legais vigentes e por prazo não e) relação nominal do corpo técnico-administrativo, especificando a escolaridade, o 
inferior a 02 (dois) anos; cargo ou função que exerce na escola;

d) planta baixa ou croqui dos ambientes e das instalações aprovados pelo órgão f) regimento escolar que expresse a organização pedagógica, administrativa e 
próprio da Prefeitura Municipal; disciplinar da instituição, compatibilizado com o Projeto Político Pedagógico;

e) alvará de Funcionamento e Localização, com prazo em vigência expedido pelo g) ordenação curricular do curso que se pretende implantar, quando se tratar do 
órgão da Prefeitura Municipal; Ensino Fundamental e funcionalidade curricular para os alunos com necessidades 

f) alvará Sanitário com prazo de vigência; educacionais especiais;
g) relação nominal do corpo docente, especificando a formação e o cargo ou função h) descrição de mobiliário, materiais didático-pedagógicos, recursos audiovisuais, 

que exerce na escola; equipamentos tecnológicos e acervo bibliográfico compatíveis com o Projeto Político 
h) relação nominal do corpo técnico-administrativo, especificando a escolaridade, o Pedagógico da Instituição de Ensino, garantindo atendimento aos alunos com 

cargo ou função que exerce na escola; necessidades educacionais especiais;
i) regimento escolar que expresse a organização pedagógica, administrativa e i) relatório do órgão responsável pela Educação Especial da Secretaria Municipal de 

disciplinar da Instituição, compatibilizado com o Projeto Político Pedagógico; Educação de Dourados, quando se tratar de escolas especiais;
j) ordenação curricular do curso que se pretende implantar, quando se tratar do Ensino j) parecer técnico sobre o mérito do pedido pelo Serviço de Supervisão Técnica 

Fundamental e funcionalidade curricular para os alunos com deficiência; Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Dourados;
k) descrição de mobiliário, materiais didático-pedagógicos, recursos audiovisuais, k) relatórios das Avaliações Institucionais, interna e externa.

equipamentos tecnológicos e acervo bibliográfico compatíveis com o Projeto Político § 1º. A mantenedora pública municipal ficará isenta da apresentação dos documentos 
Pedagógico da Instituição de Ensino, garantindo atendimento aos alunos com deficiência; previstos no inciso I deste artigo.

l) as formas de escrituração escolar e a organização dos arquivos; § 2º. Em se tratando de Instituições de Educação Especial deverá ser apresentada, a 
m) relatório do órgão responsável pela Educação Especial da Secretaria Municipal de relação de materiais didático-pedagógicos considerados indispensáveis para a 

Educação de Dourados, quando se tratar de escolas especiais; modalidade do atendimento especializado.
n) parecer técnico sobre o mérito do pedido pelo Serviço de Supervisão Técnica § 3º. Somente deverão ser formalizados pelo órgão competente da Secretaria 

Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Dourados. Municipal de Educação de Dourados, os processos cuja mantenedora e o Estabelecimento 
§ 1º. A Mantenedora Pública Municipal ficará isenta da apresentação dos documentos de Ensino reúnam as condições expressas neste artigo. 

previstos no inciso I deste artigo. § 4º.  Poderá o Conselho Municipal de Educação de Dourados, se julgar necessário, 
§ 2º. Quando a Instituição de Ensino optar por oferecer mais de uma etapa da solicitar a inclusão de outros documentos no processo. 

Educação Básica, poderá ser autuado um único processo.
§ 3º. No caso das Mantenedoras Privadas que já tenham a Autorização de Art.57. A Ratificação da Autorização de Funcionamento poderá ser concedida pelo 

Funcionamento concedida para o Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio pelo órgão do prazo máximo de 05 (cinco) anos. 
sistema estadual e desejem ofertar a Educação Infantil, deverão ser asseguradas no Projeto Parágrafo único. No prazo de 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento da  
Político Pedagógico da Instituição e no Regimento Interno Escolar existentes, as Autorização de Funcionamento, a Instituição de Ensino, através de processo deve solicitar 
especificidades da Educação Infantil. a Ratificação da Autorização.

§ 4º. Em se tratando de Instituições de Educação Especial deverá ser apresentada, a 
relação de materiais básicos considerados indispensáveis para a modalidade de CAPÍTULO XI
atendimento proposto. Da Avaliação Institucional

§ 5º. Somente deverão ser formalizados pelo órgão competente da Secretaria 
Municipal de Educação de Dourados, os processos cuja mantenedora e o Estabelecimento Art. 58. Avaliação Institucional é o mecanismo de acompanhamento sistemático e 
de Ensino reúnam as condições expressas neste artigo. contínuo sobre as condições estruturais, pedagógicas e de funcionamento da Instituição de 

§ 6º.  Poderá o Conselho Municipal de Educação de Dourados, se julgar necessário, Ensino, com vistas ao aperfeiçoamento da qualidade de ensino oferecido e com base no 
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Projeto Político Pedagógico. Básica, implicará na Reanálise da Autorização de Funcionamento na etapa específica e 
Parágrafo único. As Avaliações Institucionais interna e externa serão realizadas poderá resultar na Cassação do Ato Concessório.

anualmente. § 1º. As denúncias de irregularidades ou a reincidência de Avaliação Institucional 
insatisfatória serão objetos de Reanálise da Autorização e Ratificação de Funcionamento 

Art. 59. A Avaliação Institucional compreenderá: da etapa, conduzida por meio de processo instruído.
I - avaliação interna ou auto-avaliação, organizada e executada pela própria § 2º. Deverá constar no processo, Relatório Circunstanciado da Supervisão Técnica 

Instituição, envolvendo diferentes segmentos que integram a comunidade escolar, a partir Escolar.
de critérios previstos nesta Deliberação e outros por ela definidos; § 3º. Recebido e analisado, o Conselheiro Relator solicitará à presidência do 

II - avaliação externa, organizada e executada pelos órgãos próprios da Secretaria Conselho Municipal de Educação que notifique o representado.
Municipal de Educação, em conformidade com esta Deliberação. § 4º. O representante terá prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento da 

notificação, para pronunciar-se a respeito e apresentar defesa, por escrito, se julgar 
Art. 60. As Avaliações interna e externa deverão incidir, no mínimo, sobre os necessário.

seguintes critérios: § 5º. Havendo necessidade de produção de outras provas, o Conselho Municipal de 
I - o cumprimento da legislação de ensino; Educação solicitará providências, a quem couber, em prazo por ele estipulado.
II - a execução do Projeto Político Pedagógico;
III - a formação inicial e continuada dos gestores, professores e funcionários; Art. 68. Após a Reanálise e constatado o descumprimento dos dispositivos legais, o 
IV - o investimento institucional em formação de recursos humanos; Conselho Municipal de Educação poderá cassar a Autorização de Funcionamento da(s) 
V - o desempenho dos gestores, professores e funcionários; etapa(s) investigada(s).
VI - a qualidade dos espaços físicos, instalações, equipamentos e adequações às suas 

finalidades, respeitando e atendendo o quantitativo de crianças matriculadas; Art. 69. A Instituição de Ensino que sofrer Cassação de Autorização de 
VII - a organização da escrituração e do arquivo escolar; Funcionamento só poderá apresentar nova solicitação relativa à(s) mesma(s) etapa(s), 
VIII - a articulação com a família e a comunidade externa; após o prazo de 03 (três) anos.
IX - o desempenho dos alunos frente aos objetivos propostos para as etapas e as Parágrafo único. No caso de Cassação de uma das etapas da Educação Básica, 

competências desenvolvidas. Educação Infantil ou Ensino Fundamental, o acervo escolar referente à etapa com 
Parágrafo único. A esses critérios mínimos, o órgão responsável pela avaliação funcionamento cassado, passará ao domínio do órgão público competente.

externa, poderá acrescentar outros, dos quais a Instituição de Ensino deverá tomar 
conhecimento. Art. 70. O Conselho Municipal de Educação expedirá Ato de Cassação da 

Autorização de Funcionamento do Estabelecimento de Ensino, a ser homologado pelo 
Art. 61. Os resultados das Avaliações Institucionais, interna e externa, deverão ser titular da Secretaria Municipal de Educação.

consolidados por meio de relatórios, os quais constituir-se-ão em peças para instrução de 
processos de solicitação de Ratificação da Autorização de Funcionamento. CAPÍTULO XII

Da Transferência de Responsabilidade do Mantenedor
CAPÍTULO X
Da Reanálise dos Atos Concedidos Art. 71. O encerramento de firma e a dissolução de sociedade que constitui a Entidade 

Mantenedora, implicam no cancelamento do Credenciamento e/ou da Autorização de 
Art. 62. Reanálise é um mecanismo de averiguação das condições estruturais e de Funcionamento concedidos ao Estabelecimento de Ensino.

funcionamento das Instituições de Ensino que oferecem a Educação Básica, podendo § 1º. Compete ao responsável pela Entidade Mantenedora, comunicar o fato ao órgão 
conduzir ou não à Cassação da Autorização de Funcionamento. próprio da Secretaria Municipal de Educação para providências cabíveis, com 

antecedência de 120 (cento e vinte) dias do encerramento do ano letivo.
Art. 63. O processo de Reanálise dos Atos concedidos da Instituição de Ensino deverá § 2º. Quando houver substituição de todos os sócios da Entidade Mantenedora ou 

ser instruído pela Secretaria Municipal de Educação de Dourados ou por solicitação do arrendamento do Estabelecimento de Ensino, deve ser solicitada ao Conselho Municipal 
Conselho Municipal de Educação de Dourados, sempre que for constatado: de Educação a Reanálise dos Atos Concedidos, atendido o disposto no artigo 45 desta 

I - irregularidades nas condições físicas do estabelecimento ou na qualidade dos Deliberação.
cursos oferecidos; § 3º. Ocorrendo mudança parcial dos responsáveis pela Mantenedora, deverá ser 

II - descumprimento dos dispositivos legais que regem o funcionamento do encaminhada ao Conselho Municipal de Educação, apenas uma comunicação das 
estabelecimento de ensino, praticados por dirigentes e mantenedores; substituições realizadas, juntando para tanto cópia do documento que formalizou a 

III - nos Estabelecimentos de Ensino autorizados e/ou reconhecidos quando houver transação devidamente registrada no órgão competente.
transferência de responsabilidade do Poder Público Estadual para o Municipal, com a 
apresentação dos documentos referentes à formalização da municipalização da escola; CAPÍTULO XIII

IV - nos Estabelecimentos de Ensino credenciados e/ou autorizados  quando houver Da Mudança de Endereço e de Denominação da Escola
mudança de endereço ou transferência de responsabilidade do mantenedor das 
Instituições privadas, com apresentação de documentos referentes à firma individual ou Art. 72. A mudança de endereço e/ou alteração de denominação ocorrida na 
Contrato Social que dizem respeito à nova Mantenedora, cópia do cartão do Cadastro Instituição de Ensino deverá ser comunicada ao Conselho Municipal de Educação de 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, Certidão de Regularidade relativa à Seguridade Dourados, acompanhada de relatório da Supervisão Técnica Escolar.
Social, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -  FGTS e comprovante de capacidade § 1º. A mudança de endereço fica sujeita à apresentação de planta ou croqui do novo 
financeira própria para manter Instituição de Ensino, devidamente assinado pelo(s) prédio, bem como a apresentação do comprovante de propriedade do imóvel, da cessão ou 
responsável (eis); locação registrada em cartório, de acordo com as normas legais vigentes e por prazo não 

V - reativação de Cursos. inferior a 02 (dois) anos, juntamente com o alvará de funcionamento e comprovante 
§ 1º. As irregularidades e o descumprimento dos dispositivos legais de que tratam os expedido pela Vigilância Sanitária competente, de que o imóvel recebeu visita da 

incisos I e II serão apurados mediante comissão constituída por no mínimo: 01 (um) fiscalização sanitária e que as condições de higiene, conforto e limpeza de todo o ambiente 
membro do COMED, 02 (dois) membros da Secretaria Municipal de Educação de não constituem fator de risco à saúde e ao bem estar do usuário.
Dourados, 01 (um) representante do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente e § 2º. A mudança de denominação ou de alteração na nomenclatura do 
quando se tratar de estabelecimentos de ensino da iniciativa privada, 01 (um) Estabelecimento de Ensino implica na publicação de um novo Ato Oficial para as escolas 
representante indicado pelo SINTRAE-SUL. mantidas pelo Poder Público e para as escolas mantidas pela iniciativa privada, por 

§ 2º. O novo mantenedor tem prazo de 90 (noventa) dias para apresentar os manifestação expressa da Entidade Mantenedora em Ato jurídico ou declaração própria, 
documentos previstos no inciso IV. devendo as cópias dos Atos serem encaminhadas ao Conselho Municipal de Educação de 

Dourados, para os registros e anotações cadastrais.
Art. 64. O processo de Reanálise dos Atos concedidos ao Estabelecimento de Ensino 

é constituído de: Art. 73. Compete à Entidade Mantenedora nominar a Unidade Escolar, com apenas 
I - ofício da Secretaria Municipal de Educação de Dourados ou do diretor legalmente uma denominação, não havendo necessidade de constar no nome às etapas que a 

constituído, dirigido ao Conselho Municipal de Educação; Instituição oferece.
II - relatório analítico elaborado pelo órgão próprio do Sistema Municipal de Ensino, Parágrafo único. A denominação, quando alterada, deve ser comunicada ao Conselho 

de forma a evidenciar as condições de funcionamento dos Cursos, do Estabelecimento e Municipal de Educação de Dourados, acrescida de cópia do respectivo Ato de alteração. 
da estrutura física do prédio, e se for o caso, nos termos requeridos para a Autorização e/ou 
Reconhecimento, apontando os elementos agravantes evidenciados. CAPÍTULO XIV

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação poderá solicitar o acréscimo de Da Escola-Pólo e Extensões
outros documentos que se fizerem necessários.

Art. 74. Entende-se por Escola-Pólo a Instituição Pública de Ensino localizada na 
Art. 65. Os Estabelecimentos de Ensino, por sua direção legalmente constituída e zona urbana ou rural que congrega outras unidades ou salas denominadas extensões.

com o apoio da entidade mantenedora, terão prazo máximo de 06 (seis) meses, quando for 
o caso, para sanar as irregularidades apontadas, sujeitos a Cassação da Autorização de Art. 75. Extensão é o espaço físico escolar separado da Escola-Pólo, à qual estará 
Funcionamento. subordinada administrativa e pedagogicamente.

CAPÍTULO XI Art. 76. A Escola-Pólo deve ter diretoria e secretaria próprias e a que possuir 
Da Cassação da Autorização de Funcionamento extensões rurais não pode ter extensões urbanas.

§ 1º. O Credenciamento da Instituição de Ensino, a Autorização de Funcionamento, a 
Art. 66. Entende-se por Cassação, o Ato pelo qual uma Instituição de Ensino é Ratificação da Autorização de Funcionamento, a Suspensão Temporária, a Cassação e a 

impedida de continuar oferecendo as atividades na Educação Infantil e/ou Ensino Desativação de etapas da Educação Básica, são Atos destinados exclusivamente à Escola-
Fundamental, etapas da Educação Básica. Pólo.

§ 2º. A mudança de localidade, a Criação ou Desativação de extensões não necessitam 
Art. 67. O descumprimento dos dispositivos legais da Autorização de de aprovação do Conselho Municipal de Educação, devendo ser informado ao órgão 

Funcionamento, por infringência ou omissões dos dirigentes e mantenedores, durante o competente.
funcionamento da Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental, etapas da Educação § 3º. A Escola-Pólo e suas respectivas extensões deverão ser identificadas mediante 
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Ato próprio do Poder Público competente. Art. 88. As Instituições que não implantarem a Educação Infantil e/ou Ensino 
§ 4º. A extensão deverá estar localizada a uma distância que permita à administração Fundamental, etapas da Educação Básica, no prazo de um ano da concessão do 

da Escola-Pólo efetivo apoio e acompanhamento das atividades por ela desenvolvidas. Credenciamento e da Autorização de Funcionamento terão, automaticamente, 
cancelados os Atos concedidos.

CAPÍTULO XV
Das Disposições Gerais Art. 89. A Instituição de Ensino será automaticamente descredenciada, quando:

I - deixar de oferecer ou desativar todas as etapas da Educação Básica; 
Art. 77. O Ensino Fundamental regular será ministrado em Língua Portuguesa, II - sofrer Cassação de todas as etapas oferecidas.

assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem. Art. 90. O início do funcionamento de cada etapa da Educação Básica e a realização 

de quaisquer atividades, inerentes à sua operacionalização, ficarão condicionados à 
Art. 78. Na oferta de Educação Básica para a população rural, o Sistema de Ensino publicação do respectivo Ato concessório em Diário Oficial do Município.

promoverá as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de Parágrafo único. A inobservância do prescrito no caput deste artigo, implicará na 
cada região, especialmente: imediata suspensão, em qualquer instância de apreciação do processo de Autorização de 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e Funcionamento da etapa e/ou Curso, ficando a Instituição de Ensino impedida de 
interesses dos alunos da zona rural; apresentar nova solicitação relativa à mesma etapa, por um período mínimo de 06 (seis) 

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases meses.
do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. Art. 91. O pedido de Suspensão Temporária ou Desativação de Funcionamento de 
etapas da Educação Básica e/ou Cursos, deverá ser apresentado ao Conselho 

Art. 79. Fica a prática da Educação Física facultativa ao aluno: Municipal de Educação, mediante processo devidamente instruído com os seguintes 
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; documentos:
II – maior de trinta anos de idade; I – requerimento;
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver II – exposição de Motivos quanto à decisão da Mantenedora;

obrigado à prática da Educação Física; III – cronograma de encerramento das atividades;
IV – que tenha prole. IV – documento de comunicação à comunidade escolar quanto a medida, 

formalizada sessenta dias antes do término do período letivo;
Art. 80. A Entidade Mantenedora que possuir mais de uma Instituição de Ensino V – termo de Responsabilidade pela guarda do acervo escolar, para os casos de 

deve atender as exigências para o Credenciamento, Autorização de Funcionamento e Suspensão Temporária.
Ratificação da Autorização de Funcionamento das etapas da Educação Básica de cada 
uma das Instituições. Art. 92. As Suspensões Temporárias poderão ser concedidas pelo prazo máximo de 

02 (dois) anos.
Art. 81. Deve ser juntado à designação comum, um elemento diferenciador, quando § 1º. Decorrido este período, a Instituição de Ensino deve comunicar ao Conselho 

da constituição de um sistema integrado de Instituições de Ensino, de uma mesma Municipal de Educação de Dourados, 90 (noventa) dias antes do término do prazo de 
Entidade Mantenedora, com a mesma denominação, porém, com unidades concessão, o reinício das atividades, obedecidas as normas desta Deliberação.
administrativas independentes. § 2º. Na impossibilidade de reinício das atividades, o Conselho Municipal de 

Educação promoverá desativação da Instituição de Ensino e a Entidade Mantenedora 
Art. 82. A Instituição de Ensino fica obrigada a afixar, em local visível e acessível ao deverá solicitar a desativação pretendida.

público, cópia dos Atos Oficiais que atestem o Credenciamento da Instituição, a § 3º. Não havendo manifestação dos interessados em até 90 (noventa) dias após o 
Autorização de Funcionamento e/ou a Ratificação da Autorização de Funcionamento, prazo da Suspensão Temporária, o órgão competente solicitará ex-officio a desativação 
quando for o caso, das etapas da Educação Básica, bem como, constar os referidos Atos, definitiva das atividades.
quando de propagandas publicitárias.

Art. 93. No caso de extinção da Instituição de Ensino, o acervo escolar passa ao 
Art. 83. O Credenciamento das Instituições de Ensino, a Autorização de domínio do órgão público competente. 

Funcionamento, a Ratificação da Autorização de Funcionamento, a Reanálise dos Atos 
Concedidos, a Cassação, a Desativação, a Suspensão Temporária a que se refere o artigo Art. 94. Até o julgamento do mérito, será sustada a tramitação do processo de 
1º são Atos emanados do Conselho Municipal de Educação de Dourados, expressos por Autorização de Funcionamento de que trata esta Deliberação, quando:
meio de Deliberações publicadas em Diário Oficial do Município. I - a Instituição de Ensino requerente ou o Estabelecimento por ela mantido estiver 

submetida à apuração de irregularidades;
Art. 84. Os resultados da Avaliação Institucional da Rede Municipal de Ensino, II - a Instituição de Ensino requerente estiver submetida a processo de Reanálise de 

expressos em relatórios deverão, ser encaminhados a este Colegiado para apreciação e qualquer atividade desenvolvida.
pronunciamento.

Art. 95. Considerar-se-á em situação irregular, a Instituição de Ensino:
Art. 85. As denúncias ou as queixas referentes às irregularidades constatadas nas I - sem a devida Autorização de Funcionamento das etapas da Educação Básica;

Instituições de Ensino de responsabilidade do Sistema Municipal de Ensino de II - que tenha os prazos da Autorização de Funcionamento e/ou da Ratificação da 
Dourados, devem ser encaminhadas ao Conselho Municipal de Educação e no que Autorização de Funcionamento vencidos.
couber ao Ministério Público para o devido processo legal. Parágrafo único. Todos os Atos escolares praticados e documentos expedidos por 

Parágrafo único. As denúncias ou as queixas de que tratam o caput deste artigo Instituições de Ensino em situação irregular não têm validade legal, portanto, não dão 
poderão ser formuladas por qualquer cidadão que se sentir prejudicado. direito ao prosseguimento de estudos e não conferem grau de escolarização.

Art. 86. Os diretores das Instituições de Ensino, mantidas pelo Poder Público Art. 96. Os prejuízos causados aos alunos em virtude de irregularidades são de 
Municipal, deverão informar, bimestralmente, ao órgão competente da Secretaria exclusiva responsabilidade da Entidade Mantenedora e da administração da Instituição 
Municipal de Educação, a relação dos alunos faltosos e elaborar relatório indicando os de Ensino que, por aqueles, responderão aos órgãos competentes.
procedimentos adotados para o retorno à Unidade Escolar deste alunado, de modo que 
haja tempo hábil para que os mesmos não percam o ano letivo em que foram Art. 97. As Instituições de Educação Infantil privadas e as Instituições Públicas que 
matriculados. oferecem a Educação Infantil e o Ensino Fundamental já autorizadas e credenciadas 

§ 1º. Para atendimento de sua função social, caberá ainda a direção da Instituição de obedecerão ao prazo determinado no Ato concessório, devendo, até o término da 
Ensino, encaminhar às autoridades competentes do Ministério Público e do Conselho vigência deste, adequar-se às normas prescritas nesta Deliberação.
Tutelar a relação dos alunos faltosos.

§ 2º. Na Ata de Resultados Finais deverá constar, separadamente, os alunos Art. 98.  Cabe à Secretaria Municipal de Educação regulamentar as condições para o 
desistentes dos repetentes. acompanhamento criterioso, pelos setores competentes, visando ao cumprimento desta 

§ 3º. O poder público municipal deverá adotar estratégias para formação inicial e Deliberação.
continuada dos profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.  

§ 4º. Toda Instituição de Educação Infantil da iniciativa privada deverá adotar Art. 99. Os casos não previstos nesta Deliberação serão resolvidos pelo Conselho 
estratégias de formação destes profissionais. Municipal de Educação de Dourados. 

CAPÍTULO XVI Art. 100. Fica revogada a Deliberação nº 028, de 05/12/2006.
Das Disposições  Transitórias

Art. 101. Esta Deliberação após homologada pelo Secretário Municipal de 
Art. 87. No oferecimento da Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental, etapas da Educação, entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em 

Educação Básica e modalidades que dela advém, a Instituição de Ensino deverá prever contrário. 
em sua organização e registrar em seu Projeto Político Pedagógico, a garantia de 
educação escolar e do desenvolvimento das potencialidades dos educandos com Dourados/MS, 21 de outubro de 2008.
deficiência,  por meio de:

I – flexibilização e adaptações curriculares, recursos didáticos diferenciados e Profª. Marlene Elisabete Ribeiro Dias
processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos; Conselheira – Presidente do COMED

II – serviços de apoio pedagógico especializados, em classes comuns e/ou em salas 
de recursos multifuncionais no contra turno, segundo os critérios de identificação das HOMOLOGO
deficiências dos alunos, definidos pelo setor de Educação Especial da Secretaria Em 17/11/2008
Municipal de Educação, mediante parecer específico, que será encaminhado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, à Instituição de Ensino, após solicitação, constando as Enio Ribeiro de Oliveira
providências cabíveis. Secretário Municipal de Educação em Exercício


