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Resoluções

Resolução nº. Sd/05/1.893/05/SEMGEP. Eleitoral Escolar;
II) Certidões negativas de ações civis e criminais na justiça Federal, 

Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no Estadual e Eleitoral;
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da III) Fotocópia do contracheque;
Lei Orgânica do Município de Dourados, IV) Fotocópia diploma ou certificado de colação de grau ou atestado de 

conclusão do curso;
R E S O L V E: V) Um exemplar do plano de trabalho do candidato de acordo com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96, Proposta 
DETERMINAR, à COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E Pedagógica da Unidade Escolar e Resolução.

PROCESSANTE, constituída pelo Decreto 285/2001, alterado pelo 
Decreto 2340/2003, a instauração de Sindicância Administrativa para Parágrafo Único: Encerrado o prazo para inscrição, a Comissão 
apurar possíveis irregularidades ocorridas, envolvendo a Guarda Municipal Eleitoral da Unidade Escolar encaminhará o(s) plano(s) de trabalho(s) à 
de Dourados, conforme Processo de Sindicância interno nº PORT 004 Comissão Eleitoral Central até às 17:00 horas do dia 20/05/2005.
datado de 04 de fevereiro de 2005.

Dos Planos de Trabalho
Registre-se.
Publique-se. Art. 3º O plano de trabalho para a seleção de profissional para 
Cumpra-se. provimento do cargo em comissão de Diretor e Diretor-Adjunto das escolas 

públicas municipais tem como referência os campos do conhecimento, da 
Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 02 dias do mês de maio do competência e liderança, na perspectiva de assegurar um conhecimento da 

ano de dois mil e cinco (2005). realidade onde a escola  está inserida, e deverá conter os seguintes 
elementos:

Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública I) objetivos e metas para melhorias e metas da escola e do ensino; II) 

estratégias para a preservação do patrimônio público;
III)  estratégias para a participação da comunidade no cotidiano da 

RESOLUÇÃO/SEMED nº 404, DE 29 de abril de 2005. escola, na gestão dos recursos financeiros quanto ao acompanhamento e 
avaliação das ações pedagógicas.

Dispõe sobre as Eleições para Diretor(a), Vice-Diretor(a) das Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências. § 1º - O plano de trabalho será analisado e pontuado pela Comissão 

Eleitoral Central e por uma equipe formada por profissionais de educação 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das lotados na SEMED e o resultado da avaliação e pontuação será publicado 

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 53 da Lei n.° 2.726, em Diário Oficial.
de 28   de 2004,  bem como o disposto na Lei n.° 21.491, de 22 de maio de 
2002, § 2º - Os critérios para avaliação do plano de trabalho do candidato 

RESOLVE: levar-se-á em conta a coerência, a contextualidade, a originalidade, a 
propositividade, a transparência e a inter-relação com os segmentos da 

Art. 1º Serão realizadas eleições para a escolha de Diretores(as), Vice- escola, comunidade e Secretaria Municipal de Educação, observando-se o 
Diretores(as) em todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de disposto nos incisos I, II e III deste artigo.
Ensino, no dia 30 de junho de 2005, no horário das 08:00 às 20:00 horas.

§ 3º - As candidaturas serão homologadas pela Comissão Eleitoral 
Das Inscrições Central juntamente com a Comissão Eleitoral da Unidade até o dia 31 de 

maio de 2005.
Art. 2º As inscrições dos(as) candidatos(as) serão recebidas pela 

Comissão Eleitoral da Unidade Escolar até o dia 19 de maio, em horário de Art. 4ª Os(as) candidatos(as) deverão fazer a apresentação de sua(s) 
expediente escolar, mediante a apresentação dos seguintes documentos: proposta(s) de trabalho em assembléia geral na Unidade Escolar em data e 

I) Requerimento de inscrição dirigido ao(à) Presidente(a) da Comissão horário marcado pela Comissão Eleitoral desta, após a homologação das 
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Resoluções

candidaturas.
II) divulgar amplamente as normas e os critérios relativos ao processo 

Art. 5º O(a) candidato(a) que não fizer a apresentação do seu plano de eleitoral na unidade escolar:
trabalho, em assembléia geral, em data e horário marcado pela Comissão 
Eleitoral da Unidade Escolar, estará automaticamente desclassificado(a). III) analisar, juntamente com a comissão eleitoral central, as inscrições 

dos candidatos homologando-as ou não; 
Dos Participantes do Processo Eleitoral IV) convocar Assembléia Geral para a exposição das propostas de 

trabalho do(a) candidato(a) aos alunos, pais, às mães ou responsáveis,  e aos 
Art. 6° Para participar do processo de que trata esta Resolução, o(a) profissionais da educação; 

candidato(a)deverá ser integrante do quadro dos profissionais do quadro de V) providenciar material de votação, lista de votantes por segmento e 
Educação Básica, e ainda deverá: urnas;

I - ser ocupante do quadro estável ou estar em Estágio Probatório; VI)credenciar 02(dois) fiscais indicados pelos(as) candidatos(as), 
II - ter no mínimo 5(cinco) anos de experiência na educação pública identificados(as) através de crachás;

municipal até a data de encerramento das inscrições.  VII) lavrar e assinar as atas de todas as reuniões em livros próprios;
III -ser licenciado em nível superior;

VIII) receber os pedidos de impugnação, por escrito,  relativos ao(à) 
Parágrafo Único: O profissional poderá concorrer à direção em apenas candidato(a) ou processo e emitir parecer no máximo em 24 horas após o 

uma escola. recebimento do pedido;

Art. 7º É vedada a participação no processo eleitoral do(a) profissional IX) designar, credenciar, instituir, com a devida antecedência os 
que nos últimos 5(cinco) anos: componentes da mesas receptoras e escrutinadoras;

 I - Tenha sido exonerado(a), dispensado(a), suspenso(a) do exercício X) acondicionar as cédulas e fichas de votação, bem como as listagens 
da função em decorrência do processo administrativo disciplinar; dos votantes em envelopes lacrados e rubricados por todos os seus 

 II - Esteja respondendo a processo administrativo disciplinar: membros e arquivados na escola por um prazo mínimo de 06(seis) meses;
 III - Esteja sob processo de sindicância;
IV - Esteja em licenças de saúde contínuas; XI) divulgar o resultado final do processo de seleção e enviar a 
V - Esteja positivado(a) junto ao Fórum da Comarca. documentação à Secretaria Municipal de Educação, através da equipe da 

Comissão Eleitoral Central, em 24 horas.
At. 8º - Contará, em seu quadro, com a função de Vice-Diretor a 

Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino que atender as seguintes Art. 11. A assembléia a que se refere o inciso IV do art. 10 deverá ser 
condições: realizada em horário que possibilite o atendimento ao maior número 

possível de interessados(s) na exposição do plano de trabalho, cujo teor 
I - ter no mínimo 900 alunos(as) matriculados(as); deverá ser amplamente divulgado para a comunidade interna e externa.   
II – funcionar no mínimo em 3(três) turnos diários. Art. 12. Na Assembléia Geral, deverá ser concedida a cada candidato(a) 

a mesma fração de tempo para a exposição e debate da sua proposta de 
Da Comissão Eleitoral Escolar trabalho.

Art. 9º Será constituída em cada Unidade Escolar uma comissão para Art. 13.  É vedado ao(à) candidato(a) e à comunidade:
conduzir o processo eleitoral, ouvindo-se os segmentos envolvidos.

I - Danificar o patrimônio da escola com propaganda eleitoral;
§ 1º - Devem compor a comissão 1(um) membro titular e seu respectivo 

suplente: II - distribuição panfletos promocionais, camisetas e de brindes de 
qualquer espécie como objetos de propaganda ou de aliciamento de 

I) 01 Representante do Corpo docente: votantes:
II) 01 representante dos pais/mães:
III) 01 Representante dos alunos: III - realizar festa na escola, que não esteja prevista no seu calendário;
IV) 01 Representante dos(as) administrativos(as):
  §2° O(a) titular e o(a) suplente de cada um dos segmentos serão eleitos IV – praticar atos que impliquem em oferecimento, promessas 

em Assembléia Geral pelos respectivos segmentos, em data, hora e local inviáveis, ou vantagens de qualquer natureza; 
amplamente divulgados. V – realizar inserção isolada nos meios de comunicação, ainda que em 

forma de entrevista jornalística; 
§ 3° A Comissão Eleitoral Escolar deverá ser formada até o dia VI - utilizar símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às 

11/05/2005. empregadas por órgão federal, estadual ou Municipal.

§ 4° A Comissão Eleitoral da Unidade Escolar, uma vez constituída, Art. 14. O(a) candidato(a) que praticar quaisquer dos atos previstos no 
elegerá um de seus membros para presidi-la. art. 13 ou permitir que sejam praticados em seu favor, está sujeito(a) à 

representação pela parte interessada para as providências necessárias, em 
§5° O membro da Comissão Eleitoral da Unidade Escolar que praticar pedido devidamente fundamentado e dirigido à Comissão Eleitoral 

qualquer ato lesivo às normas que regulam o processo será substituindo Central.
pelo seu suplente após a comprovação de irregularidade e parecer da 
Comissão Eleitoral Central. Dos Votantes

§ 5° - Não poderá compor a Comissão Eleitoral da Unidade Escolar: Art. 15.  Poderão votar nas Unidades Escolares os segmentos:

I - qualquer um dos(as) candidatos(as), cônjuge e/ou parentes até o 2º I - comunidade interna: professores(as) efetivos(as) e convocados(as), 
grau; II – o(a) servidor(a) em exercício no cargo de diretor(a). coordenadores(as) pedagógicos(as) e funcionários(as) administrativos(as);

§ 6º - O(a) diretor(a) da escola deverá colocar a disposição da Comissão II - comunidade externa: pais, mães ou responsáveis e os alunos a partir 
Eleitoral da Unidade Escolar os recursos humanos e materiais necessários de 10(dez) anos de idade completados até o dia 30 de junho de 2005 e que 
ao desempenho de suas atribuições. estejam regularmente matriculados na Unidade Escolar. 

§ 1º O(a) profissional da educação com filhos matriculados na Unidade 
Art. 10. A Comissão Eleitoral da Unidade Escolar terá, dentre outras, as Escolar votará apenas pelo seu segmento.

atribuições de:
§ 2º O(a) profissional da educação que ocupe mais de um cargo na 

I) planejar, organizar, coordenar e presidir o processo eleitoral na escola, votará apenas uma vez.
unidade escolar;
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§ 3º O membro do magistério, o funcionário administrativo, o pai, a Art. 29. Não havendo coincidência entre o número de cédulas 
mãe ou o responsável terá direito à apenas um voto. existentes na urna e o número de votantes, o fato somente constituirá 

motivo de anulação se resultante de fraude comprovada e, neste caso, será 
§ 4° O membro do magistério que exercer suas atividades em mais de adotado o procedimento previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 27.

uma Unidade Escolar poderá votar em cada uma delas, independentemente 
da carga horária. Art. 30. Os pedidos de impugnação fundados em violação de urnas 

somente poderão ser apresentados até a sua abertura.
§ 5º Os votos da comunidade interna corresponderão ao peso de 40% 

(quarenta por cento) dos votos; Art. 31.  Serão nulos os votos: 
I - registrados em cédulas que não correspondam ao modelo padrão; II - 

§ 6º Os votos da comunidade externa corresponderão ao peso de 60% que indiquem mais de um candidato;
(sessenta por cento) dos votos, sendo 30% (trinta por cento) para os pais, III - que contenham expressões ou qualquer outra manifestação além 
mães ou responsáveis e 30% (trinta por cento) para os alunos(as) aptos(as) daquela que exprime o voto.
a votarem.

Art. 32. Concluídos os trabalho de escrutinação e lavrada a ata do 
Art. 16.  No ato de votação, o votante deverá apresentar a mesa resultado final de todo o processo e assinada pelos componentes da mesa 

receptora, um documento que comprove a sua legitimidade (identidade ou escrutinadora, todo o material será entregue ao presidente da comissão que 
outro). reunirá com os demais membros da comissão para:

Art. 17. Não será permitido o voto por procuração. I - verificar toda a documentação; II - decidir sobre eventuais 
irregularidades;

Art. 18. O(a) eleitor(a) com identidade comprovada cujo nome não III - divulgar o resultado final da votação.
conste em nenhuma lista votará em separado.

Parágrafo Único: Divulgado o resultado, não cabe sua revisão, exceto 
Das Mesas Receptoras de Votos em caso de provimento de recurso impetrado nos termos do art. 37 desta 

Resolução.
Art. 19. O processo de votação será conduzido por mesas receptoras, 

designadas pela comissão de eleição da unidade escolar. Art. 33.  No momento da transmissão de cargo ao diretor selecionado 
pela comunidade, o profissional da educação que estiver na avaliação 

Art. 20. Poderão permanecer no recinto destinado à mesa receptora pedagógica da sua gestão e fazer a entrega do balanço do acervo 
apenas os seus membros e fiscais. documental e do inventário do material, do equipamento e do patrimônio 

existente na Unidade Escolar.
Art. 21. Nenhuma autoridade estranha à mesa poderá intervir sob o 

pretexto algum, em seu regular funcionamento, exceto o presidente da Art. 34. O profissional da educação que esteja exercendo a direção da 
comissão eleitoral escolar, quando solicitado. escola, caso seja novamente eleito, deverá apresentar a comunidade, em 

assembléia geral, a prestação de contas da gestão anterior no momento da 
Art. 22.  Cada mesa será composta no mínimo de 03(três) e máximo de posse, pena de ter sua eleição impugnada. 

05(cinco) membros e 02(dois) suplentes, escolhidos pela comissão Parágrafo Único: A transmissão de cargo deverá ocorrer em assembléia 
eleitoral da unidade escolar, entre os votantes e com antecedência mínima geral da comunidade escolar.
de 03(três) dias.

Art. 35. Aos(às) Diretores(as) e Vice-Diretores(as) eleitos(as) será 
Parágrafo Único: Não podem integrar a mesa os candidatos, seus oferecido, pela Secretaria Municipal de Educação, curso em gestão escolar, 

cônjuges e parentes até o 2º grau. com data a ser definida pela equipe da SEMED.

Art. 23. Os eventuais pedidos de impugnação do(s) mesário(s) de Art. 36. Na Unidade Escolar onde não houver candidato(a) inscrito(a) 
membros da mesa receptora devidamente fundamentados serão dirigidos no processo seletivo ou classificados nos termos do artigo 3°e seus 
ao(à) Presidente(a) da Comissão Eleitoral Escolar e, se procedentes, a respectivos parágrafos e incisos e artigo 5°, respondera pele direção o(a) 
substituição será feito pelo suplente. profissional designado(a) pelo Secretário Municipal de Educação, 

respeitando-se os critérios previstos no artigo 6° incisos I, II e III.
Parágrafo Único: O(a) candidato(a) que não solicitar a impugnação 

ficará impedido(a) de argüir, sob este fundamento, a nulidade do processo. Art. 37. Ao(à) candidato(a) que se sentir prejudicado no 
desenvolvimento do processo eleitoral será facultado dirigir representação 

Art. 24. Cada votante indicará em cédula própria, através da à Comissão Eleitoral Central, conforme disposto no inciso VIII do Art.10.
manifestação pessoal e escrita, uma chapa ou um nome dentre os(as) 
inscritos(as) contendo o carimbo identificador da escola municipal, Art. 38 Das decisões da Comissão Eleitoral Central caberá a Justiça 
devidamente assinado pelo(a) presidente(a) e um(a) dos(as) mesários(as). Comum. 

Parágrafo Único: O prazo para a interposição do recurso é de 72 
Art. 25. O(a) secretário(a) da mesa deverá lavrar a ata circunstanciada (setenta e duas) horas úteis, improrrogáveis, contadas a partir do dia 

dos trabalhos realizados a qual deverá ser assinada por todos. seguinte ao do recebimento de despacho desfavorável à representação.

Art. 26. Os(as) fiscais indicados(a) pelos(as) candidatos(as) poderão Art. 39. Decorrido o prazo previsto no parágrafo único do art. 38, e não 
solicitar ao presidente da mesa o registro, em ata de eventuais havendo recurso, o candidato selecionado assumirá o cargo.
irregularidades ocorridas durante o processo.

Art. 40 Os membros titulares e suplentes dos Conselhos Escolares das 
Da Apuração dos Votos Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino deverão ser eleitos até o 

dia 12 de julho de 2005, em Assembléia Geral convocada pelo(a) 
Art. 27. As mesas receptoras, uma vez encerrada a votação e elaborada Presidente(a) do Conselho Escolar em exercício. 

a respectiva ata, ficam automaticamente transformadas em mesas Art. 41. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral 
escrutinadoras, para procederem imediatamente à contagem dos votos, no Central.
mesmo local da votação.

Art. 42. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
§ 1º Antes da abertura da urna, a comissão deverá verificar-se há nela 

indícios de violação, e em caso de constatação, deverá ser encaminhada Art. 43. Ficam revogadas as disposições em contrário.
com relatório à Comissão Eleitoral Central para as providências cabíveis.

  Dourados – MS, 29 de abril de 2005.
§ 2º Antes da abertura da urna, a mesa escrutinadora deverá examinar 

os votos tomados em separados, anulando-os se for o caso, ou incluindo-os Prof. Antônio Leopoldo Van Suypene
entre os demais, preservando o sigilo. Secretário Municipal de Educação
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A V I S O Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 304/2004/CLC/PMD
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO  Partes:

PROCESSO N.º 158/2005/SLC/PMD Município de Dourados.
TOMADA DE PREÇOS N.º 018/2005 Real Materiais Elétricos Ltda-ME.

Processo: Concorrência Publica nº 010/04.
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Objeto: Prorrogação do prazo por mais 60(sessenta)dias,com vencimento 
Licitação, torna público de acordo com a legislação em vigor, o resultado previsto para 23 Maio de 2005. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e 
final do processo supra citado, cujo objeto é a execução de serviços de alterações posteriores.
transporte de crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Data de Assinatura: 16 de Março de 2005.
PETI, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Finanças
Assistência Social e Economia Solidária. Destacam-se como vencedoras e 
assim declaradas pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 448/2004/CLC/PMD
de seus membros, as proponentes: PENA & BELARMINO LTDA., nos Partes:
itens 01 e 03; PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA - ME, no item 02. Desta Município de Dourados.
forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de JN Engenharia Ltda.
acordo com o disposto no art. 109, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93. Processo: Tomada de Preços nº 053/04.

Objeto: Prorrogação do prazo por mais 120(cento e vinte)dias,com 
Dourados/MS., 26 de abril de 2005. vencimento previsto para 25 Junho de 2005.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA Data de Assinatura: 24 de Fevereiro de 2005.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação Secretaria Municipal de Finanças

Edital 

AMERICEL S.A, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Prévia– LP, para a atividade de 
Operação de Torre de Telefonia Celular, localizada na rua Albino Torraca, quadra 03, lote 02, Vila Aparecida, no município de Dourados - MS. 

Edital

AMERICEL S.A, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM da de Dourados (MS), a Licença de Prévia – LP, para a atividade de 
Operação de Torre de Telefonia Celular, localizada na Chácara 108 A, no município de Dourados - MS. 

Edital

ZANETTE & ZANETTE LTDA, torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental 
Simplificada – LS, para atividade de Prestação de Serviço de Torno, Solda e Fresa, Localizada na rua João Carneiro Alves, nº165 – Jardim Água Boa, no Município de Dourados 
(MS).

Licitações

Editais
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