
mapeamento da cidade, isso A Prefeitura de Dourados 
resolverá alguns problemas, está entre as vinte e cinco 
saberemos com exatidão se a prefeituras brasileiras que estão 
área cadastrada tem o tamanho utilizando o Programa Nacional 
real do cadastro, e diversas d e  A p o i o  à  G e s t ã o  
outros projetos que agilizarão os Administrativa e Fiscal dos 
atendimentos da prefeitura, tudo M u n i c í p i o s  B r a s i l e i r o s  
feito eletronicamente se torna (PNAFM) para a modernização 
mais barato para o município”. da máquina administrativa.
Edilson completou dizendo que O PNAFM tem como 
os objetivos específicos do objetivos gerais promover a 
programa são quanto à eficiência capacidade de gestão das 
e a transparência.finanças públicas, assegurar a 

“Quanto à eficiência, temos eficácia da administração 
q u e  e l e v a r  o  n í v e l  d e  tributária, criar condições para a 
financiamento do gasto público otimização do gasto público e 
municipal com receita própria, c r i a r  cond ições  pa ra  os  
economizar, e disponibilizar atender melhor o cliente, que é o informações gerenciais  e  equ i l íb r ios  f i sca i s  au to -
para o cidadão os serviços contribuinte, e com isso buscar a recursos humanos, tudo isso será sustentável, fundados em uma 
públicos com qualidade, e na melhora na arrecadação, se interligado para ter maior política pública transparente e 
t ransparência ,  e fe t ivar  a  n o s s o  a t e n d i m e n t o  a o  controle das informações, e com e f i c i e n t e .  S e g u n d o  o  
participação da população no contribuinte ficar cada vez e s s e  s o f t w a r e  m u i t a s  coordenador geral da unidade de 
planejamento e na definição do melhor, ele passa a ser um informações estarão disponíveis execução municipal do PNAFM, 
orçamento e, do plano de contribuinte mais estável, e na internet”.Antônio Weber, o programa tem 
investimento, a divulgação dessa forma não busca a O software está em fase de como principal característica 
periódica da execução do sonegação de impostos”,  licitação, depois que cumprir a mudar a cultura do servidor 
orçamento e dos atos da gestão concluiu. fase de habilitação técnica, em público. “Nós buscamos a 
pública municipal e, a avaliação O  s u b - c o o r d e n a d o r  que é avaliada a qualidade do agilidade do atendimento, 
e revisão das ações do poder administrativo financeiro da programa, passa para a fase da investindo em capacitação, nós 
público, que levam em conta a unidade de execução municipal escolha pelo menor valor. e q u i p a m o s  o  C e n t r o  d e  
opinião da população.do PNAFM, Edilson Wagner Edilson ainda disse que outra Capacitação Municipal (CCM) 

O programa já fez algumas Ribeiro, comentou que a ação importante do PNAFM, que para darmos ao servidor uma 
modernizações na máquina principal ação do programa está inclusive já foi licitado, seria na visão mais atualizada do que é 
administrativa, a aquisição do na instalação do software que é área do geo-processamento. estar trabalhando em um órgão 
software, que está em fase de um conjunto de sistemas “Este projeto está em fase de público”.
licitação, o geo-processamento aplicativos que interligam toda a i m p l a n t a ç ã o ,  o  g e o -Weber explicou ainda que a 
que está em fase de implantação, prefeitura. “Essa interligação processamento está ligado visão final do PNAFM seria 
o CCM, a aquisição de veículos, dos dados da prefeitura vai diretamente ao Iplan, e terá um melhorar a arrecadação e o 
computadores e impressoras, e a agilizar os processos, vai ter um r e f l e x o  n o s  c a d a s t r o s  controle fiscal do município 
retomada da obra do Centro sistema de contabilidade, imobiliários, nós teremos através da agilização dos 
Administrativo Municipal  licitação e compras, tributação, imagens de satélite atualizadas, processos internos. “Com a 
(CAM), tudo isso com recursos controle de frota e de patrimônio, de todo o perímetro urbano, e a modernização da administração, 
do PNAFM”, finalizou.protocolo, ouvidoria, sistema de partir das imagens será feito o você passa a ter condições de 
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Fundado em 1999

PNAFM ajuda a modernizar
a Prefeitura de Dourados

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul

Agência de Comunicação Popular
Rua João Rosa Góes, 395 - Centro
Fone: (67) 411-7687 / Fax.: 411-7666
E-mail: agcom@dourados.ms.gov.br   
CEP.: 79.804-902                                                                                

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

Prefeito José Laerte Cecílio Tetila 411 7667 
Vice-Prefeito Luis Carlos de Arruda Leme 411 7636 
Advocacia Geral do Município Jovina Nevoleti Correia 411 7684 
Chefia de Gabinete Hernandes Vidal Oliveira (responsável) 411 7663 
Secretaria Municipal de Governo Ermínio Guedes dos Santos 411 7672 
Secretaria Municipal de Fazenda Luiz Seiji Tada 411 7135 
Secretaria Municipal de Administração José Marques Luiz  411 7190 
Secretaria Municipal de Saúde Pública Maria de Fátima Metelaro 411 7636 
Secretaria Municipal de Educação Antônio Leopoldo Van Suypene 411 7606 
Secretaria Municipal de Ind. Com. e Turismo Dirceu Aparecido Longhi 411 7100 
Secretaria Municipal de Infra -Estrutura Jorge Hamilton M. Torraca 411 7118 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Laércio Arruda 411 7116 
Secretaria Municipal de Agricultura Huberto N. dos Santos Paschoalick 424 0210 
Secretaria Municipal de Assist. Social e Economia Solidária Ledi Ferla 411 7708 
Fundação Instituto de Planejamento e Meio Ambiente Mário C. Tompes da Silva 411 7190 
Guarda Municipal Manoel Palhano Capilé 424 5163 
Fundação Cultural e de Esporte Raul Lídio Pedroso Verão 411 7701
Agência de Comunicação Popular José Henrique Marques 411 7688
Agência de Habitação Popular Dairo Célio Peralta 411 7714
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar Dinaci Vieira Marques Ranzi 411 7666

Valmir Leite/AgCom

Segunda frota de veículos adquirida com recursos do PNAFM
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Poder ExecutivoPoder Executivo
Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal de Fazenda, torna O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Secretaria Municipal de Fazenda, torna 
público que, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações vigentes, promoverá a licitação público que, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações vigentes, promoverá a licitação 
abaixo relacionada: abaixo relacionada:

PROCESSO DE LICITAÇÃO: N.º 126/2004/CLC/PMD PROCESSO DE LICITAÇÃO: N.º 128/2004/CLC/PMD
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
EDITAL: N.º 036/2004 EDITAL: N.º 037/2004
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de reprografia, OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de 

objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. sinalização viária no Município de Dourados/MS., objetivando atender a Secretaria 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Os envelopes de Municipal de Serviços Urbanos.

“HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos em reunião pública perante a RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Os envelopes de 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Dourados, às 08:00 horas, do dia 09 de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos em reunião pública perante a 
junho de 2004, na sala da Coordenadoria de Licitações e Compras da Secretaria Municipal Comissão Permanente de Licitação do Município de Dourados, às 14:00 horas, do dia 09 de 
de Fazenda, localizada à rua Onofre Pereira de Matos, 1.975, centro, Dourados/MS. junho de 2004, na sala da Coordenadoria de Licitações e Compras da Secretaria Municipal 

Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam devidamente de Fazenda, localizada à rua Onofre Pereira de Matos, 1.975, centro, Dourados/MS.
cadastrados no Registro de Fornecedores do Município de Dourados/MS., e ainda, aqueles Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam devidamente 
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à cadastrados no Registro de Fornecedores do Município de Dourados/MS., e ainda, aqueles 
data do recebimento dos envelopes. que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 

Os interessados poderão obter o texto integral do Edital no endereço supra citado, data do recebimento dos envelopes.
mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Maiores informações à distância e Os interessados poderão obter o texto integral do Edital no endereço supra citado, 
outros dados poderão ser solicitados pelo telefone (0XX67) 411-7690, ou 411-7135, ramal mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Maiores informações à distância e 
212, em horário de expediente desta Prefeitura. outros dados poderão ser solicitados pelo telefone (0XX67) 411-7690, ou 411-7135, ramal 

Dourados/Ms., 20 de maio de 2004. 212, em horário de expediente desta Prefeitura.
Dourados/Ms., 20 de maio de 2004.

LUIZ SEIJI TADA LUIZ SEIJI TADA
Secretário Municipal de Fazenda Secretário Municipal de Fazenda

Poder LegislativoPoder Legislativo
Balancete

Outros AtosOutros Atos
Convite

A Casa dos Conselhos convida a população para participar das reuniões dos . Educação do Campo;
Conselhos Municipais de Dourados. . Educação Escolar Indígena;

. Educação Religiosa.
PROGRAMAÇÃO: Local: Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua Mato Grosso, 1859 - Centro, 

Informações: 411-7606 (COMED).
Dia 25/05
- Às 15:00 h, reunião do PETI; - Às 16:00h, reunião do Fórum Permanente de Assistência Social;
- Às 16:00 h, reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.
 Dia 29/04
Dia 27/05 - Das 08:00h às 11:00h, Núcleo de Direito da UFMS;
- Às 08:00h, reunião do Conselho Municipal de Educação Sessão de Estudos: - Das 13:00h às 17:00h, reunião da Coordenadoria da Juventude.


