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LEI COMPLEMENTAR 292 DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

Murilo Zauith
Prefeito

Ilo Rodrigo de Farias Machado
Procurador Geral do Município

LEI COMPLEMENTAR Nº 293 DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

Murilo Zauith
Prefeito

Ilo Rodrigo de Farias Machado
Procurador Geral do Município

“Dispõe sobre alteração e criação de dispositivos na Lei nº 1.041 de 11 de julho
de 1.979 que regula o loteamento e terrenos urbanos e dá outras providências.”

“Altera o Anexo V da Lei Complementar 205, de 19 de outubro de 2012, que
dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de Dourados e
dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Dourados, no uso das atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. A Lei nº 1.041 de 11 de julho de 1979 que regula loteamento e terrenos
urbanos e dá outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 6º. De acordo com as diretrizes determinadas pela Prefeitura Municipal, o
proprietário ou loteador deverá apresentar o projeto de loteamento em cinco vias
assinadas por profissional habilitado e memorial descritivo com as seguintes
indicações:

(...)

Art. 29-A. (...)

(...)

II – a área de domínio público, destinada equipamentos públicos, para loteamento
fechado será de 10% da área liquida vendável e, a critério da Administração
Municipal, poderá ser admitida a permuta com área em outro local ou compensação
financeira, atendido o seguinte:

a) a área oferecida em permuta com fins de instalação de equipamentos públicos ou
programas de habitação de interesse social, desde que observados os parâmetros da
zona que se encontre, deverá ter equivalência financeira, mediante avaliação da
Comissão deAvaliação do Município;

b) a compensação financeira será admitida com equivalência de valor apurada
mediante avaliação da Comissão de Avaliação do Município, e deverá ser depositada
na conta do Fundo Municipal de Urbanização.

c) Em loteamentos residenciais fechados com área inferior a 25.000m² (vinte e
cinco mil metros quadrados) somente será admitida a compensação financeira, nos
termos da alínea anterior.

d) Deverá ser reservado no loteamento o equivalente a 05% da área liquida
vendável para fins de instalação de espaços comuns e de lazer.

(...)

V – os lotes residenciais não poderão ter frente para as vias de circulação pública;
a) Vias de circulação privada terão largura mínima de 12m (doze metros) de testada

a testada, sendo 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) para cada pista, esquerda
e direita e 2,50m (três metros e cinquenta centímetros) para cada calçada;

b) As entradas dos loteamentos fechados e as vias principais deverão ter largura
mínima de 20 metros, sendo 12 metros de faixa de rolamento e 04 metros de passeio
público de cada lado da via, sendo ainda permitido faixa de rolamento de 08 metros
quando se tratar de loteamento com até 100 lotes;

c) Ruas sem saída com extensão superior a 50 metros deverão adotar o “cul de sac”
com diâmetro mínimo 13 metros;

d) As vias internas obedecerão a uma hierarquização viária integrada ao sistema

viário público;

(...)

Parágrafo único: a largura mínima do passeio público na calçada será de 1,50m
(um metro e cinquenta centímetros) devendo ser adotados os parâmetros de
acessibilidade exigidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 29 – D. Os loteamentos abertos ou fechados deverão possuir as seguintes
infraestruturas:

I - Pavimentação asfáltica;
II - Galeria de águas Pluviais;
III - Rede de água Potável;
IV - Rede de esgoto sanitário ou disposição adequada;
V - Rede de energia elétrica e iluminação pública;
VI -Arborização das vias, praças ou parques;
VII - Sinalização das Vias;

Parágrafo único: os projetos deverão ser aprovados pelas respectivas
concessionárias de serviços públicos ou departamentos competentes e anexados ao
projeto.

Art. 29 – E. Aplicam-se as regras de loteamento fechado aos loteamentos abertos,
no que couber.

Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados – MS, 13 de outubro de 2015.

O Prefeito Municipal de Dourados, no uso das atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. OAnexo V – Sistema Viário - mapa 04 da Lei Complementar 205, de 19 de
outubro de 2012, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no
Município de Dourados e dá outras providências passa a vigorar conforme o Anexo
Único desta Lei.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 13 de outubro de 2015.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 293 DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.
ANEXO ÚNICO

Lei Complementar 205, de 19 de outubro de 2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 295, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.

Murilo Zauith
Prefeito

Ilo Rodrigo de Farias Machado
Procurador Geral do Município

LEI Nº 3.931 DE 13 DE OUTUBRO DE 2015

“Altera dispositivos da Lei Complementar nº 214 de 25 de abril de 2013 que trata
da estruturação organizacional da Prefeitura Municipal de Dourados.”

“Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras pertencente ao Município
à empresa Dourabloco Indústria e Comércio de Blocos de Concreto Ltda-ME e dá
outras providências.”

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. O inciso II do art. 8º da Lei Complementar nº 214 de 25 de abril de 2013,
que dispõe sobre a estruturação organizacional da Prefeitura Municipal de Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências, passa a vigorar acrescido do
seguinte dispositivo:

Art. 8º. (...)
II – (...)
d -Agência Municipal de Habitação de Interesse Social –AGEHAB

Art. 2º. Ficam criados noAnexo II da Lei Complementar nº 214/2013, para atender
a Agência Municipal de Habitação de Interesse Social – AGEHAB, os seguintes
Cargos de Provimento em Comissão:

I – 01 (um) cargo de Diretor SuperintendenteAGEHAB com símbolo DGA– 02;
II – 01(um) cargo de Diretor deAdministração e Finanças com símbolo DGA– 03;
III – 01(um) cargo de Diretor deAssuntos Habitacionais com símbolo DGA– 03;
IV - 01(um) cargo de Diretor de Articulação Social e Mobilização Comunitária

com símbolo DGA– 03.

Art. 3º. À exceção do cargo de Diretor Superintendente AGEHAB, os cargos de
diretores de departamentos específicos indicados no artigo anterior serão providos
mediante transformação de cargos de diretores de departamentos existentes na
Secretaria Municipal de Planejamento, conforme Anexo II da Lei Complementar nº
214/13, nos termos do disposto no art. 57, inciso IV da referida lei.

Art. 4º. O art. 20 da Lei Complementar nº 214/2013 passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 20. À Secretaria Municipal de Planejamento, órgão diretamente subordinado
ao Prefeito Municipal compete:

I - a gerência e execução de ações para captação de recursos para programas e
projetos de infraestrutura e edificações de interesse do Município;

II - a execução de obras viárias, de edificações, galerias pluviais, pavimentação
asfáltica de vias urbanas mediante execução e administração direta ou indireta;

III - a fiscalização, o acompanhamento e a emissão de laudos de vistoria de
conclusão de obras e serviços de engenharia realizados por terceiros contratados pela
Prefeitura Municipal ou por suas entidades de administração indireta;

IV - elaboração de projetos arquitetônicos, reformas e ampliações de edifícios
públicos municipais;

V - acompanhar a gestão das áreas públicas municipais, visando implantação de
projetos de interesse do Município;

VI - determinar, acompanhar, elaborar, executar e fiscalizar projetos de
loteamentos de interesse social urbanizado, em conjunto com a Agência Municipal de
Habitação de Interesse Social –AGEHAB;

VII - analisar projetos para instituição e implantação de monumentos, obras
especiais e de urbanismo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento;

Art. 5º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 19 de outubro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do Sul, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal, com permissivo no artigo 107, § 3º, “c”, da Lei
Orgânica do Município, artigo 3º, inciso I da Lei 3.532 de 13 de março de 2.012
autorizado a doar à empresa Dourabloco Indústria e Comércio de Blocos de Concreto
Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.181.857/0001-10, a área abaixo relacionada:

1 - IMÓVEL- Um terreno determinado pelo lote nº 28 (vinte e oito), da quadra nº 04
(quatro), situado no Distrito Industrial de Dourados, neste município, medindo área de
2.148,07m2, confrontando Ao Norte - 50,00m com lote 14; Ao Sul- 47,00m com a
Travessa nº 05 e uma curva de raio R-3,00 metros e comprimento de arco igual a 4,71
metros na esquina da Travessa nº 02; Ao Leste - 43,00m com lote 27; Ao Oeste -
40,00m com Travessa nº 02. Matrícula anterior 24.819.

Matriculado sob o nº 59.539.
Parágrafo único: A área foi avaliada, pela Comissão de Avaliação do Município,
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conforme Parecer Técnico CAMD nº. 30/2014 em: R$ 15.036,49 (quinze mil e trinta e
seis reais e quarenta e nove centavos).

Art. 2º. A empresa donatária deverá cumprir as condições a seguir, sob pena de
reversão da área doada e suas eventuais benfeitorias, ao patrimônio público municipal,
independentemente de qualquer notificação e/ou quaisquer indenizações:

I - No prazo de até 90 dias da publicação desta lei a escritura pública e registro da
doação deverá ser providenciada pelo donatário, às suas custas, e conterá,
obrigatoriamente, as cláusulas de reversão;

II - Dar início à construção do prédio indicado no processo administrativo no prazo
máximo de 06 (seis) meses contados da data de publicação, no Diário Oficial do
Município, da lei de concessão do benefício;

III - Concluir o projeto de construção em no máximo 3 (três) meses, contados a
partir do término do prazo previsto no cronograma físico-financeiro aprovado pelo
município;

IV - Dar início às atividades produtivas no prazo máximo de 90 (noventa) dias
contados da conclusão da obra, quando for o caso;

V - Manter permanentemente a destinação do imóvel no desenvolvimento da
atividade indicada no processo administrativo;

VI - Não dispor do bem adquirido para fins de arrendamento mercantil, cessão de
direito, doação, dação em pagamento, permuta ou venda que importe alienação do
bem a terceiros pelo prazo de 10 (dez) anos;

§ 1º. Fica vedada a utilização da área objeto de doação para fins diversos do
especificado pela presente lei e no ProcessoAdministrativo 28.198/2013.

§ 2º. O descumprimento, pelo donatário, de qualquer das condições estabelecidas
nesta lei ensejará a reversão da doação, de modo que o imóvel doado e suas eventuais
benfeitorias serão revertidos ao patrimônio do Município, independentemente de
notificação e/ou quaisquer indenizações.

§ 3º. Ocorrerá, ainda, a reversão da área, nos termos do parágrafo anterior, nos
casos descritos no art. 20 da Lei 3.532/2012.

Art. 3º. A donatária deverá atender às legislações que disciplinam a proteção ao
meio-ambiente.

Art. 4º. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento fiscalizará a
execução das Obras, procedendo aos embargos cabíveis se verificar desobediência às
Leis e/ou aos projetos, ficando a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico Sustentável averiguar as atividades da empresa beneficiária e o
cumprimento de prazos indicados na legislação, para prática de atos.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 13 de outubro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPALDE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do Sul, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Os serviços funerários e de cemitérios, de competência do Município de
Dourados por força da previsão do art. 30, incisos I e V da Constituição Federal e do
artigo 14, inciso XI, alínea ‘c’ da Lei Orgânica do Município, passam a ser
disciplinados pelas disposições desta lei, subordinados diretamente à Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR.

Art. 2º. Os serviços particulares de funerárias e de cemitérios serão executados por
empresas especializadas estabelecidas no Município de Dourados, mediante contrato
de concessão, obedecidos os requisitos estabelecidos no art. 175 da Constituição
Federal, nas Leis Federais nº 8.666/93 e n.º 8.987/95, e nesta lei.

§ 1º. As concessionárias atenderão aos usuários livremente, de maneira a
proporcionar a prestação de serviço igualitariamente, sendo vedado o agenciamento
de clientela.

§ 2º.As empresas que desempenham os serviços descritos nesta lei deverão possuir
alvará de localização e funcionamento de acordo com a atividade desenvolvida.

Art. 3º. Os serviços funerários são considerados serviços públicos essenciais e
serão realizados sob o regime de concessão, observada a realização prévia de
procedimento licitatório na modalidade concorrência.

§ 1º. Os serviços funerários serão concedidos no prazo determinado de 15 (quinze)
anos, podendo ser renovado por igual período, mediante avaliação do poder
concedente.

§ 2º. O serviço funerário no município será explorado, preferencialmente, por
proprietário de cemitério.

§ 3º. A exploração do serviço funerário no município fica vedada a consórcios e à
cofiguração de situações caracterizadoras de formação de monopólio.

§ 4º.Aconcessão é intransferível, não podendo ser subconcedida.
§ 5º.Aprestação do serviço funerário deverá atender plenamente os consumidores,

satisfazendo adequadamente as condições de regularidade, continuidade,
generalidade, atualidade, eficiência, segurança e cortesia e modicidade nos preços.

§ 6º. Não haverá perímetro determinado para a ação de cada concessionária,
abrangendo todo o território do Município.

Art. 4º. Os cemitérios no Município de Dourados poderão ser:
I – públicos quando administrados pelo Município, de caráter secular;
II – particulares quando pertencentes à iniciativa privada
§ 1º. A construção, administração e exploração de cemitérios particulares,

mediante concessão, obedecerão a prévio chamamento público, que estabelecerá
critérios objetivos visando à aferição da qualificação técnica e capacidade
operacional, e estarão submetidos à fiscalização do Município.

§ 2º. A concessão dos serviços de cemitérios será de 15 (quinze) anos podendo ser
prorrogada a critério da administração municipal.

§ 3º. Os cemitérios poderão ser providos de crematórios.
Art. 5º. Para efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:
I - AUTORIDADE COMPETENTE - pessoa legalmente autorizada a emitir guias

de sepultamento;
II – CAPELAOU SALADE VELÓRIO - local destinado à vigília de cadáver, com

ou sem cerimônia religiosa;
III - CEMITÉRIO - local onde se guardam cadáveres, restos de corpos humanos e

partes amputadas cirurgicamente ou por acidentes;
IV - EMBALSAMAMENTO - técnica utilizada para a conservação de cadáver

através de produtos conservadores;
V - EXUMAÇÃO - retirada de um cadáver, decomposto ou não, da sepultura;
VI - FUNERÁRIA - empresa concessionária autorizada a promover o funeral, o

sepultamento e a venda de urnas funerárias;
VII - GUIA DE SEPULTAMENTO – documento expedido pela autoridade

competente, contendo os dados para Certidão de Óbito;
VIII - SEPULTURA- cova ou lugar em que se sepultou ou enterrou um cadáver;
IX – CARNEIRA – cova em terreno natural com paredes de tijolos fechada com

laje de cimento.
X - GAVETA - sepulturas em forma de mausoléus, sarcófagos ou catacumbas,

construídas sob a terra, nas quais os cadáveres não são enterrados, mas dispostos em
locais, previamente construídos em alvenaria;

XI - JAZIGO - monumento ou capela sobre sepulturas;
XII - TERRENO - solo, porção de terras ou fração ideal da superfície terrestre onde

se enterram os cadáveres;
XIII - INCINERAÇÃO - processo utilizado em crematórios para a queima de

cadáveres, em decomposição ou não;
XIV - TRASLADO - transferência de um cadáver de uma sepultura para outra, ou

de um cemitério para outro;
XV - OSSUÁRIO COLETIVO – compartimento destinado a depósito comum de

ossos provenientes de sepultura cuja concessão não seja perpétua;
XVI - URNA MORTUÁRIA - caixão, ataúde, esquife, caixa ou recipiente

fabricado de qualquer material degradável naturalmente, usado para sepultamento de
cadáver ou restos mortais de corpos humanos.

XVII - REQUERENTE - é o familiar da pessoa falecida ou seu representante
legalmente constituído, desde que, em qualquer circunstância, encontre-se em pleno
exercício de sua capacidade civil.

Art. 6º. Os serviços funerários compreendem as seguintes atividades:
I - preparação do corpo;
II - embalsamamento e formalização de cadáver;
III - fornecimento de urna mortuária constituída e forrada com material de fácil

degradação;
IV - ornamentação de cadáver em urna mortuária;
V - oferecimento de capela de velório;
VI - montagem e manutenção de velórios;
VII - oferecimento de transporte funerário e entrega do corpo no cemitério de

destino;
VIII - despacho, aéreo ou terrestre, nacional ou internacional, de cadáveres;
IX - o transporte de corpo cadavérico;
X - representação da família no encaminhamento de requerimentos e outros papéis

junto aos órgãos competentes, bem como para remoção nacional ou internacional e
translado do corpo;

XI - demais serviços afins autorizados pelo Poder concedente.
Art. 7º. Às empresas funerárias estabelecidas em outros Municípios, a prestação de

serviços somente será autorizada nas seguintes hipóteses:
I - quando o óbito tenha ocorrido em Dourados e o requerente faça a escolha de

velório e sepultamento em outro município;
II - quando o óbito e o velório ocorrerem em outro município e o requerente

escolher Dourados para sepultamento, desde que possua ou adquira jazigo em
cemitério local.

§ 1º. Nas hipóteses previstas as funerárias deverão estar comprovadamente
regularizadas nos municípios de origem, bem como previamente cadastradas no órgão
competente municipal.

§ 2º. Na hipótese do inciso II deste artigo, a realização de novo velório em
Dourados deverá ser realizado por concessionária localizada no Município.

§ 3º. O transporte de corpos dentro do Município de Dourados será feito somente
por meio de veículos fúnebres devidamente autorizados e veículos do Instituto Médico
Legal, no exercício de suas atividades; nos casos de transporte por via aérea, observar-
se-ão as normas procedimentais específicas.

§ 4º.As concessões de serviço funerário deverão resguardar o direito adquirido dos
possuidores de plano funerário para serem atendidos pelas empresas de sua
preferência, contratadas antes do processo licitatório.

§ 5º. É expressamente vedada a venda de urnas fúnebres por empresa não
concessionária de serviço funerário.

Art. 8º. Em todos os óbitos em que a causa mortis apontarem doenças
infectocontagiosas com risco a saúde pública, os sepultamentos serão
obrigatoriamente em urnas do tipo zincado ou invólucro em material impermeável e
lacrado, conforme determinação do médico legista.

Art. 9º. As concessionárias obrigam-se a prestar serviços funerários gratuitos para
indigentes ou pessoas carentes, em sistema de rodízio entre as empresas

Murilo Zauith
Prefeito

Ilo Rodrigo de Farias Machado
Procurador Geral do Município

LEI Nº 3.932 DE 13 DE OUTUBRO DE 2015

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

CAPÍTULO II
Dos serviços funerários

“Disciplina a concessão dos serviços funerários e cemitérios públicos e
particulares no Município de Dourados.”

DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2015Diário Oficial - ANO XVII - Nº 4.077
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concessionárias, mediante encaminhamentos realizados pela Secretaria Municipal de
Assistência Social - SEMAS, incluídos apenas fornecimento de urna mortuária
simples, ornamentação do cadáver e transporte funerário.

§ 1º. Para efeitos de definição de carente para a concessão de isenção, será
considerado, como parâmetro, o disposto na Lei Federal nº 10.836 de 9 de janeiro de
2004 e Decreto nº 5.209 de 17 de janeiro de 2004 - Programa Bolsa Família.

§ 2º. O documento de encaminhamento será elaborado em quatro vias, a primeira
destinada à funerária, a segunda ao interessado, a terceira à administração do
cemitério, e a quarta via à Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, e
servirá para controle do serviço gratuito realizado, e será mantido em arquivo pelo
prazo de cinco anos.

§ 3º. O rodízio de que trata o caput deste artigo deverá ser realizado de forma
mensal entre as concessionárias, independentemente do número de serviços
prestados.

Art. 10. Constituem direitos do requerente do serviço funerário:
I - receber o serviço adequado;
II - receber informações relativas ao serviço funerário e sua forma de execução,

bem como do serviço de cemitério;
III - exercer o direito de petição perante o Poder Público e às empresas

concessionárias prestadoras do serviço;
IV - receber as orientações necessárias sobre os tipos de serviços disponíveis e

informações sobre os preços praticados, que devem constar em tabela de preços fixada
em local visível e de fácil acesso, com a descrição objetiva do serviço ou produto e o
valor correspondente claramente identificado.

V - garantia da oferta dos diversos padrões de produtos e materiais, quando for o
caso.

VI - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de
serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente

Art. 11. São obrigações do requerente:
I - zelar pelo patrimônio público ou particular colocado à sua disposição ou

utilizado na execução dos serviços;
II - atender aos pedidos de informações dos órgãos competentes em quaisquer

esferas de Governo, para esclarecimentos de questões relativas ao serviço prestado;
III - firmar, quando solicitado, declarações e fornecer documentos relativos ao

funeral, assumindo a responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo dos mesmos;
IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades

de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado.

Art. 12. São obrigações das empresas funerárias, prestar serviço adequado, na
forma prevista legalmente, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato de concessão,
devendo:

I - colocar à disposição dos requerentes, no interior do seu estabelecimento, de
forma visível e com acesso livre e desimpedido a qualquer do povo, a tabela de tarifas
dos serviços, o catálogo ou a exposição das urnas funerárias respectivas e o endereço
completo do PROCON e do órgão municipal competente;

II - ter em estoque urnas funerárias em quantidade suficiente para atender a
demanda dos serviços;

III - ter sala apropriada para a preparação, ornamentação e tanatopraxia de
cadáveres;

IV - manter agentes funerários habilitados para tanatopraxia e formolização de
cadáveres;

V - manter escala de plantão diuturno, inclusive aos sábados, domingos e feriados;
VI - atender em tempo hábil os pedidos de informações e as instruções emanadas

do poder concedente, apresentando os documentos que forem solicitados, realizando
as ações determinadas e facilitando o exercício da fiscalização, permitindo aos
encarregados desta livre acesso, em qualquer época, às suas instalações, dependências
e pertences, bem como a seus registros contábeis;

VII - manter rigoroso controle sobre o comportamento cívico, moral, social e
funcional de seus empregados, que deverão agir com respeitabilidade, decência,
honestidade e proteção à intimidade dos consumidores; aplicando-lhes as penalidades
estabelecidas na legislação trabalhista, cível e penal, em caso de não atendimento;

VIII - não se beneficiar de indicação, favorecimento ou aliciamento de
consumidores, feita por funcionários públicos municipais ou por funcionários de
estabelecimentos de saúde na prestação dos serviços;

IX - dispor de no mínimo 03 (três) veículos apropriados para o transporte de
cadáveres, padronizados, autorizados e vistoriados periodicamente pelo poder
concedente, em conjunto com aAgetran, proibido o uso de ambulâncias.

Parágrafo único: é expressamente vedada às concessionárias manter funcionários
ou terceiros dentro ou em frente a hospitais, casas de saúde, delegacias de polícia,
instituto médico legal, ou em suas proximidades com o fito de angariar negócios;
realizar abordagem direta ou indireta à familiares do de cujus e agenciamento de
funerais, bem como exibir umas e artigos funerários em local visível ao público que
passe em frente ao estabelecimento.

Art. 13. Incumbe à concessionária contratada a execução do serviço concedido,
cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua
ou atenue essa responsabilidade.

§ 1º. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária
poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias
ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos
associados.

§ 2º. Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o
parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer
relação jurídica entre os terceiros e o poder público concedente.

§ 3º. A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o

cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido.
Art. 14. A concessionária de serviço funerário, além das obrigações elencadas

nesta lei e demais regulamentos pertinentes, para a assinatura do contrato público de
concessão, quando não dispuser de cemitério próprio, deverá comprovar que tem a sua
disposição vagas de sepulturas em cemitério local.

§ 1º. Para a comprovação de que trata o caput deste artigo poderá a empresa
funerária apresentar documento de titularidade de cemitério local ou qualquer forma
de contrato ou convênio, em direito admitido, entre a empresa funerária e empresas
mantenedoras de cemitérios, que caracterize a disponibilidade de vagas para o
sepultamento.

§ 2º. À obrigação de disponibilização de sepultura ficam incluídas aquelas
necessárias ao atendimento do disposto no art. 9º desta lei.

§ 3º. A disponibilização de sepultura pela empresa funerária não retira o direito de
opção ou indicação pelo requerente do serviço fúnebre, de cemitério de sua
preferência, exceção feita aos atendidos na forma do art. 9º, para manutenção do
rodízio.

Art. 15. É competência do poder público, entre outras desta lei:
I - Regular, fiscalizar, controlar permanentemente a prestação do serviço

concedido, com acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos
técnicos econômicos e financeiros da concessionária;

II - informar à população, inclusive via Internet, todos os procedimentos
necessários para o sepultamento, divulgando as empresas concessionárias, com
endereço completo, •de forma a assegurar aos requerentes ampla liberdade de escolha;

III - manter cadastro atualizado das funerárias, e número de serviços mensalmente
realizados;

IV - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e
reclamações dos requerentes, cientificando-os em até 30 (trinta) dias das providências
tomadas;

V - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas
contratuais da concessão, aplicando as penalidades legais e contratuais;

VI - cadastrar e triar os enterros gratuitos e encaminhá-los em sistema de rodízio
para as funerárias, distribuindo-os equitativamente;

VII - intervir na prestação do serviço e extinguir a concessão, nos casos previstos
legal e contratualmente;

VIII - propor normas regulamentares e medidas tendentes ao melhoramento dos
serviços funerários;

Parágrafo único: as competências do concedente serão exercidas pela
administração municipal, pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR,
no que couber e pelas demais secretarias pertinentes.

Art. 16.Aconcessão de serviço público será extinta nos seguintes casos:
I - pelo advento do termo contratual;
II - pela encampação;
III - fusão e incorporação de concessionária
IV - pela caducidade;
V - pela rescisão;
VI - desistência;
VII - falência ou extinção da empresa concessionária.
§ 1º. As causas de extinção da concessão tornam caduca automaticamente a

concessão anteriormente dada e, em consequência, o termo contratual e cancelando-se
o respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, e obrigam a realização de novo
processo licitatório, quando não sobrevierem ao menos duas empresas em operação.

§ 2º. Considerar-se-á como desistência a constatação de cessação da operação da
empresa, ainda que documentalmente ativa.

§ 3º. Entende-se como encampação a retomada do serviço pelo poder concedente
durante o prazo da concessão.

§ 4º. A inexecução total ou parcial do contrato de concessão poderá acarretar, a
critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão,
independentemente da aplicação das demais sanções cabíveis.

Art. 17. O Poder Público Municipal, quando verificada a inobservância do
disposto nesta lei e demais normas pertinentes, aplicará ao infrator, separada ou
cumulativamente, as penalidades abaixo elencadas de acordo com a gravidade da
infração, sem prejuízo das penalidades de natureza civil e penal, além das constantes
no Código Sanitário Estadual e normas técnicas pertinentes:

I - notificação;
II - multa;
III - interdição, com suspensão da prestação de serviços por até 60 dias;
IV - cassação da concessão, cancelamento do alvará de localização e

funcionamento;
V - fechamento do estabelecimento.
Art. 18. Verificada pela autoridade municipal competente a irregularidade a

qualquer disposição desta lei, será expedida notificação prévia ao infrator para, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, tomar as providências necessárias para regularizar a
situação perante o órgão municipal competente.

§ 1º. Esgotado o prazo de que trata este artigo, sem que o infrator tenha
regularizado a situação, a Notificação será convertida em Auto de Infração com
aplicação da multa devida ao caso, independentemente de nova intimação.

§ 2º. O autuado poderá impugnar o Auto no prazo de 10 (dez) dias mediante
recurso, com efeito suspensivo, junto à Administração Municipal, garantida a ampla
defesa.

§ 3º. Se indeferido o recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar do conhecimento da
decisão pelo infrator, cabe interposição de recurso, em última instância, ao Prefeito.

Seção I
Dos direitos e deveres do requerente

Seção II
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Seção III
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§ 4º. Indeferido o recuso a multa será devida, além das demais penalidades

aplicadas; a multa só não será devida se, deferido o recurso e comprovado que não
subsistia a irregularidade apontada noAuto de Infração.

§ 5º. As multas deverão ser pagas pelo infrator no prazo de 10 (dez) dias, contados
do seu conhecimento e do indeferimento dos recursos previstos nos parágrafos
anteriores; findo o prazo, sem recolhimento os autos serão encaminhados à Secretaria
Municipal de Fazenda para inscrição do débito na DividaAtiva e cobrança pelos meios
cabíveis, sem prejuízos de outras medidas cabíveis.

§ 6º. A Notificação e o Auto de Infração e Multa serão objetos de um único
instrumento lavrado por servidor competente, com precisão e clareza, sem
entrelinhas, emendas ou rasuras.

Art. 19. O estabelecimento será interditado, com suspensão da prestação de
serviços se, após notificação e multa, o autuado infrator não atender às exigências e
não interpuser recurso.

Art. 20. Após notificação, multa e interdição, sendo ainda constatado pela
fiscalização o descumprimento dos dispositivos desta Lei, proceder-se-á ao
cancelamento do alvará de localização e funcionamento e a consequente cassação da
concessão, com determinação de fechamento do estabelecimento.

Art. 21. Consiste em infração passível de pena:
I - Iniciar a prestação de serviços sem concessão, ou antes da assinatura do devido

contrato, da expedição do alvará e licença de localização e funcionamento;
II - indicar sepultamento em cemitério interditado ou saturado;
III - sepultamento sem a respectiva guia;
IV - recusa de prestação de serviços funerários e de cemitérios aos destinatários da

assistência social e às vítimas de epidemias, calamidades e catástrofes;
V - descumprimento de outros dispositivos desta lei;
§ 1º. Na reincidência em infração de mesma natureza a multa será aplicada em

dobro.
§ 2º. O valor das multas de que tratam este artigo será estabelecido por ato do Podre

Executivo.

Art. 22. Os cemitérios no município de Dourados, públicos ou particulares, são
locais de utilidade pública reservados aos sepultamentos e poderão ser do tipo:

I – cemitério parque;
II – cemitério tradicional.
§ 1º. As sepulturas nos cemitérios públicos serão perpétuas ou temporárias; nos

cemitérios particulares serão sempre perpétuas; ressalvadas as sepulturas reservadas a
sepultamentos na forma do artigo seguinte, as quais poderão ser temporárias.

Parágrafo único: os cemitérios, por sua natureza, são locais de absoluto respeito
permitida a prática de cultos, cerimônias e ritos religiosos em suas dependências,
conforme normas e regulamentos pertinentes.

Art. 23. Em cada cemitério particular serão reservados, obrigatoriamente,
sepulturas para o sepultamento gratuito de indigentes e pessoas carentes
encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, na forma na
forma do art. 9º desta lei.

§ 1º. A destinação determinada por este artigo será permanente, procedendo-se à
exumação no prazo de cinco anos, se possível, de modo a renovar-se periodicamente a
disponibilidade de sepulturas.

§ 2º. O rodízio de que trata o caput deste artigo deverá ser realizado de forma
mensal entre as concessionárias, independentemente do número de serviços
prestados.

Art. 24. O planejamento e estabelecimento de novos cemitérios, municipais ou
particulares, obedecerão às seguintes condições:

I - Da área escolhida:
a) não se situar a montante de qualquer reservatório ou sistema de adução de água

da cidade;
b) não possuir lençóis de água a menos de 02 (dois) metros do ponto mais profundo

utilizado para a cova.
c) rigoroso controle dos possíveis impactos ambientais.
II - Projeto arquitetônico de aproveitamento da área que respeite os seguintes

requisitos:
a) reserva de área a casos de epidemias ou grandes catástrofes, em torno de 15% da

área total;
b) capelas ou sala de velório em número suficiente à base de taxa média de

atendimento previsto;
c) local para o edifício da administração, com salas de registros, sala de primeiros

socorros e local de informações;
d) sanitários públicos;
e) depósitos de material e ferramentas;
f) sistema de iluminação da área;
g) local de estacionamento de veículos;
h) plano de arborização de ruas internas e alamedas;
i) muro de alvenaria em todo o perímetro da área;
j) ossuários coletivos;
k) ossuários individuais.
l) quando houver arborização, as espécies vegetais escolhidas deverão ter raízes

que não danifiquem as sepulturas próximas.
Art. 25. As sepulturas terão as dimensões estabelecidas em normas específicas,

podendo ser:
I - sepulturas carneiras: gavetas impermeáveis para inumação individual de

cadáveres, construídas em coluna de alvenaria, com até quatro unidades sobrepostas.
II - sepultura com porão subterrâneo construído em concreto armado

impermeável, no seguinte modelo:
a) porão de gaveta: construção subterrânea com gavetas separadas por placas

(tampas divisórias), com até 04 gavetas.

Parágrafo único: para atendimento a sepultamento de cadáveres com dimensões
superiores, os cemitérios deverão ser providos de sepulturas especiais.

Art. 26. A exposição de motivos e o projeto de cemitério municipal ou particular
deverão ser encaminhados ao Secretário Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento, necessariamente ouvido o Instituto de MeioAmbiente de Dourados
e demais órgãos públicos competentes.

Parágrafo único: no caso de cemitério particular o interessado deverá comprovar a
titularidade da área na qual pretende aprovação de projeto.

Art. 27. As sepulturas serão numeradas com algarismos arábicos em relação à
quadra em que se encontram; as quadras serão numeradas com algarismos romanos,
em relação à rua em que estiverem; as ruas serão numeradas, sendo os números
escritos com letras.

Art. 28. Todos os cemitérios deverão estar adequados com equipamentos e
estruturas adaptadas: banheiros, rampas, corrimão e outros itens que se façam
necessários, ao conforto e deslocamento dos portadores de necessidades especiais e
deficiência física.

Art. 29. Para efeito de permitir-se o estabelecimento de cemitérios particulares de
associação ou ordem religiosa, destinados ao sepultamento exclusivo de seus
membros, não será aceita a existência de categoria especial de membros com direitos
restritos ao sepultamento.

Art. 30. São de responsabilidade da empresa concessionária administradora de
cemitérios particulares a conservação e manutenção de toda a área destes.

Parágrafo único: a receita necessária para as despesas do caput deste artigo
provirão de taxa de manutenção e conservação as expensas dos titulares do direito de
uso das sepulturas ou jazigos.

Art. 31. A comercialização decorrente de qualquer atividade de cemitério somente
será permitida após a obtenção do respectivoAlvará de Funcionamento, nos termos da
legislação municipal pertinente.

Art. 32. Qualquer cemitério, público ou particular, poderá ser encerrado quando
tenha chegado a um ponto de saturação e sua ampliação seja impossível ou inviável.

Art. 33. Denomina-se crematório o conjunto de edificações e instalações
destinadas à incineração de cadáveres e restos mortais humanos, compreendendo
câmaras de incineração e frigoríficos, e sujeitar-se-ão aos mesmos critérios de
localização e instalação de cemitérios constantes desta lei.

§ 1º. Os crematórios deverão possuir ao redor cortina arbórea.
§ 2º. O impacto ambiental causado pela instalação de crematório deverá ser

avaliado pelo Órgão de MeioAmbiente competente, antes de sua aprovação.
§ 3º. O crematório poderá ter capelas e velório.
§ 4º. À exceção do disposto no art. 23, aplicam-se a crematório as disposições desta

lei, no que couber, além de outras legislações pertinentes.
Art. 34. A cremação de cadáveres e restos mortais humanos poderá ser executada

pela empresa concessionária de cemitério que dispuser do serviço.
Art. 35. Será cremado o cadáver:
a) daquele que, em vida, houver demonstrado este desejo, por instrumento público

ou particular, exigida, nesse último caso, a intervenção de duas testemunhas, com
firmas reconhecidas;

b) se, ocorrida a morte natural, a família do falecido assim o desejar e sempre que,
em vida, o de cujus não haja feito declaração em contrário por uma das formas a que se
refere a alínea a.

§ 1º. Para os efeitos do disposto na alínea b deste artigo, considera-se família,
atuando sempre na falta do outro, e na ordem ora estabelecida, o cônjuge sobrevivente,
os ascendentes, os descendentes e os irmãos, estes e aqueles últimos, se maiores.

§ 2º. Em caso de morte violenta, a cremação, atendidas as condições estatuídas
neste artigo, só poderá ser levada a efeito mediante prévio e expresso consentimento
da autoridade policial competente.

§ 3º. O corpo só poderá ser cremado após 24(vinte e quatro) horas do óbito, ou antes
do prazo regulamentado, com autorização médica e judicial.

§ 4º. Em caso de epidemia ou calamidade pública poderá ser determinada a
cremação, mediante pronunciamento das autoridades sanitárias.

Art. 36. Os restos mortais, após a regular exumação, poderão ser incinerados,
mediante o consentimento expresso dos descendentes, ascendentes, cônjuge e
colaterais do falecido, obedecendo-se essa ordem.

Art. 37. As cinzas resultantes da cremação do cadáver ou incineração dos restos
mortais serão recolhidas em urnas apropriadas e estas guardadas em locais destinados
a esse fim.

§ 1º. Dessas urnas constarão, obrigatoriamente, o número de classificação, os
dados relativos à identidade do falecido e as datas do falecimento e da cremação ou
incineração.

§ 2º. As urnas a que se refere este artigo poderão ser entregues a quem o falecido
houver indicado, em vida, ou retiradas pela família do morto, observadas as normas
administrativas e legais vigentes.

§ 3º. É vedado o lançamento das cinzas ao vento, nos leitos de água, jardins e locais
públicos.

§ 4º. Fica vedado no processo de cremação de cadáveres ou de restos de corpos
humanos o uso de urna que não seja de material biodegradável.

Art. 38. É facultada a aquisição de sepulturas nos cemitérios públicos municipais
mediante requerimento dirigido ao órgão municipal competente.

§ 1º. As sepulturas serão concedidos a título de concessão perpétua, desde que
pagos os emolumentos previstos em lei.

§ 2º.As concessões de terrenos nos cemitérios públicos terão unicamente o destino
que lhes foi dado e não podem ser objeto de compra e venda ou de qualquer outro
negócio jurídico.

§ 3º. Os terrenos referidos no caput deste artigo poderão ser transferidos aos
sucessores, respeitada a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil

CAPÍTULO III
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Brasileiro.

§ 4º. Não existindo sucessores ou havendo traslado dos restos mortais para outro
cemitério, os terrenos reverter-se-ão ao domínio do Município, inclusive as
benfeitorias.

Art. 39. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá ser titular de direitos sobre
sepultura.

§ 1º. A sepultura será destinada à inumação do titular dos direitos a ela relativo,
bem como à das pessoas por ele indicadas a qualquer tempo.

§ 2º. Falecido o titular, aquele a quem por disposição legal ou testamentária for
transferido o direito sobre a sepultura suceder-lhe-á na titularidade.

§ 3º. Se o titular de direito sobre a concessão for pessoa jurídica, as inumações só
poderão ser realizadas mediante autorização expressa e escrita, por ela fornecida à
administração do cemitério, aplicando-se, no que couber, as disposições desse artigo.

Art. 40. A transferência da titularidade de direitos sobre sepultura em cemitérios
particulares será livre, desde que esta se encontre desocupada e paga, mas somente
após comunicada formalmente à administração do cemitério se considerará a
transferência concluída e válida.

§ 1º. Se o preço da constituição de direitos sobre a sepultura não se achar
integralmente pago, a transferência dependerá de prévio assentimento da
administração do cemitério, respondendo o novo titular pelo débito pendente.

§ 2º. A transferência de direitos não poderá ser efetuada em valor superior ao que,
no momento em que ocorrer, for cobrado pela administração do cemitério, excluindo-
se do limite, em se tratando de cemitério tradicional, as benfeitorias porventura
construídas e também objeto da transferência.

Art. 41. Os titulares de direitos sobre os sepulturas ficarão sujeitos à disciplina
aplicável às construções funerárias previstas no Código de Posturas e demais normas
afins.

Art. 42. Os cemitérios públicos e particulares terão, obrigatoriamente, os seguintes
registros:

I - De sepultamento;
II - De exumações;
III - De ossuários;
IV - De sepulturas;
V - De reclamações;
VI - Livro-tombo.
§ 1º. Os livros no caput deste artigo deverão obedecer ao modelo oficial e serão

autenticados pela autoridade competente da Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos, mediante termo de abertura, rubrica de todas as folhas, seguidamente
numeradas, e termo de encerramento.

§ 2º. Os cemitérios terão um administrador, ao qual caberá as funções afins e a
manutenção da regularidade dos livros de registros.

Art. 43. Será proibido o sepultamento no cemitério quando:
I - as condições higiênicas, sanitárias e ambientais forem inadequadas, caso em que

será interditado;
II - ocorrer saturação dos terrenos, ressalvada a reutilização das sepulturas

temporárias.
Art. 44. À administração dos cemitérios públicos e particulares será vedado exigir

que os serviços funerários sejam prestados por si ou por empresas por ela
determinadas, sendo livre a escolha pelos interessados.

Art. 45. Com ressalva dos destinados ao sepultamento de membros de associação
ou ordem religiosa, não se admitirá nos cemitérios particulares distinção por motivo
de crença religiosa e, em qualquer caso, discriminação fundada em raça, sexo, cor,
trabalho ou convicções políticas.

Art. 46. É defeso aos proprietários de cemitérios, administradores e
concessionários de serviços públicos:

I - sepultar ou exumar sem o registro de sepultamento ou de exumação, ou com
registro irregular;

II - sepultar em cemitérios interditados;
III - sepultar sem a respectiva guia emitida pela autoridade competente do local em

que ocorrer o falecimento;
IV - recusar a prestação de serviços de cemitérios aos destinatários da assistência

social e às vítimas de epidemias, calamidades e catástrofes;
V - descumprir qualquer outro dispositivo desta Lei.
Art. 47. Os administradores de cemitérios e os representantes de concessionárias

serão responsabilizados pela inobservância das disposições desta Lei.

Art. 48. Na verificação de ocorrência de irregularidades na prestação dos serviços
de cemitério aplicam-se as disposições dos art. 17, 18, 19 e 20 desta lei.

Art. 49. Após notificação, multa e suspensão interdição, sendo ainda constatado
pela fiscalização o descumprimento dos dispositivos desta Lei, proceder-se-á ao
cancelamento do alvará de localização e funcionamento e a consequente cassação da
concessão, com determinação de fechamento do estabelecimento.

Parágrafo único: na hipótese de determinação de fechamento a entidade
mantenedora do cemitério particular só poderá reabri-lo depois de comprovar a
correção das irregularidades e pagamento das multas incidentes.

Art. 50. Consiste em infração passível de pena:
I - não dispor dos livros de registros obrigatórios indicados no artigo 42 desta lei;
II - Irregularidade ou ausência de registro de sepultamento e exumações;
III - Sepultamento em cemitério interditado ou saturado;
IV - recusa de prestação de serviços de cemitérios aos destinatários da assistência

social e às vítimas de epidemias, calamidades e catástrofes;
V - iniciar a comercialização de qualquer atividade de cemitério antes da obtenção

do respectivoAlvará de Funcionamento;
VI – descumprimento de qualquer outro dispositivo desta Lei.
§ 1º. Na reincidência em infração de mesma natureza a multa será aplicada em

dobro.
§ 2º. O valor das multas de que tratam este artigo será estabelecido por ato do Poder

Executivo.

Art. 51. É competência do poder público, entre outras desta lei:
I - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e

reclamações dos requerentes, cientificando-os em até 30 (trinta) dias das providências
tomadas;

II - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas
contratuais da concessão, aplicando as penalidades legais e contratuais;

III - autorizar inumações, traslados e exumações, bem como aprovar projetos de
construção de cemitérios;

Parágrafo único: Competirá ao poder público através da Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos:

I - fiscalizar os cemitérios particulares, zelando pela observância das normas legais
e regulamentares sobre a matéria.

II - opinar, prévia e necessariamente, em todo o pedido de autorização, interdição,
suspensão e cassação de funcionamento de cemitério particular;

III - propor normas regulamentares e medidas tendentes ao melhoramento dos
serviços e à administração dos cemitérios;

IV - representar ao Prefeito Municipal em caso de inexecução ou má execução dos
serviços funerários ou de cemitérios;

V - acompanhar as relações entre a administração dos cemitérios particulares e os
titulares de direitos sobre as sepulturas.

Art. 52. Os estabelecimentos de saúde instalados no município deverão possuir
registro próprio de falecimentos, e ainda:

I - orientar os requerentes quanto aos procedimentos devidos para o funeral e
procedimentos necessários para obtenção da certidão de óbito;

II - afixar em local apropriado em seu interior, quadro com nome e endereço das
funerárias cadastradas junto ao órgão do Poder Executivo, vedada a indicação de
qualquer empresa, assegurando a ampla liberdade de escolha aos requerentes;

III - proibir a ação de intermediários entre funerárias e familiares de pessoas
falecidas;

IV - comunicarem ao órgão do Executivo a ocorrência de óbito interno, cujo corpo
não tenha sido reclamado até 24 horas após falecimento.

Art. 53.As funerárias em funcionamento no Município de Dourados continuarão a
prestar serviços até a realização do processo licitatório de que trata esta lei.

Parágrafo único: As funerárias deverão se submeter ao processo licitatório e, se
vencedoras continuarão a explorar os serviços; caso não se habilitem ficarão proibidas
de atuarem no município.

Art. 54. Toda empresa funerária deverá solicitar a renovação de alvará por ocasião
de mudança de endereço do estabelecimento ou alteração na denominação social.

Art. 55. A fiscalização dos cemitérios e funerárias realizar-se-á pelos órgãos
municipais em suas atribuições de poder de polícia.

Art. 56. Dos Contratos de Concessão a serem celebrados entre o município e as
entidades que vierem a ser autorizadas a explorar cemitérios, nos termos desta Lei,
constará, obrigatoriamente, sob pena de invalidade da concessão, cláusula restritiva de
domínio, estipulando que não poderá ser mudada a destinação do imóvel para
exploração de outra atividade, ainda que o imóvel venha a ser adquirido por terceiros.

Art. 57. Caso a concessionária venha a ter a sua falência decretada ou tenha
reconhecida a sua insolvência, a administração do cemitério objeto de concessão
passará ao Município, até que se objetive a sua sucessão legal, sem qualquer outro
ônus para o Município.

Art. 58. Para fins de sepultamento, cremação, embalsamamento, exumação,
transporte e exposição de cadáveres, observar-se-á o que dispõe a presente Lei, bem
como o Código Sanitário Estadual e Normas Técnicas Especiais pertinentes.

Art. 59.Aplica-se a cemitérios particulares o disposto no art. 13 desta lei.
Art. 60. As concessionárias dos serviços funerários e de cemitérios instaladas no

município tem prazo de prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação
desta lei para atenderem o disposto no artigos 9º e 23.

Art. 61. Os cemitérios particulares existentes no Município de Dourados terão
prazo 12 (doze) meses para se adequarem às exigências desta Lei.

Art. 62. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Lei n.º 2.292 de 19 de outubro de 1.999.

Dourados, 13 de outubro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do Sul, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento de Dourados, vinculado
à Secretaria Municipal de Planejamento, que se constituirá como um instrumento de
captação de recursos públicos ou privados, para fins de obras públicas.

Seção III
Registros obrigatórios

Seção IV
Das proibições

Seção V
Penalidades e multas

Seção VI
Das competências do poder público quanto aos serviços de cemitérios

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Murilo Zauith
Prefeito

Ilo Rodrigo de Farias Machado
Procurador Geral do Município

LEI Nº 3.933, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015

“Institui o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências.”
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DECRETO N° 2.022 DE 09 DE OUTUBRO DE 2015.

Murilo Zauith
Prefeito Municipal

Ilo Rodrigo de Farias Machado
Procurador Geral do Município

“Autoriza a realização de Licitação do tipo Menor Preço”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do Art. 66 da Lei Orgânica do
Município.

CONSIDERANDO, o disposto no art. 45, § 4º da Lei nº. 8.666/93;
CONSIDERANDO o pedido de licitação nº 4665/2015;

D E C R E TA:

Art. 1º. Fica autorizada a realização de licitação do tipo menor preço para aquisição
dos equipamentos de informática, abaixo relacionados, para atender a Secretaria
Municipal de Saúde:

- 01 impressora laser P2055DN; HP Laserjet P2055DN Laser. Memória Interna:
128 Mb; compatível com Macintosh. Especificações Técnicas: Voltagem - 110V/
220V Chaveado;

- 02 computadores Geração: 4º,
Número de Núcleos:4

Número de tópicos: 8
Velocidade do clock: 2.5 Ghz
Cache igente: 8 MB
DMI: 5 GT/s
Tamanho máximo de memória: 32 GB
Memória: DDR3 8GB (2x4GB) 1600MHz 1.5 V -
HD: Capacidade: 1TB
Cache: 64MB
Velocidade: 7200rpm
Interface: SATA3
Transferência: 6 Gb/sec
Gabinete Compátivel e Kit teclado, mouse, caixas de som;
Leitora e Gravadora de CD/DVD;

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados – MS, 09 de outubro de 2015.
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Parágrafo único: o Fundo Municipal de Saneamento poderá captar recursos
mediante convênios, contratos, parcerias, dotações orçamentárias, transferências,
aplicação financeira dos recursos, para os seguintes objetivos:

I - executar obras de saneamento;
II - custear contrapartida em contratos ou convênios com recursos para obras de

saneamento;
III - recuperação da malha asfáltica danificada por obras de saneamento;
IV - obras de saneamento básico, drenagem ou soluções de águas pluviais urbanas;
V- outras obras afins aprovadas pelo Conselho Gestor do Fundo.
Art. 2º. São recursos do Fundo Municipal de Saneamento:
I - as transferências de agências e fundos de desenvolvimento nacionais e

internacionais, a título de contribuição, subvenção ou doação, além de outras formas
de transferências de fundo perdido;

II - doações de pessoas físicas e/ou jurídicas, entidades publicas e/ou privadas
participantes de programas de incentivo;

III - contribuições, subvenções e auxílios da União, Estado e do Município, de suas
administrações Diretas e Indiretas;

IV - arrecadações resultantes de consórcios, programas de cooperação, contratos e
convênios, celebrados entre o Município e instituições públicas e/ou privadas,
nacionais e/ou estrangeiras, inclusive específicos de serviços de água ou esgoto ou
ambiental;

V - transferências autorizadas de recursos de outros fundos;
VI - dotações orçamentárias repassadas pelo Município e créditos adicionais

suplementares que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
VII - aportes de fundos oficiais repassados pelo Governo Federal ou Estadual;
VIII - recursos provenientes de contratos de parcerias com a iniciativa privada e

suas entidades;
IX - valores decorrentes da remuneração do Fundo Municipal de Saneamento,

resultantes de aplicações financeiras dos recursos não comprometidos; bem como
juros e quaisquer outros rendimentos eventuais;

X - doações, legados e contribuições de pessoas físicas e jurídicas;
XI - os provenientes de termos de ajustamento de conduta com o Ministério

Público do Estado de Mato Grosso do Sul;
XII - outras receitas ou dotações orçamentárias autorizadas em lei.
Parágrafo único: Os recursos captados serão depositados em conta bancária

especial de instituição oficial, sob denominação de Fundo Municipal de Saneamento,
e serão fiscalizados anualmente pelo Conselho Gestor do Fundo.

Art. 3º. O Fundo Municipal Saneamento fica vinculado à Secretaria Municipal de
Planejamento, órgão gestor e responsável pelas obrigações e direitos, movimentação
de recursos e respectivas prestações de contas.

§ 1º. O Fundo será gerido por um Conselho Gestor, órgão colegiado consultivo,
deliberativo e fiscalizador da aplicação dos recurso, constituído por 05 (cinco)
membros titulares, com os seus respectivos suplentes, a saber:

I - o Secretário Municipal de Planejamento;
II - um representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
III - um representante da Sanesul;
IV - um representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
V - um representante da Procuradoria Geral do Município.
§ 2º. A presidência do Conselho Gestor do Fundo será exercida pelo Secretário

Municipal de Planejamento.
§ 3º. Os Conselheiros titulares e suplentes, indicados pelos respectivos titulares

dos Órgãos e Entidades, serão nomeados pelo Prefeito Municipal.
§ 4º. O mandato dos representantes será de 02 anos, permitida uma recondução.
§ 5º. O mandato dos membros do conselho será exercido gratuitamente, ficando

expressamente vedada a concessão de qualquer tipo de remuneração pelo exercício do
cargo, exceto as despesas de deslocamento a serviço do conselho.

Art. 4º.Ao Conselho Gestor do Fundo compete:
I - Gerir o Fundo Municipal de Saneamento;
II - definir os critérios para a seleção dos programas e projetos a serem financiados

com recursos do Fundo Municipal de Saneamento para dar cumprimento dos
objetivos, finalidades e diretrizes estabelecidas nesta lei;

III - aprovar a destinação e utilização dos recursos do Fundo Municipal de
Saneamento.

IV - Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do fundo, solicitando, se
necessário, o auxílio do órgão de finanças do Executivo.

V -Aprovar semestralmente as demonstrações de receitas e despesas do Fundo.
VI -Agestão patrimonial, de bens, valores e títulos, do Fundo;
VII - Suspender o desembolso de recurso caso sejam constatadas irregularidades

na aplicação;
VIII - manter controles sobre convênios ou contratos com previsão de recursos

destinado ao Fundo Municipal de Saneamento;
IX - Elaborar seu regimento interno.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 13 de outubro de 2015.

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído a Semana Douradense do Leite, a ser comemorada na
segunda semana do mês de agosto.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Dourados – MS, 13 de outubro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do Sul, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada “Pedro Martins de Araújo”, o Terminal de Transbordo
conhecido como Estação de Integração Leste, localizado na área “A”, denominada
parte da Rua Wilson Dias Pinho e parte da Rua Marechal Rondon, no loteamento
Jardim Marcia, na cidade de Dourados.

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

Dourados – MS, 13 de outubro de 2015.

Murilo Zauith
Prefeito

Ilo Rodrigo de Farias Machado
Procurador Geral do Município

LEI Nº 3.934 DE 15 DE SETEMBRO DE 2015.

Murilo Zauith
Prefeito Municipal

Ilo Rodrigo de Farias Machado
Procurador Geral do Município

LEI Nº 3.935 DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

Murilo Zauith
Prefeito

Ilo Rodrigo de Farias Machado
Procurador Geral do Município

“Institui a Semana Douradense do Leite e da outras providências”.

“Dispõe sobre denominação da Estação de Integração Leste”.
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RESOLUÇÃO SEMS Nº. 015 DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.

Sebastião Nogueira Faria
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO SEMS Nº. 016 DE 16 DE OUTUBRO DE 2015.

“Institui e designa a Comissão Especial de Avaliação do Processo Seletivo
Simplificado Público, Edital nº. 003/SEMS/2015, de 19 de outubro de 2015”.

Designa servidor como Fiscal de Contratos relacionados a Serviços.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS, no uso das
atribuições que lhe conferem o inciso II, do artigo 55 da Lei Complementar Municipal
n. 214 de 25 de abril de 2013 e considerando a necessidade de constituir a Comissão
Especial de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado Público Edital nº.
003/SEMS/2015, de 19 de outubro de 2015.

R E S O LV E:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão Especial de Avaliação do Processo Seletivo
Simplificado objeto do Edital nº. 003/SEMS/2015, de 19 de outubro de 2015 a ser
composta pelos seguintes membros:

Patrícia Rossalis Piassarollo (enfermeira) - Presidente
Sergio Henrique Martins Rôas (dentista) - membro
Gláucia Eberhart (farmacêutica) - membro
Viviane Lobo Barros da Silva (assistente social) - membro
Silvana Radaelli deAssis (gerente do Núcleo de Recursos Humanos) - membro
Alessandra de Jesus da Silva Santos (psicóloga) - membro
Cintia de Souza Neto (psicóloga) - membro
Parágrafo único – Esta Comissão será regida pelo Edital n. 003/SEMS/2015 do

Processo Seletivo Simplificado.

Art. 2º. Compete a Comissão Especial de Avaliação do Processo Seletivo
Simplificado objeto do Edital nº. 003/SEMS/2015, de 19 de outubro de 2015:

I - Realizar as etapas do Processo Seletivo Simplificado que visa a seleção de
candidatos para contratação de 01 (uma/um) Consultor em Gestão Administrativa e
Financeira para desenvolvimento, monitoramento, avaliação de projetos e atividades
do Programa DST/AIDS e Hepatites Virais, para atuar junto a Gerência do Programa
Municipal DST/Aids e Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde de
Dourados.

II – Julgar os recursos previstos no Edital;
III – Dirimir os casos omissos que ocorram no Processo Seletivo Simplificado;
IV – Encaminhar o resultado para homologação do gestor da Pasta.
Parágrafo único – Os membros desta Comissão com formação em psicologia

realizarão com caráter de exclusividade a terceira etapa do Processo.

Art. 2º.Aparticipação dos servidores nesta Comissão é por necessidade temporária
excepcional até a conclusão do processo seletivo e não será remunerada, constituindo-
se, porém, de relevante interesse público.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Dourados (MS), 19 de outubro de 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS, no uso das
atribuições que lhe conferem o artigo 23, VIII e 46, II da Lei Complementar Municipal
nº. 138/2009 e o artigo 75 da Lei Orgânica do Município, considerando as
necessidades dessa Secretaria,

R E S O LV E:

Art. 1º. Designar o servidor RONEY ALVES MOREIRA, como Fiscal de
contratos relacionados a serviços de: manutenção de equipamentos hospitalares,
manutenção de equipamentos de refrigeração, limpeza interna, corte de grama/pode
de árvore, fornecimento de mão de obra de manutenção, manutenção de veículos,
chaveiro, vidraçaria, serralheria, dedetização e limpeza de caixa d’água e fossa
séptica.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos

RESOLUÇÕES

DECRETO Nº 2.023 DE 15 DE OUTUBRO DE 2015.

Murilo Zauith
Prefeito Municipal

Ilo Rodrigo de Farias Machado
Procurador Geral do Município

DECRETO N° 2.025 DE 16 DE OUTUBRO DE 2015.

Murilo Zauith
Prefeito Municipal

Ilo Rodrigo de Farias Machado
Procurador Geral do Município

DECRETO “P” Nº 534, de 20 de outubro de 2015.

Murilo Zauith
Prefeito Municipal de Dourados

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

“Nomeia em substituição membro para compor o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – COMACS”.

“Autoriza a realização de Licitação do tipo Menor Preço”.

“Torna sem efeito o Decreto “P” Nº 524/2015, referente à nomeação de Wagner
Renovato dos Santos”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E TA:

Art. 1º. Fica nomeado, em substituição, o membro abaixo relacionado para compor
o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – COMACS, juntamente com os demais nomeados pelo
Decreto nº 1.218 de 1º de agosto de 2014:

I - Representante do segmento do Poder Executivo Municipal – Secretaria
Municipal de Educação ou órgão equivalente:

Titular: Diliã dos Santos de Oliveira, em substituição aAlexandra de Moura.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados - MS, 15 de outubro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do Art. 66 da Lei Orgânica do
Município.

CONSIDERANDO, o disposto no art. 45, § 4º da Lei nº. 8.666/93;
CONSIDERANDO o pedido de licitação nº 26/2015; O pedido de licitação nº

29/2015

D E C R E TA:

Art. 1º. Fica autorizada a realização de licitação do tipo menor preço para aquisição
dos equipamentos de informática, abaixo relacionados, para atender o Fundo
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON

- 15 Microcomputadores Tipo V – Processador padrão X86 com núcleo quádruplo
de no mínimo 3.4 GHZ, memória cachê de no mínimo 8MB – No mínimo 08 GB de
memória RAM tipo DDR-3, Possuir no mínimo 02 slots para memória DDR3
compatível com barramento 1066 MHz com a tecnologia Dual-Chanel; Possuir no

mínimo 04 portas USB nos padrões 2.0 e no mínimo 02 portas USB nos padrões 3.0.
Leitor de cartão para certificado digital(smart card) por contato, compatível com o
certificado ICP Brasil, possuir no mínimo uma porta HDMI, possuir placa de vídeo
PCI-Express, offboard, com no mínimo 1GB de memória de vídeo dedicada; gabinete
padrõATX tipo torre com no mínimo 4 baias de 5 ¼ e 2 ½ externas, drive de disquete, 2
portas USB frontais, acompanhado de teclado PS/2 padrão ABNT II, mouse óptico
USB com dispositivo de rolagem, mouse pad e caixas de som, 400 w real, com tensão
de entrada 115/230 VAC – Monitor de vídeo LCD ou LED, wedescreen 16:9 de no
mínimo 21,5, resolução mínima de 1920x1080 e cabos, drives e documentação técnica
necessária á instalação. Sistema operacional Windows 7 profissional 64 bits ou
superior, em idioma português e licença de uso; - Pacote de aplicativo Office no
mínimo starte – Garantia de no mínimo 24 meses on-site; - Assistência técnica
autorizada.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados – MS, 16 de outubro de 2015.

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

D E C R E TA:

Art. 1º Fica declarado sem efeito, Decreto “P” Nº 524, de 07 de outubro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Município Nº 4.075, fls. 02, de 19/10/2015, referente à
nomeação de WAGNER RENOVATO DOS SANTOS, no cargo de provimento em
comissão deAssessor III, símbolo DGA-6, lotado no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
disposições em contrário.

Dourados, MS, 20 de outubro de 2015.
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retroativos a 1 de outubro de 2015, revogadas as disposições em contrário,

Dourados, MS, 16 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município
de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder aos Servidores Públicos Municipais, CONFORME ANEXO ÚNICO
DESTA RESOLUÇÃO, Licença Médica para Tratamento de Saúde (de 4 a 15 dias),
nos termos do artigo 134 c/c o artigo 136 e §§, da Lei Complementar nº 107/06
(Estatuto do Servidor Público Municipal), de 27 de Dezembro de 2006, referente aos
meses de Setembro e Outubro de 2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações
necessárias.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015.

Sebastião Nogueira Faria
Secretário Municipal de Saúde

Resolução nº Lm/10/1448/2015 /SEMAD
PERÍODO DE 23/09/2015 a 09/10/2015

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2015Diário Oficial - ANO XVII - Nº 4.077

501890-3 SEMED 15 29/09/2015 A 13/10/2015
501890-4 SEMED 15 29/09/2015 A 13/10/2015

MARIA CRISTINA AMORIM MUSSURY
ARAUJO

7731-1 SEMAD 15 02/10/2015 A 16/10/2015

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA E
FERNANDES

34811-3 SEMED 15 23/09/2015 A 07/10/2015

MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS 8161-1 SEMED 15 18/09/2015 A 02/10/2015
MARIA LUIZA DA SILVA
WATERKEMPER

22841-1 SEMED 07 29/09/2015 A 05/10/2015

MARIA LURDE ANTONIA DOS SANTOS 29091-1 SEMED 15 22/09/2015 A 06/10/2015
MARIA MADALENA BERNARDES 153311-1 SEMAS 15 14/09/2015 A 28/09/2015
MARIA SILVA DE OLIVEIRA 28161-1 SEMED 15 22/09/2015 A 06/10/2015
MARILEY DE MENEZES CORREIA
LUNAGOMEZ

114765172-1 SEMED 08 22/09/2015 A 29/09/2015

114765673-3 SEMED 14 18/09/2015 A 01/10/2015
114765673-3 SEMED 01 05/10/2015 A 05/10/2015

MARLISE FLORENCIO DE MIRANDA 63821-1 SEMED 15 21/09/2015 A 05/10/2015
153331-1 SEMED 03 16/09/2015 A 18/09/2015
153331-1 SEMED 05 19/09/2015 A 23/09/2015

114762725-1 SEMED 15 01/10/2015 A 15/10/2015
114762725-2 SEMED 15 01/10/2015 A 15/10/2015

NEUZA MARIA MATOS DE MAURO 114760399-1 SEMS 15 22/09/2015 A 06/10/2015
NILZA DE MELO RAULINO GREEN 69681-1 SEMED 15 22/09/2015 A 06/10/2015
ODETH MOURA DA SILVA 114760120-1 SEMS 15 18/09/2015 A 02/10/2015
POTIRA DE AGUIAR 114765592-3 SEMS 15 28/09/2015 A 12/10/2015
RAQUEL RODRIGUES ARTHMAN 114760604-1 SEMED 11 22/09/2015 A 02/10/2015

24541-1 SEMED 07 28/09/2015 A 04/10/2015
24541-1 SEMED 03 15/09/2015 A 17/09/2015
24541-1 SEMED 05 05/10/2015 A 09/10/2015

RENATA DE LEON SERAPIAO 114768381-1 SEMID 15 22/09/2015 A 06/10/2015
ROBERTO CORREA GALARCA 114763120-2 AGETRAN 15 08/10/2015 A 22/10/2015

43351-1 SEMED 15 22/09/2015 A 06/10/2015
43351-2 SEMED 15 22/09/2015 A 06/10/2015
78261-1 SEMED 15 10/09/2015 A 24/09/2015
78261-2 SEMED 15 10/09/2015 A 24/09/2015
80251-2 SEMED 12 21/09/2015 A 02/10/2015
80251-3 SEMED 12 21/09/2015 A 02/10/2015
90228-6 SEMED 05 05/10/2015 A 09/10/2015
90228-5 SEMED 05 05/10/2015 A 09/10/2015

ROSIMARY NARCIZO RODRIGUES
KEIDANN

114760387-1 SEMED 07 28/09/2015 A 04/10/2015

RUTE MENINO TORRES DA SILVA 501617-3 SEMED 15 25/09/2015 A 09/10/2015
SANDRO MARQUES MAIZ 84881-1 GMD 15 22/09/2015 A 06/10/2015
SEILA MARIA SOARES DE FRANCA 114765067-3 SEMS 15 20/09/2015 A 04/10/2015
SELMA REGINA LINS DO NASCIMENTO
CUNHA

500674-5 SEMED 15 17/09/2015 A 01/10/2015

500674-6 SEMED 15 17/09/2015 A 01/10/2015
SILVIA DA SILVA MANDACARI 26621-1 SEMED 07 21/09/2015 A 27/09/2015
SILVIA MAYARA PIRES SANTANA 11476683-2 SEMED 7 23/09/2015 A 29/09/2015

40001-1 SEMED 02 30/09/2015 A 01/10/2015
40001-1 SEMED 01 18/09/2015 A 18/09/2015
40001-1 SEMED 02 22/09/2015 A 23/09/2015
40001-2 SEMED 02 30/09/2015 A 01/10/2015
40001-2 SEMED 02 22/09/2015 A 23/09/2015
40001-2 SEMED 05 18/09/2015 A 22/09/2015

SUELI CRISTINA POMPEO ISHIBASHI
SILVA

114761334-2 SEMED 15 18/09/2015 A 02/10/2015

114760557-2 SEMED 03 16/09/2015 A 18/09/2015
114760557-2 SEMED 12 19/09/2015 A 30/09/2015
114760557-3 SEMED 03 16/09/2015 A 18/09/2015
114760557-3 SEMED 12 19/09/2015 A 30/09/2015

SUZANA DE AQUINO SILVA SOUZA 151411-2 SEMED 14 23/09/2015 A 06/10/2015
SUZANA NOGUEIRA DE FRANCA
POIER

114765187-1 SEMED 05 21/09/2015 A 25/09/2015

TALYTA GILO DOS SANTOS 114765747-1 SEMED 05 21/09/2015 A 25/09/2015
VANILDE RODRIGUES DOS SANTOS
GONCALVES

146691-2 SEMED 07 05/10/2015 A 11/10/2015

114761558-1 SEMED 02 17/09/2015 A 18/09/2015
114761558-1 SEMED 13 21/09/2015 A 03/10/2015

10831-1 SEMED 15 29/09/2015 A 13/10/2015
10831-2 SEMED 15 29/09/2015 A 13/10/2015

ZELI DA SILVA RAMOS 62041-1 SEMED 09 17/09/2015 A 25/09/2015

SIRLEIA DE FATIMA MARCOMINI

ROSEMEIRE NOVAIS SILVA

ROSANGELA FERREIRA LUZ

ROGEANE MOREIRA DE ARAUJO

REGINA VILHALVA DE OLIVEIRA
SOUZA

NADILLA NELLY LEAL DA SILVA

MARTA PEREIRA DA SILVA CAMARGO

MARIZETE DE LIMA

MARIA CLAUDIA ROLON

SIRLEIA DE FATIMA MARCOMINI

ROSILDA MOURA DE CARVALHO

WILMA ALVES BATISTA DE MELO

VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS

SUELI SARTARELO MOREIRA

SUELI SARTARELO MOREIRA

ZENILDE PEDROSO FERNANDES 114761946-1 SEMED 08 01/10/2015 A 08/10/2015
ZENILDE RODRIGUES DO
NASCIMENTO

114765036-3 SEMS 15 09/09/2015 A 23/09/2015

114770239-1 SEMED 05 17/08/2015 A 21/08/2015
114770239-1 SEMED 10 28/09/2015 A 07/10/2015

ZORAIDE APARECIDA DOS SANTOS

IVANILDE FREITAS DEFENDI 79231-1 SEMED 15 17/09/2015 A 01/10/2015
31101-1 SEMED 15 17/09/2015 A 01/10/2015
31101-3 SEMED 15 17/09/2015 A 01/10/2015

JESSICA FONTES DOS SANTOS 114761987-1 SEMED 15 21/09/2015 A 05/10/2015
JOANILDA TAVARES FERNANDES 114769965-1 SEMED 07 28/09/2015 A 04/10/2015
JOICE ALVES DE CARVALHO 114764500-1 SEMED 05 05/10/2015 A 09/10/2015
JOSEANE DA COSTA SOUZA 502019-5 SEMED 15 18/09/2015 A 02/10/2015
JOSIMEIRE FERREIRA DA SILVA 11476418-1 SEMS 01 14/09/2015 A 14/09/2015
JOVECY MARTINS DOS SANTOS 114761375-1 SEMED 15 29/09/2015 A 13/10/2015
JULIANA PELEGRINI BRITO 114765031-3 SEMS 11 18/09/2015 A 28/09/2015
KARYNNA LENY FIALHO GARCIA 114762096-1 SEMS 15 30/09/2015 A 14/10/2015
KLEBERSON TREVISAN PIRES 114766487-1 SEMS 07 30/09/2015 A 06/10/2015
LUCIMAR ABADIA ROSA 114763820-1 SEMED 15 21/09/2015 A 05/10/2015
LUCIMAR FERNANDES SOARES
RAMOS

114765047-3 SEMS 06 18/09/2015 A 23/09/2015

LUCIMAR SIMAS ESQUIVEL 87561-1 SEMED 05 24/09/2015 A 28/09/2015
69821-1 SEMED 07 28/09/2015 A 04/10/2015
69821-2 SEMED 07 28/09/2015 A 04/10/2015

LUIS DA SILVA 114764826-4 SEMOP 15 30/09/2015 A 14/10/2015
MAGNO LUIZITO SARAIVA SAMPAIO 501902-4 SEMED 15 21/09/2015 A 05/10/2015
MARCIA AQUINO MAGALHAES 77391-2 SEMED 15 26/09/2015 A 10/10/2015
MARCOS ALMEIDA RAMOS 500932-1 SEMS 15 22/09/2015 A 06/10/2015
MARGARETH PEREIRA MONTEIRO 82811-1 PGM 15 21/09/2015 A 05/10/2015

LUCINEIA DE SOUZA

IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA

SERVIDOR MATRICULA LOTAÇÃO DIA PERIODO PMD
ADRIANA GARCIA MORALES 114760385-1 SEMS 05 05/10/2015 A 09/10/2015
AIDE AGUERO GAUNA 2081-1 SEMED 07 05/10/2015 A 11/10/2015

152661-2 SEMED 15 28/09/2015 A 12/10/2015
152661-3 SEMED 15 28/09/2015 A 12/10/2015

ANDERCI DA SILVA 114762361-1 SEMED 05 05/10/2015 A 09/10/2015
ANDREIA DA SILVA ARECO SANTOS 114762052-1 SEMED 15 08/10/2015 A 22/10/2015
ANDREIA DA SILVA OZORIO OLIVEIRA 80481-1 SEMED 03 23/09/2015 A 25/09/2015
ANGELA MARIA DA SILVA RAMALHO 502062-5 SEMED 15 17/09/2015 A 01/10/2015
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA GOMES 114761509-9 SEMS 15 05/10/2015 A 19/10/2015
ANGELA MARIA RIBEIRO DA SILVA 80611-1 SEMED 07 22/09/2015 A 28/09/2015
ANIZIO SILVA 114763008-1 SEMED 06 28/09/2015 A 03/10/2015
ANTONIA APARECIDA SILVA EGIDIO 88281-1 SEMED 15 14/09/2015 A 28/09/2015

114763070-2 SEMED 06 05/10/2015 A 10/10/2015
114763070-2 SEMED 05 28/09/2015 A 02/10/2015

CARLOS RAMAO DA SILVA 114767915-1 SEMS 15 28/09/2015 A 12/10/2015
CICERA DAGMAR FERREIRA 150641-3 SEMS 05 28/09/2015 A 02/10/2015
CLAIR FATIMA LEMANSKI 114760476-1 SEMED 15 01/10/2015 A 15/10/2015
CLEUZA CARVALHO DOS SANTOS 114760805-2 SEMED 15 16/09/2015 A 30/09/2015
CORINA ALENCAR DA SILVA 31571-1 SEMED 01 30/09/2015 A 30/09/2015
DEBORA DE ANDRADE MALDONADO 114762957-2 SEMED 15 05/10/2015 A 19/10/2015
DENIR MARQUES OLVIETA SANTANA 501395-3 SEMED 15 28/09/2015 A 12/10/2015

80311-1 SEMED 02 23/09/2015 A 24/09/2015
80311-1 SEMED 13 28/09/2015 A 10/10/2015
80311-2 SEMED 13 28/09/2015 A 10/10/2015
80311-2 SEMED 02 23/09/2015 A 24/09/2015

DULCINEIA DE SOUZA FERNANDES DA
SILVA

89631-1 SEMED 07 24/09/2015 A 30/09/2015

EDNA CHAMORRO CAMPOS
HERNANDO DA SILVA

114765666-1 SEMED 10 21/09/2015 A 30/09/2015

33391-1 SEMED 02 17/09/2015 A 18/09/2015
33391-1 SEMED 10 30/09/2015 A 09/10/2015
33391-2 SEMED 10 30/09/2015 A 09/10/2015
33391-2 SEMED 02 17/09/2015 A 18/09/2015

ELENA SILVEIRA GOMES BASSO 114764290-3 SEMS 15 28/09/2015 A 12/10/2015
114762048-1 SEMED 03 23/09/2015 A 25/09/2015
114762048-1 SEMED 02 15/09/2015 A 16/09/2015
114762048-1 SEMED 07 28/09/2015 A 04/10/2015
114762048-1 SEMED 03 05/10/2015 A 07/10/2015

ELIANE LOPES ROMERO 86341-1 SEMED 12 05/10/2015 A 16/10/2015
ELIAS RAMOS DE LIMA 5371-1 SEMED 15 22/09/2015 A 06/10/2015
ELIAS RAMOS DE LIMA 5371-2 SEMED 15 22/09/2015 A 06/10/2015
ELISANGELA DA SILVA ALEXANDRE
SOUZA

63191-1 SEMED 15 28/09/2015 A 12/10/2015

ERALDO FUCHS VIANA 46001-1 SEMOP 15 24/09/2015 A 08/10/2015
501717-1 SEMED 10 24/09/2015 A 03/10/2015
501717-1 SEMED 02 17/09/2015 A 18/09/2015
501717-1 SEMED 03 21/09/2015 A 23/09/2015

EVANIR ESCOBAR CARNEIRO 501832-1 SEMED 04 28/09/2015 A 01/10/2015
FABIANA HONORIO DO AMARAL
FRANCA

114763817-2 SEMED 15 30/09/2015 A 14/10/2015

FABIANA ZANAIGHI ORTEGA
BERGONZI

114765088-3 SEMS 05 28/09/2015 A 02/10/2015

FRANCISCO JOSE ALVES BARROSO 114764239-2 SEMS 05 28/09/2015 A 02/10/2015
GEOVANIA LEMES FONSECA 89621-1 SEMED 15 06/10/2015 A 20/10/2015
GORETE FEITOSA VIEIRA 114761963-1 SEMED 15 29/09/2015 A 13/10/2015

114761324-2 SEMED 15 21/09/2015 A 05/10/2015
114761324-3 SEMED 15 21/09/2015 A 05/10/2015

IRACEMA OLIVEIRA BRITO 31811-1 SEMS 15 28/09/2015 A 12/10/2015
IRACI GOMES PEREIRA 114766439-1 SEMED 15 25/09/2015 A 09/10/2015

ANTONIA MARA BARBOZA DA ROSA
CARNEIRO

ALYNE BENICIO MOREIRA
SCHLOSSER

Anexo Único - Resolução nº Lm/10/1448/15/SEMAD - Período de 23/09/2015 a 09/10/2015
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (de 4 a 15 dias):

EVA MARIA CARVALHO SANTOS

ELIANE GOMES XAVIER

EDNELIA ANDRADE DONATO

EDNELIA ANDRADE DONATO

DIRCE PUGLIA

DIRCE PUGLIA

INALDI MARCIA SILVA



10

RESOLUÇÕES
Resolução nº Lm/10/1449/2015 /SEMAD
PERÍODO DE 23/09/2015 A 09/10/2015

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Ldf/9/1514/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Lp/09/1521/2015/SEMAD

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município
de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder aos Servidores Públicos Municipais, CONFORME ANEXO ÚNICO
DESTA RESOLUÇÃO, Licença Médica para Tratamento de Saúde (com benefício
pago pelo PREVID), de conformidade c/ o artigo 51 da Lei Complementar nº 108/06,
de 27 de Dezembro de 2006, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações
necessárias.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica de
Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao(a) Servidor(a) Público(a) Municipal EDILIA GRACA DE
OLIVEIRA, matrícula nº. “501506-4”, ocupante do cargo de PROFISSIONAL DA
EDUC. INFANTIL, lotado(a) na EDUCACAO INFANTIL, “28” dias de Licença para
Acompanhamento de Tratamento de Saúde de familiar, sem prejuízo de sua
remuneração, conformeArt. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
no período de 13/09/2015 a 10/10/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências cabíveis.

Secretaria Municipal deAdministração, 16 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal LAURA DE JESUS GOMES
CORDEIRO, matrícula nº. 45711-1, ocupante do cargo efetivo de AUX. DE APOIO
INSTITUCIONAL, lotado na SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, 03 (três)
meses de “Licença Prêmio Por Assiduidade”, referente ao período aquisitivo de:
20/05/2002 a 19/08/2007, com fulcro no artigo 162, da Lei Complementar nº. 107/06

DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2015Diário Oficial - ANO XVII - Nº 4.077

SERVIDOR MATRICULA LOTAÇÃO DIA PERIODO PREVID
ADEMAR RODRIGUES ALVES 114760599-1 SEMED 60 05/10/2015 A 03/12/2015
ADENIR GOMES DA SILVA ALVES 114761776-2 SEMED 30 17/09/2015 A 16/10/2015
ALINE OLIVIA DOS SANTOS 114764103-1 SEMED 30 23/09/2015 A 22/10/2015

152661-2 SEMED 15 13/10/2015 A 27/10/2015
152661-3 SEMED 15 13/10/2015 A 27/10/2015

ANDREIA DA SILVA ARECO SANTOS 114762052-1 SEMED 45 23/10/2015 A 06/12/2015
80431-1 SEMED 30 01/10/2015 A 30/10/2015
80431-2 SEMED 30 01/10/2015 A 30/10/2015

ANGELA MARIA DA SILVA RAMALHO 502062-5 SEMED 15 02/10/2015 A 16/10/2015
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA GOMES 114761509-9 SEMS 15 20/10/2015 A 03/11/2015
ANTONIA APARECIDA SILVA EGIDIO 88281-1 SEMED 15 29/09/2015 A 13/10/2015
ANTONILDA PEREIRA MENDES 114766110-1 SEMED 45 08/10/2015 A 21/11/2015
AURIA PONTES FRANCO 75631-3 SEMS 60 01/09/2015 A 30/10/2015
CARLOS RAMAO DA SILVA 114767915-1 SEMS 15 13/10/2015 A 27/10/2015
CELIA DE SOUZA RAMOS 147031-2 SEMED 60 30/09/2015 A 28/11/2015
CLAIR FATIMA LEMANSKI 114760476-1 SEMED 15 16/10/2015 A 30/10/2015
CLEUSA MIRANDA DA SILVA 501751-1 SEMED 30 25/09/2015 A 24/10/2015
CLEUZA CARVALHO DOS SANTOS 114760805-2 SEMED 15 01/10/2015 A 15/10/2015
CORINA ALENCAR DA SILVA 31571-1 SEMED 29 01/10/2015 A 29/10/2015
CREUSELI SANTOS OROZIMBO 114761092-1 SEMED 30 21/09/2015 A 20/10/2015
DEBORA DE ANDRADE MALDONADO 114762957-2 SEMED 05 20/10/2015 A 24/10/2015
DEBORAH DE OLIVEIRA DA SILVA 151111-3 SEMS 90 03/10/2015 A 31/12/2015
DENIR MARQUES OLVIETA SANTANA 501395-3 SEMED 15 13/10/2015 A 27/10/2015
DEVANI DOS SANTOS E SILVA 89881-1 SEMED 60 01/10/2015 A 29/11/2015
DIRCE DE SOUZA LEITE TOZZO 151331-3 SEMS 02 01/10/2015 A 02/10/2015
DORALICE RODRIGUES DE ANDRADE 153461-1 SEMED 60 23/09/2015 A 21/11/2015
ELIANA URBANO BOMFIM 114762286-1 SEMED 30 28/09/2015 A 27/10/2015
ELIANE GOMES XAVIER 114762048-1 SEMED 27 08/10/2015 A 03/11/2015
ELIAS RAMOS DE LIMA 5371-1 SEMED 15 07/10/2015 A 21/10/2015

63831-1 SEMED 95 21/09/2015 A 24/12/2015
63831-3 SEMED 95 21/09/2015 A 24/12/2015
80261-1 SEMED 44 31/08/2015 A 13/10/2015

114760393-1 SEMED 44 31/08/2015 A 13/10/2015
ELSA ESPINDOLA PINHEIRO 20591-1 SEMS 61 01/10/2015 A 30/11/2015
ERALDO FUCHS VIANA 46001-1 SEMOP 15 09/10/2015 A 23/10/2015
ERCILIA DO CARMO ALVES PARRA 132411-1 SEMED 120 05/10/2015 A 01/02/2016
EUDES NASCIMENTO DA SILVA 33381-1 SEMED 60 27/09/2015 A 25/11/2015
EVANIR ESCOBAR CARNEIRO 501832-1 SEMED 08 02/10/2015 A 09/10/2015
FABIANA HONORIO DO AMARAL
FRANCA

114763817-2 SEMED 45 15/10/2015 A 28/11/2015

FABRICIA CHRISTIAN MORAIS DE
GOUVEA

114760190-1 SEMS 15 23/09/2015 A 07/10/2015

FATIMA BELO DA SILVA ROCHA 114760663-1 SEMED 15 23/09/2015 A 07/10/2015
GEOVANIA LEMES FONSECA 89621-1 SEMED 45 21/10/2015 A 04/12/2015
GILMAR BATISTA DA CONCEICAO 501219-5 SEMED 30 25/09/2015 A 24/10/2015
GLAUCE CHRISTIANE ALVES 130881-2 SEMS 30 01/10/2015 A 30/10/2015
GORETE FEITOSA VIEIRA 114761963-1 SEMED 15 14/10/2015 A 28/10/2015
IRLA MARIA DE ALMEIDA MARRA 29841-1 SEMED 92 01/10/2015 A 31/12/2015
JESSICA FONTES DOS SANTOS 114761987-1 SEMED 05 06/10/2015 A 10/10/2015
JOAO PAULO DA SILVA 114761979-1 SEMAS 30 21/09/2015 A 20/10/2015
JOAO SEVERINO DA SILVA 114760725-1 SEMED 90 03/10/2015 A 31/12/2015
JOSEANE DA COSTA SOUZA 502019-5 SEMED 45 03/10/2015 A 16/11/2015
KARYNNA LENY FIALHO GARCIA 114762096-1 SEMS 05 15/10/2015 A 19/10/2015
LAURA CRISTINA VARGAS PEREIRA 114764518-1 SEMED 83 10/10/2015 A 31/12/2015
LEONETE ARCANJO BARTNIKOVSKI 86661-1 SEMED 30 18/09/2015 A 17/10/2015
LUCIANA PEDERIVA 501517-4 SEMED 90 24/09/2015 A 22/12/2015
LUCIENE MACHADO DE OLIVEIRA
ALBUQUERQUE

80571-1 SEMED 60 01/10/2015 A 29/11/2015

LUIZA MARTINES RIZ 114761930-1 SEMED 30 01/10/2015 A 30/10/2015
LURDES GABRIEL DA SILVA 32151-1 SEMS 30 01/10/2015 A 30/10/2015
LUZANI PEREIRA DE BRITO DOS
SANTOS

86461-1 SEMED 60 30/10/2015 A 28/12/2015

LUZIA MORAES DE LIMA 28961-1 SEMAS 60 24/09/2015 A 22/11/2015
LUZIA PERES 64251-1 SEMED 60 23/09/2015 A 21/11/2015
MARCIA DE PAULA VIEIRA 114765066-3 SEMS 30 21/09/2015 A 20/10/2015
MARCOS ALMEIDA RAMOS 500932-1 SEMS 45 07/10/2015 A 20/11/2015
MARCOS CASAROTI 7351-1 SEMED 90 04/10/2015 A 01/01/2016
MARGARETH PEREIRA MONTEIRO 82811-1 PGM 15 06/10/2015 A 20/10/2015

ELIZANGELA TIAGO DA MAIA

Anexo Único - Resolução nº Lm/10/1449/15/SEMAD - Período de 23/09/2015 A 09/10/2015
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (Com Benefício Pago pelo Previd )

ALYNE BENICIO MOREIRA
SCHLOSSER

ANDREZA KELLY TAVEIRA PALHANO

ELISA DA SILVA OLIVEIRA DE MELLO

MARIA CRISTINA VALIAS ANDRADE
SILVEIRA

2801-1 SEMED 60 20/10/2015 A 18/12/2015

MARIA DA GLORIA LICHT MARTINS
ASSUMPCAO

502181-1 SEMED 07 24/09/2015 A 30/09/2015

MARIA DE LOURDES DA SILVA
BARBOZA

150351-3 SEMS 15 08/10/2015 A 22/10/2015

MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS 8161-1 SEMED 83 03/10/2015 A 24/12/2015
MARIA LURDE ANTONIA DOS SANTOS 29091-1 SEMED 15 07/10/2015 A 21/10/2015
MARIA MADALENA BERNARDES 15331-1 SEMAS 15 29/09/2015 A 13/10/2015
MARIA SELMA SILVEIRA RODRIGUES
BORGES

48651-1 SEMS 60 28/09/2015 A 26/11/2015

MARIA SOARES DA CONCEICAO
SOUZA

130971-1 SEMED 61 01/10/2015 A 30/11/2015

MARILEY DE MENEZES CORREIA
LUNAGOMEZ

114765172-1 SEMED 82 30/09/2015 A 20/12/2015

MARIOLINDA ROSA ROMERA FERRAZ 79161-1 SEMED 30 13/09/2015 A 12/10/2015
MARTA DE JESUZ SILVA GARCIA 89911-1 SEMED 30 30/09/2015 A 29/10/2015
MAURO RODRIGUES SALDIVAR 501413-3 SEMED 60 01/10/2015 A 29/11/2015
MEIRE CRISTINA SOARES 90471-1 SEMS 35 24/09/2015 A 28/10/2015
NADILLA NELLY LEAL DA SILVA 114762725-1 SEMED 15 16/10/2015 A 30/10/2015
NILZA DE MELO RAULINO GREEN 69681-1 SEMED 45 07/10/2015 A 20/11/2015
NORMALICIA MAURO DE MATOS
NASCIMENTO

114762189-1 SEMED 30 30/09/2015 A 29/10/2015

OSMAR ASSIS CAVALCANTE 84631-1 SEMED 95 28/09/2015 A 31/12/2015
PAULO CEZAR DA SILVA LEITE 114762113-1 SEMED 30 20/09/2015 A 19/10/2015
PAULO DE GOES 129931-3 SEMED 60 01/09/2015 A 30/10/2015
RAQUEL SARAVAL NEGRAO 39931-1 SEMED 60 07/10/2015 A 05/12/2015
REGINA VILHALVA DE OLIVEIRA
SOUZA

24541-1 SEMED 55 10/10/2015 A 03/12/2015

RENILDO FRANCISCO DA LUZ 25661-1 GMD 60 01/10/2015 A 29/11/2015
RITA DE CASSIA ANASTACIO
FERREIRA DE GODOI

149291-3 SEMS 60 06/10/2015 A 04/12/2015

ROBERTA DA SILVA MOUTINHO 114765803-1 SEMS 60 01/10/2015 A 29/11/2015
ROGEANE MOREIRA DE ARAUJO 43351-1 SEMED 75 07/10/2015 A 20/12/2015

78261-1 SEMED 15 25/09/2015 A 09/10/2015
78261-2 SEMED 15 25/09/2015 A 09/10/2015

ROSANGELA MOREIRA MARTINS 150461-3 SEMS 17 14/09/2015 A 30/09/2015
ROZIMAR CRISTIANE ARAUJO
NOLASCO LOURES

80421-1 SEMED 90 03/10/2015 A 31/12/2015

SEILA MARIA SOARES DE FRANCA 114765067-3 SEMS 10 05/10/2015 A 14/10/2015
SIMONE ISABEL SAES QUILES 72631-1 SEMED 88 05/10/2015 A 31/12/2015
SUELI CRISTINA POMPEO ISHIBASHI
SILVA

114761334-2 SEMED 15 03/10/2015 A 17/10/2015

SUELI SARTARELO MOREIRA 114760557-2 SEMED 18 01/10/2015 A 18/10/2015
TANIA JACQUELINE DA SILVA 114765032-3 SEMS 30 21/09/2015 A 20/10/2015
VALDOMIRO DE OLIVEIRA SOUZA 114760299-1 SEMS 28 03/10/2015 A 30/10/2015
VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS 114761558-1 SEMED 17 04/10/2015 A 20/10/2015
VERONICA JOSEFA VIEXINSKI 114761586-4 SEMS 10 26/09/2015 A 05/10/2015
VONI FOLLMANN 3201-1 SEMSUR 60 22/09/2015 A 20/11/2015
WILLIAM DE OLIVEIRA DUARTE 114762624-2 SEMED 09 22/09/2015 A 30/09/2015
ZENAIDE ABREU DIAS 501698-1 SEMED 94 29/09/2015 A 31/12/2015
ZENILDE PEDROSO FERNANDES 114761946-1 SEMED 52 09/10/2015 A 29/11/2015
ZENILDE RODRIGUES DO
NASCIMENTO

114765036-3 SEMS 23 24/09/2015 A 16/10/2015

ROSANGELA FERREIRA LUZ
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(Estatuto do Servidor Público Municipal), com base no Parecer nº 990/15, constante
no ProcessoAdministrativo nº 916/15, pelo período de: 01/12/2015 a 29/02/2016.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as anotações necessárias.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 16 de outubro de 2015

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal TEREZINHADEALMEIDA,
matrícula nº. 114760112, ocupante do cargo efetivo de TECNICO DE SAUDE
PUBLICA II, lotado na SEC MUN DE SAUDE (ESF PACS), 03 (três) meses de
“Licença Prêmio Por Assiduidade”, referente ao período aquisitivo de: 15/01/2004 a
14/01/2009, com fulcro no artigo 162, da Lei Complementar nº. 107/06 (Estatuto do
Servidor Público Municipal), com base no Parecer nº 988/2015, constante no Processo
Administrativo nº 918/2015, pelo período de: 03/11/2015 a 02/02/2016.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as anotações necessárias.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 16 de outubro de 2015

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município
de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao(a) Servidor(a) Público(a) Municipal, GUSTAVO SILVA
PELISSARO, matrícula funcional nº. “501178-1”, ocupante do cargo efetivo de
PROFISSIONAL DE SAUDE PUBLICA, lotado(a) na Secretaria Municipal de SEC
MUN DE SAUDE (GESTAO PLENA) (SEMS), “02” (dois) anos, de “Prorrogação de
Licença, para Trato de Interesse Particular (TIP), sem remuneração”, nos termos do
artigo 133, da Lei Complementar nº. 107/06 (Estatuto do Servidor Público
Municipal), com base no Parecer nº. 986/15, do Processo Administrativo nº. 919/15, a
partir do dia 01/11/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 16 de outubro de 2015

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal PATRICIADOMINGUES DE
OLIVEIRA, matrícula nº. 114762135, ocupante do cargo efetivo de AUX APOIO
EDUCACIONAL, lotado na SEC. MUN. DE EDUCACAO (ADM-CEIM-40%), 03
(três) meses de “Licença Prêmio PorAssiduidade”, referente ao período aquisitivo de:
04/09/2006 a 03/09/2011, com fulcro no artigo 162, da Lei Complementar nº. 107/06
(Estatuto do Servidor Público Municipal), com base no Parecer nº 984/2015, constante

no ProcessoAdministrativo nº 923/2015, pelo período de: 15/10/2015 a 14/01/2016.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as anotações necessárias.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal TEREZINHA BORGES
FRANCISCO, matrícula nº. 114760109, ocupante do cargo efetivo de TECNICO DE
SAUDE PUBLICA II, lotado na SEC MUN DE SAUDE (ESF PACS), 03 (três)
meses de “Licença Prêmio Por Assiduidade”, referente ao período aquisitivo de:
14/01/2004 a 13/01/2009, com fulcro no artigo 162, da Lei Complementar nº. 107/06
(Estatuto do Servidor Público Municipal), com base no Parecer nº 989/2015, constante
no ProcessoAdministrativo nº 917/2015, pelo período de: 03/11/2015 a 02/02/2016.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as anotações necessárias.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Retornar da Licença para trato de interesse particular (TIP), o (a) Servidor (a)
Público (a) Municipal NOE BITTENCOURT DOS REIS, matrícula funcional nº.
“90395-1” ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,
lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), à sua função, a
pedido, com base no Parecer nº 987/2015, constante no Processo Administrativo nº
926/2015, a partir do dia 07/10/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações
necessárias.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de Outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal FABIO BEZERRA DE
CARVALHO, matrícula funcional nº. “114762561” ocupante do cargo de GERENTE
DE NUCLEO, lotado (a) SEC MUN DE SAUDE (ADM GERAL) (SEMS) 08 (oito)
dias de “Licença Luto” pelo falecimento de seu Filho: Fábio Henrique Rosendo de
Carvalho, conforme documentação em anexo, parte integrante deste ato de concessão,
a partir do dia 04/10/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015.

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Lp/10/1522/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Laf/11/1523/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Lp/10/1524/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Lp/09/1525/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Rt/10/1526/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração.

Resolução nº.Lt/10/1527/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração
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Resolução nº.Lt/10/1528/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Ldf/10/1529/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Lt/10/1530 /2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Lt/10/1532/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Ldf/9/1534/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Lt/10/1533/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Ldf/9/1535/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal IRACEMA OLIVEIRA
BRITO, matrícula funcional nº. “31811” ocupante do cargo de AGENTE DE
SERVICOS DE SAUDE II, lotado (a) SEC MUN DE SAUDE (PAB) (SEMS599 4
(quatro) dias de “Licença Luto” pelo falecimento de seu Esposo: Francisco Bezerra de
Brito conforme documentação em anexo, parte integrante deste ato de concessão, a
partir do dia 13/10/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica de
Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao(a) Servidor(a) Público(a) Municipal GISLAINE LINZMEIER DE
MELO, matrícula nº. “114765091”, ocupante do cargo de AG DE SERVICOS DE
SAUDE III, lotado(a) na SEC MUN DE SAUDE (AG COMUN SAUDE), “4” dias de
Licença para Acompanhamento de Tratamento de Saúde de familiar, sem prejuízo de
sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, no período de 01/09/2015 a 04/09/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências cabíveis.

Secretaria Municipal deAdministração, 19 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal IRENE QUARESMA
AZEVEDO VIANA, matrícula funcional nº. “67951-1 e 80951-2” ocupante do cargo
de PROFIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, lotado (a) SEC. MUN. DE
EDUCACAO (SEMED) 2 (dois) dias de “Licença Luto” pelo falecimento de seu
Sogro: Raimundo Gonçalves Viana, conforme documentação em anexo, parte
integrante deste ato de concessão, a partir do dia 01/10/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal ROSEMAR BORGES
ROSENDO BEZERRA, matrícula funcional nº. “9791” ocupante do cargo de

PROFIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, lotado (a) SEC. MUN. DE EDUCACAO
(SEMED) 08 (oito) dias de “Licença Luto” pelo falecimento de seu Filho: Fábio
Henrique Rosendo de Carvalho, conforme documentação em anexo, parte integrante
deste ato de concessão, a partir do dia 04/10/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica de
Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao(a) Servidor(a) Público(a) Municipal ELIZABETH FERREIRA
CARDOSO, matrícula nº. “114766957”, ocupante do cargo de AG DE SERVICOS
DE SAUDE III, lotado(a) na SEC MUN DE SAUDE (AG COMUN SAUDE), “4”
dias de Licença para Acompanhamento de Tratamento de Saúde de familiar, sem
prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais, no período de 08/09/2015 a 11/09/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências cabíveis.

Secretaria Municipal deAdministração, 19 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal VERA LUCIA FEITOSA DA
SILVA, matrícula funcional nº. “502131” ocupante do cargo de AGENTE APOIO
EDUCACIONAL, lotado (a) SEC. MUN. DE EDUCACAO (ADM-ESCOLA-40%)
(SEMED)   08 (oito) dias de “Licença Luto” pelo falecimento de seu Filho: Natan
Renato Feitosa da Silva, conforme documentação em anexo, parte integrante deste ato
de concessão, a partir do dia 03/10/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica de
Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao(a) Servidor(a) Público(a) Municipal ELIANE MARINHO DA
SILVA, matrícula nº. “114765253”, ocupante do cargo de AG DE SERVICOS DE
SAUDE III, lotado(a) na SEC MUN DE SAUDE (AG COMUN SAUDE), “10” dias
de Licença para Acompanhamento de Tratamento de Saúde de familiar, sem prejuízo
de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, no período de 02/09/2015 a 11/09/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências cabíveis.

Secretaria Municipal deAdministração, 19 de outubro de 2015.
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Resolução nº.Lg/10/1536/2015/SEMAD.

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Lt/10/1537/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Lg/10/1538/2015/SEMAD.

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº/Lp/10/1539/2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Lt/9/1540 /2015/SEMAD

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÃO Nº SD/10/1545/15/SEMAD

João Azambuja
Secretário de Administração

Resolução nº.Ret/10/1561/2015/SEMAD

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder à Servidora Pública Municipal ELISANGELA RODRIGUES DA
SILVA, matrícula funcional nº. “146331-1” ocupante do cargo de AUX. DE APOIO
INSTITUCIONAL, lotada na SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
(SEMASES), “180” (cento e oitenta) dias de “LICENÇA á GESTANTE”, com base
na Lei Complementar nº 158, de 22 de março de 2010, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 107 de 28 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 117, de 31 de
dezembro de 2007, pelo período de “09/10/2015 à 05/04/2016”.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as anotações cabíveis.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal HERIVELTO DE OLIVEIRA
MARTINS FILHO, matrícula funcional nº. “114763989” ocupante do cargo de
PROFISSIONAL DE SAUDE PUBLICA, lotado (a) SEC MUN DE SAUDE (PAB)
(SEMS) 08 (oito) dias de “Licença Luto” pelo falecimento de seu irmão: Newton
Sergio Torelly Taborda, conforme documentação em anexo, parte integrante deste ato
de concessão, a partir do dia 09/10/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder à Servidora Pública Municipal SAULA TARZILYANE DO
NASCIMENTO MELO, matrícula funcional nº. “114766960” ocupante do cargo de
AG DE SERVICOS DE SAUDE III, lotada na SEC MUN DE SAUDE (AG COMUN
SAUDE) (SEMS), “180” (cento e oitenta) dias de “LICENÇA á GESTANTE”, com
base na Lei Complementar nº 158, de 22 de março de 2010, que altera dispositivos da
Lei Complementar nº 107 de 28 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 117, de
31 de dezembro de 2007, pelo período de “13/10/2015 à 09/04/2016”.

Registre-se.
Publique-se
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as anotações cabíveis.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV da Lei Orgânica do Município de
Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao Servidor Público Municipal CRISTIANO STEFANELLO DA
SILVA, matrícula funcional nº. “46401” ocupante do cargo de FISCAL DE OBRAS,
lotado na Secretaria Municipal de SEC MUN DE INFRAESTRUTURA (SEMID),
“05” (cinco) dias de “Licença Paternidade”, com fulcro no artigo 133 da Lei
Complementar nº. 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), conforme
documentação em anexo, parte integrante deste ato de concessão, a partir do dia
13/10/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as anotações de praxe.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal ELIANE FERNANDES
DANTAS, matrícula funcional nº. “114764393” ocupante do cargo de
PROFISSIONAL SERVICOS SAUDE, lotado (a) SEC MUN DE SAUDE (GESTAO
PLENA) (SEMS) 02 (dois) dias de “Licença Luto” pelo falecimento de seu Sogro:
Raul Ambrosio Knebel, conforme documentação em anexo, parte integrante deste ato
de concessão, a partir do dia 13/09/2015.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 19 de outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do Artigo 75, da Lei Orgânica
do Município de Dourados.

R E S O LV E:

DETERMINAR, à COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E
PROCESSANTE, constituída nos termos do Decreto 088/2013, a instauração de
Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar possíveis irregularidades
administrativas quanto ás infrações de trânsito envolvendo veículo oficial, placas
HQH 2909, de uso da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento,
nos termos da CI. nº 361/2015/SEMAD.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Secretaria Municipal deAdministração, aos dezenove (19) dias do mês de Outubro
(10) do ano de dois mil e quinze (2015).

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Retificar a Resolução nº Av/01/0285/02/SEMAD, que concedeu a Servidora
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RESOLUÇÕES

Edital nº. 03 de 19/10/2015
Processo Seletivo Simplificado Público/SEMS/2015

Prefeitura Municipal de Dourados

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2. DOS REQUISITOS

3. DAS INSCRIÇÕES

4. DADOCUMENTAÇÃOASERAPRESENTADA

5. FUNÇÂO/ATRIBUIÇÕES/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS

6. DO CONTRATO DE TRABALHO E JORNADA

O Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Dourados, no uso de
suas atribuições, com fundamento nos artigos 37 da Constituição Federal; art.91 da
Lei Orgânica do Município de Dourados/MS e 72 da Lei Complementar n. 117/2007,
mediante Plano de Ações e Metas/2015 aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde,
considerando a necessidade de excepcional interesse público, estabelece normas para
realização e torna público para conhecimento dos interessados a realização de
Processo Seletivo Simplificado para contratação por prazo determinado do seguinte
profissional:

01 (uma/um) consultor em Gestão Administrativa e Financeira para
desenvolvimento, monitoramento, avaliação de projetos e atividades do Programa
DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, para atuar junto a Gerência do Programa
Municipal DST/Aids e Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde de
Dourados.

1.1. O processo seletivo tem por objeto selecionar candidato para contratação
temporária pela Secretaria Municipal de Saúde, que atuará junto ao Programa
Municipal DST/AIDS, na função prevista no item 5, pelo período de 12 (doze) meses a
contar da data de admissão.

1.2. O presente Processo Seletivo Simplificado será regulado pelas normas
contidas no presente Edital e seus anexos e será coordenado pela Comissão Especial
de Avaliação do Processo Seletivo, composta por servidores da Secretaria Municipal
de Saúde, nomeada pelo Secretário Municipal de Saúde.

1.3. Os horários mencionados no presente Edital e nos demais editais, a serem
publicados, obedecerão ao horário oficial de Mato Grosso do Sul.

1.4. O processo seletivo obedecerá ao cronograma constante do Anexo II, deste
Edital.

1.5.Aseleção dos candidatos será realizada mediante: análise curricular; avaliação
de Títulos e Entrevista Técnica Profissional.

2.1. São requisitos para ser admitido na função:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) não possuir antecedentes criminais e estar em gozo dos direitos políticos e

civis;
c) estar quite com as obrigações militares (sexo masculino);
d) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
e) comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para a

função;
f) não acumular cargo ou emprego público das esferas federal, estadual ou

municipal salvo acumulação admitida na Constituição Federal desde que haja
compatibilidade de horários;

g) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público em conseqüência de
processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);

h) os candidatos que não preencherem os requisitos serão automaticamente
eliminados;

i) o contrato terá natureza administrativa e será firmado, na medida da
necessidade da Administração;

j) gozar de boa saúde física e mental, a ser comprovada por meio de laudo
fornecido por médico do trabalho;

k) ter escolaridade e habilitação de acordo com os requisitos exigidos para a
função;

l) não serão cobradas taxas de inscrição no presente processo;
m) não serão aceitas inscrições fora dos prazos estabelecidos no item 3.1.2;
n) o (a) candidato(a) que prestar declaração falsa e/ou inexata terá sua inscrição

cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos ainda que aprovada(o), mesmo
que o fato for constatado posteriormente.

o) o candidato para o cargo de Consultor em Gestão Administrativa e Financeira
para desenvolvimento, monitoramento, avaliação de projetos e atividades do

Programa DST/AIDS e Hepatites Virais deve possuir nível superior completo na área
de ciências humanas (Administração de Empresas) ou exatas (Ciências Contábeis)
comprovado mediante a apresentação de cópia autenticada do diploma ou cópia
simples com original para conferência.

3.1. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar o currículo e os documentos
especificados no item 4. deste Edital, acondicionados em envelope sem timbre, que
será conferido e lacrado na sua frente, pelo funcionário que o receber, conforme item
3.1.1.

3.1.1. No ato da entrega do envelope, o candidato preencherá ficha de inscrição
com os dados pessoais, que será conferida, carimbada, assinada e afixada ao envelope
pelo servidor que receber, bem como lhe será fornecido o comprovante de inscrição.

3.1.2. As inscrições deverão ser feitas nos dias 28/11/2015 e 29/11/2015, no
horário compreendido das 07:30 às 13:00 h, na Secretaria Municipal de Saúde, sito a
Rua Coronel Ponciano, 900, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS.

3.2. O processo seletivo obedecerá ao cronograma constante do Anexo II, deste
Edital.

3.3. O envelope deverá conter a identificação externa do destinatário e do
remetente, conforme a seguir:

3.3.1. Na frente do envelope:
À Comissão Especial deAvaliação
Processo Seletivo para o Programa Municipal DST/AIDS e HEPATITES VIRAIS

da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados
Nome e endereço completo do candidato.
3.3.2. No verso do envelope afixar (colar) a ficha contendo os dados pessoais

utilizados para inscrição, conforme dispõe o item 3.1.1.
3.4.Após o recebimento dos envelopes, nenhum documento poderá ser adicionado

ou substituído.

4.1 Na inscrição, o candidato deverá apresentar o original com cópia para ser
autenticada por servidor que receber a documentação ou a respectiva fotocópia,
devidamente autenticada em Cartório, da documentação a seguir:

a) documento comprobatório do curso de nível superior na(s) área(s) exigida pela
função a ser desempenhada;

b) Carteira de Identidade e CPF;
c) documento comprobatório de especialização(ões) (se houver).
d) documentos comprobatórios da experiência profissional;
e) documentos comprobatórios de capacitação profissional, incluindo os que

comprovem conhecimentos de planejamento estratégico; políticas públicas de saúde;
legislação do Sistema Único de Saúde.

a) Consultor em Gestão Administrativa e Financeira para desenvolvimento,
monitoramento, avaliação de projetos e atividades do Programa DST/AIDS e
Hepatites Virais:

Desenvolvimento da capacidade de planejamento, implementação,
monitoramento e avaliação do Programa;

Assessoramento e elaboração do Plano deAções e Metas seguindo recomendações
para os Municípios referentes aos Planos de Ações e Metas, com foco nas populações
vulneráveis, de acordo com as diretrizes do Departamento de DST, AIDS e Hepatites
Virais e de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, especialmente quanto ao
formato da prestação de contas e adequação dos gastos aos recursos recebidos;

Elaboração e monitoramento das ações pactuadas (Campanhas);
Assessoramento e alimentação do PAM e SAI-CTA;
Monitoramento das ações pactuadas;
Assessoramento direto quanto a prestações de contas junto aos órgãos competentes

e revisões;
Assessoramento na elaboração dos relatórios financeiros necessários de

acompanhamento, orçamentário, executivo e financeiro.

6.1 O contrato de trabalho será por tempo determinado, isto é, por um período de 12
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Pública Municipal, MARINALVA PIRES DE ANDRADE, matrícula funcional nº
“40011-1” ocupante do cargo efetivo de PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO
MUNICIPAL, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEMED),
“Averbação do Tempo de Serviço de 974 (Novecentos e setenta e quatro) dias de
serviços prestados a esta Municipalidade, onde consta: correspondente aos períodos
de: 22/05/1991 a 31/12/1993”, passe a constar: 02/05/1991 a 31/12/1993”, que serão
considerados somente para fins de aposentadoria, em conformidade com os artigos
170 e 172 da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal) ,
e com base no Parecer nº 031/12, constante no ProcessoAdministrativo nº 829/01.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos
assentamentos funcionais.

Secretaria Municipal deAdministração, 20 de Outubro de 2015.

João Azambuja, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

R E S O LV E:

Conceder à Servidora Pública Municipal VALERIA CRISTINA NOBRE
LEMOS, matrícula funcional nº. “114762415-2” ocupante do cargo de
PROFISSIONAL DE SAUDE PUBLICA, lotada na SEC MUN DE SAUDE (ESF
PACS) (SEMS600), “180” (cento e oitenta) dias de “LICENÇA á GESTANTE”, com
base na Lei Complementar nº 158, de 22 de março de 2010, que altera dispositivos da
Lei Complementar nº 107 de 28 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 117, de
31 de dezembro de 2007, pelo período de “19/10/015 à 10/04/2016”.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as anotações cabíveis.

Secretaria Municipal deAdministração, aos 20 de outubro de 2015.

João Azambuja
Secretária Municipal de Administração

Resolução nº.Lg/10/1563/2015/SEMAD.

João Azambuja
Secretário Municipal de Administração
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(doze) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual
período nos termos da legislação, justificada necessidade e havendo disponibilidade
orçamentária.

6.2 A jornada de trabalho prevista será de: 30 (trinta) horas semanais (podendo ser
remanejadas horas de serviço para o turno da noite, feriados, e/ou finais de semana,
quando houver necessidade em decorrência da demanda verificada). A remuneração
correspondente a cada cargo encontra-se noAnexo I deste Edital.

7.1 O Processo Seletivo Simplificado se destina a selecionar candidatos (as) para o
preenchimento de 01(uma) vaga:

• 01 (uma) vaga para Consultor em Gestão Administrativa e Financeira para
desenvolvimento, monitoramento, avaliação de projetos e atividades do Programa
DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.

7.2 O Processo Simplificado de Seleção será realizado pela Secretaria Municipal
de Saúde através de uma Comissão Especial de Avaliação especialmente designada
para o processo, com representantes de Secretaria Municipal de Saúde, em número
não inferior ao de 03 (três) componentes.

7.3 O Processo Simplificado de Seleção compreenderá:
-Análise Curricular;
-Avaliação de títulos e experiência;
- Entrevista Técnica Profissional.
7.4 Os prazos estão expostos noAnexo II desse Edital.
7.5 Os candidatos serão avaliados conforme condições estabelecidas neste

instrumento para a respectiva função, visando verificar o perfil exigido para a mesma.

7.6.1 O currículo elaborado conforme modelo constante no Anexo III, deverá
conter as seguintes informações:

a) Nome completo do candidato, estado civil, número de RG e do CPF;
b) Endereço residencial e número do telefone fixo ou celular;
c) Escolaridade identificando o curso de formação de nível superior e pós

graduação, informando também a instituição de ensino, ano da conclusão do curso;
d) Qualificação profissional: identificar os eventos de capacitação dos últimos dois

anos, obrigatoriamente com carga horária e os períodos de realização;
e) Experiência profissional: informar o empregador ou entidade onde trabalhou a

função, o período, dos últimos cinco anos.
7.6.2 A análise dos currículos será feita pela Comissão Organizadora do processo

Seletivo, com a finalidade de avaliar o atendimento das condições do candidato para
exercer a função, com base nas informações ali prestadas, conforme modelo Anexo
III.

7.6.3 Em anexo ao currículo deverão ser entregues os documentos, conforme área
de atuação e cargo ao qual concorre o(a) candidato(a). São eles:

a) Certificado de conclusão de curso superior, nas áreas citadas no item 2.1, alínea
“o” conforme a função a que concorre;

b) Certificado de conclusão de cursos de especializações, mestrados, doutorados;
c) Certificados ou Declarações de participação em eventos de capacitação e/ou

atualização, tais como Congressos, Cursos, Seminários, entre outros, relacionados à
área de atuação a qual esta concorrendo;

d) Certificados ou Declarações de participação em eventos de capacitação na área
de planejamento estratégico; em políticas públicas de saúde; legislação do Sistema
Único de Saúde.

e) Declaração, contrato de trabalho como prestador de serviços de consultorias
técnicas, cópias de anotações de contratos em Carteira de Trabalho, ou outro
documento idôneo que demonstre a experiência profissional informada;

f) Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência.

A Avaliação dos títulos apresentados visa atribuir pontuação de capacitação e
experiência profissional do candidato conforme abaixo se segue:

a) Consultor em Gestão Administrativa e Financeira para desenvolvimento,
monitoramento, avaliação de projetos e atividades do Programa DST/AIDS E
HEPATITES VIRAIS

7.8.1 A entrevista técnica profissional terá como objetivo averiguar se o candidato
possui perfil e habilidades necessárias para o exercício da função e avaliar os seguintes
aspectos profissionais:

a) perfil profissional para exercer a função naAdministração Pública;
b) postura profissional;
c) capacidade de comunicação verbal e nível de interesse em atuar no Programa.
7.8.1.1 A entrevista técnica profissional será efetuada por profissional(is) de

psicologia que deverá(ao) integrar a Comissão Especial de Avaliação do presente
processo seletivo.

7.8.2 O desempenho do candidato na entrevista técnica servirá para concluir se o
mesmo é apto ou inapto para executar as atribuições da função.

7.8.3 Os candidatos deverão se apresentar para a entrevista técnica no local, data e
horário informados. O não comparecimento da (o) candidata (o) na data e hora
conforme convocação se caracterizará como desistência e implicará na sua eliminação
do processo seletivo.

7.8.4 Os candidatos selecionados na primeira e segunda etapas, serão convocados
para a terceira etapa, através de lista divulgada no Diário Oficial do Município,
conforme cronograma em anexo.

Será desclassificado o candidato que:
a) não apresentar a documentação exigida no item 4. deste Edital;
b) não alcançar o mínimo de 30% da pontuação máxima de 100 (cem) pontos

estabelecida para a avaliação constante do item 7.7 deste Edital;
c) For considerado inapto na entrevista técnica profissional.
d) O candidato que não cumprir os requisitos e condições previstas neste Edital;

8.1 A Comissão Especial de Avaliação poderá a qualquer tempo solicitar
esclarecimentos os (as) candidatos(as) a fim de dirimir qualquer dúvida para melhor
análise, avaliação e julgamento da documentação apresentada;

8.2 A classificação final dar-se-á com base na soma dos pontos obtidos pelo
candidato na avaliação de títulos, em ordem decrescente.

8.3 No caso de igualdade de pontuação entre dois ou mais candidatos(as), o
desempate será feito conforme requisitos abaixo definidos, consecutivamente:

a) Obtiver maior pontuação em Experiência Profissional;
b) Obtiver maior pontuação em Formação Profissional;
c) Obtiver maior pontuação em Cursos de Capacitação Profissional;
d) Tiver mais idade.

9.1 Os atos referentes ao processo seletivo objeto deste Edital serão divulgados no
Diário Oficial do Município (www.dourados.ms.gov.br), no Quadro de Avisos da
Secretaria Municipal de Saúde, cabendo ao candidato a responsabilidade de
acompanhamento dos resultados;

9.2 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo constitui-se em última
instância para revisão ou recurso, sendo soberana em suas decisões, dando
conhecimento das mesmas ao Sr. Secretário Municipal de Saúde.

9.3 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório ou
declaração com a classificação ou participação do referido processo seletivo, valendo
para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial do Município de Dourados.

10.1 Serão admitidos recursos do Processo Seletivo, que deverá ser interposto,
exclusivamente, pelo (a) candidato (a), desde que devidamente fundamentado e
apresentado conforme os prazos estabelecidos no Anexo II, considerando-os a partir
do dia da divulgação no site do Município de Dourados no Diário Oficial.

10.2 O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:
a) Digitado em duas vias, e assinado;
b) Estar fundamentado e com argumentos lógicos e consistentes;
c) Se houver mais de um questionamento no referido recurso, que seja

individualizado de acordo com a etapa.
10.3 Os recursos e os pedidos de impugnação e revisão de nota deverão ser

entregues e protocolados pessoalmente pelo(a) candidato(a) ou por seu/sua
procurador(a), na Secretaria Municipal de Saúde, cabendo à Comissão Organizadora
do Processo Seletivo a apreciação juntamente com a equipe técnica.

10.4 Os recursos que não preencherem os requisitos dispostos nos subitens acima
serão liminarmente indeferidos.

10.5 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, Internet ou qualquer
meio postal, sendo que os intempestivos serão desconsiderados e indeferidos.

10.6As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente.

11.1 O(A) candidato(a) não poderá alegar o desconhecimento do presente Edital
ou de qualquer outra norma e comunicação posterior, regularmente divulgado,
relativo ao certame, ou utilizar-se de artifícios que venham a prejudicar o Processo
Simplificado de Seleção.

11.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Avaliação
designada pela Secretaria Municipal de Saúde.

11.3 O(A) candidato(a) classificado(a) deverá manter atualizados seus dados para
contato (endereço, telefone, e-mail, etc.) junto a Secretaria Municipal de Saúde no
Departamento de Recursos Humanos, sendo de sua inteira responsabilidade os
prejuízos decorrentes da não atualização.

11.4 A qualquer tempo poder-se-á anular a classificação ou a contratação
temporária do candidato (a),desde que verificada falsidade em qualquer declaração e/
ou qualquer irregularidade nos documentos apresentados.

11.5 O(A) candidato(a) credenciado(a) que não se apresentar na data e horário
estabelecido no Edital de Convocação serão considerados(as) desistentes, fazendo-se
a convocação do(a) candidato(a) subseqüente pela ordem de classificação.

11.6 Os candidatos serão classificados, em seqüência decrescente de pontos, sendo

7. DO PROCESSO SELETIVO

7.6 - PRIMEIRAETAPA–ANÁLISE DE CURRÍCULO

7.7 - SEGUNDAETAPA(AVALIAÇÃO DE TÍTULOS)

7.8 - TERCEIRAETAPA– DAENTREVISTATÉCNICAPROFISSIONAL:

7.9. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO:

8. DACLASSIFICAÇÃO

9. DADIVULGAÇÃO DO RESULTADO

10. DOS RECURSOS

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Unitária Máxima

Formação profissional:

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Pós-
Graduação em nível de Especialização – lato sensu , com carga horária
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

05 5

1 10 10

15 15

Capacitação:

Curso de capacitação na área afim da função a ser desenvolvida com
carga horária maior ou igual a 20 horas. (Serão considerados apenas
os cursos realizados no ano de 2005 a 2015).

05 30

2

05 10

Experiência:

Declaração, atestado ou cópia autenticada da Carteira Profissional,
que comprovem tempo de serviço prestado na área administrativa ou
financeira, preferencialmente em Programa DST/HIV/Aids e Hepatites
Virais, na razão de 5 pontos por semestre ininterrupto, em que conste
o período de início e término da atuação. No máximo de 06 (seis)
semestres.

05 (por
semestre)

30
3

PONTUAÇÃO

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Pós-
Graduação em nível de Mestrado.

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

Cursos de capacitação na área de planejamento estratégico; políticas
públicas de saúde ou legislação do Sistema Único de Saúde com
carga horária maior ou igual a 15 horas. (Serão considerados apenas
os cursos realizados no ano de 2005 a 2015).

ITEM TÍTULOS
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considerados para efeitos de admissão aqueles que apresentarem maior pontuação,
apurada no item 7.7 e seguintes.

11.7 A entrevista técnica profissional será de caráter eliminatório, sendo o
candidato considerado apto ou inapto para o exercício da função. Não haverá emissão
de Laudo daAvaliação para os candidatos.

11.8 A Comissão Especial de Avaliação, para efeito de análise e julgamento dos
documentos apresentados, poderá a qualquer tempo, solicitar informações e/ou
esclarecimentos aos candidatos.

11.9 O resultado do processo seletivo será homologado pela Secretaria Municipal
de Saúde e terá validade pelo período de 12 meses.

11.10 As contratações serão efetivadas à medida que houver necessidade do
provimento da função, obedecendo à ordem de classificação dos candidatos
selecionados e o prazo de validade estabelecido no item anterior.

11.11 Os candidatos classificados que vierem a ser admitidos, firmarão contrato
administrativo, por tempo determinado, nos termos doArt.37, da Constituição Federal
e Art. 91 da Lei Orgânica de Dourados/MS e art. 72 da Lei Complementar n.
117/2007. Ressalva-se o disposto no art. 72, § 6º, da Lei Complementar n. 117 de
31/12/2007 para fins de promover-se a contratação oriunda do presente processo
seletivo.

11.11.1 O candidato selecionado durante o período de contratação não poderá
realizar concomitantemente de forma particular consultoria técnica junto as entidades
conveniadas da Secretaria Municipal de Saúde que atuam em parceria com o
Programa Municipal DST AIDS e Hepatites Virais visando evitar-se qualquer tipo de
ação que comprometa a isonomia pela qual as entidades devem ser tratadas enquanto
conveniadas.

11.12ASecretaria Municipal de Saúde formalizará a convocação através de Edital,
devendo o candidato convocado apresentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

11.13 O candidato selecionado que não apresentar-se no prazo fixado no item
anterior será considerado automaticamente desistente, fazendo-se a convocação do
candidato subseqüente, na ordem de classificação perdendo o direito de pleitear a
admissão.

11.14 A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se ao direito de convocar,
obedecendo criteriosamente a ordem de classificação, os candidatos selecionados de
acordo com as necessidades dos serviços do Programa.

11.15 O contratado será supervisionado e monitorado pela coordenação e diretoria
do programa que poderão detectar o não cumprimento das atividades e obrigações
contratadas podendo ensejar a rescisão antecipada do contrato.

11.16 O candidato poderá obter informações sobre o processo seletivo através dos
telefones (67) 3410-5528 – 3423-9150 ou pelo site www.dourados.ms.gov.br.

11.17 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhe disser respeito
ou até a data de convocação dos candidatos para a fase correspondente, circunstância
que será mencionada em Edital.

11.18 O processo seletivo objeto deste edital destina-se exclusivamente à seleção
para contratação por tempo determinado.

11.19 Para todas as questões decorrentes deste edital, elege-se o foro da Comarca
de Dourados - MS.

Dourados – MS, 19 de outubro de 2015.

* Todos os atos referentes a este Processo Seletivo Simplificado serão publicados
no Diário Oficial do Município de Dourados, disponível diariamente no site:
www.dourados.ms.gov.br.

SEBASTIÃO NOGUEIRA FARIA
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I - QUADRO DE FUNÇÕES E REMUNERAÇÃO

ANEXO II - CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO
SELETIVO
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EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

Marinisa Kiyomi Mizoguchi
Secretária Municipal de Educação

Robson Fernandes Melo
Diretor Planejamento, Gestão e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO Nº 279/2015/DL/PMD

Processo: 442/2013
Modalidade: Pregão nº 010/2013
Contrato: nº 063/2014
Empresa: OBRAPRIMACONSTRUTORALTDA
Objeto: inclusão de Fonte de Recursos
Fundamento Legal: artigo 65, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações

posteriores.
Por este instrumento, em consonância com as prerrogativas decorrentes da Lei

Orgânica do Município, a Secretária Municipal de Educação, observando a
necessidade de se estabelecer fonte alternativa de recursos financeiros para o custeio
das despesas do Contrato nº 063/2014, em execução, faz sua inclusão, também, para
que passe a constar com a seguinte classificação:

13.00 – Secretaria Municipal de Educação
13.01 – Secretaria Municipal de Educação
12.365.104 – ProgramaAprimoramento e Oferta de Ensino
2.122 – SALÁRIO EDUCAÇÃO
44.90.51-00 – Obras e Instalações
44.90.51-02 – Edificações
Fonte: 115.049
Ficha Orçamentária: 203
Item 01 – R$ 232.822,87

Item 02 – R$ 159.495,71
Secretaria Municipal de Educação, 19 de outubro de 2015.

PARTES:
Município de Dourados
Aglon Comércio e Representações Ltda.

PROCESSO: Pregão Presencial nº 154/2014.
OBJETO:Aquisição de medicamentos e material farmacológico.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 eAlterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.00. – Secretaria Municipal Saúde
12.01. – Secretaria Municipal Saúde

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Sebastião Nogueira Faria
Secretário Municipal de Saúde

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS, no uso das
atribuições legais que lhes confere o artigo 48, inciso III, da Lei Complementar
Municipal n.° 138 de 02 de Janeiro de 2009,

RATIFICA, nos termos do art. 26, caput, da Lei 8.666/93, o contido no processo de
dispensa de licitação n. 093/2015 que objetiva a contratação com Emporio Hospitalar

Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 04.106.730/0001-22,
com fundamento no artigo 24, IV da Lei 8.666/93.

Publique-se.

Dourados-MS, em 15 de outubro de 2015.

EXTRATOS

LICITAÇÕES

ANEXO III
Proposição de Curriculum Vitae

NOME COMPLETO:
RG. CPF.
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-mail:

Formação Escolar: Informar as
instituições de ensino, ano da conclusão,
curso na área de habilitação

Experiência: informar períodos,
empregadores e cargos/funções nos
últimos 6 semestres

Capacitação Profissional: Info rmar os
cursos de capacitação concluídos de 2005
a 2015.

ETAPA DATA

Divulgação do Edital 21 e 22/10/2015

Inscrições 28 e 29/10/2015

Avaliação Curricular e Avaliação de Títulos 03 e 04/11/2015

Resultado da análise curricular e prova de títulos 06/11/2015

Apresentação de Recurso 09/11/2015

Convocação para a Entrevista Técnica 12/11/2015

Entrevista Técnica 16/11/2015

Divulgação do Resultado Final 20/11/2015

Apresentação de Recursos 23/11/2015

Resultado Final após apreciação de recursos 26/11/2015

Homologação 30/11/2015

VAGAS FUNÇÃO REMUNERAÇÃO

1
Consultor em Gestão Administrativa e Financeira para desenvolvimento, monitoramento,
avaliação de projetos e atividades do Programa DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

R$ 3.500,00
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EXTRATOS
10.303.16 –Assistência Farmacêutica
2096. - Manutenção daAssistência Farmacêutica Básica – Pactuados CIB
2097. – Manutenção daAssistência Farmacêutica Básica – Não Pactuados
10.122.11. – Programa de GestãoAdministrativa
2082. – Suporte da GestãoAdministrativa
10.305.17. – Sistema de Vigilância em Saúde
2103. – Manutenção do Serviço de Atendimento Especializado SAE/CTA e

Hepatites Virais
33.90.30.00 – Material de Consumo
33.90.33.00 – Material de Distribuição Gratuita
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06 (seis) meses, contados a partir da data de

assinatura do contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 114.900,00 (cento e quatorze mil e novecentos

reais).
DATADEASSINATURA: 08 de Outubro de 2015.
Secretaria Municipal de Fazenda.

PARTES:
Município de Dourados
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.

PROCESSO: Pregão Presencial nº 154/2014.
OBJETO:Aquisição de medicamentos e material farmacológico.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 eAlterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.00. – Secretaria Municipal Saúde
12.01. – Secretaria Municipal Saúde
10.303.16 –Assistência Farmacêutica
2096. - Manutenção daAssistência Farmacêutica Básica – Pactuados CIB
2097. – Manutenção daAssistência Farmacêutica Básica – Não Pactuados
10.122.11. – Programa de GestãoAdministrativa
2082. – Suporte da GestãoAdministrativa
10.305.17. – Sistema de Vigilância em Saúde
2103. – Manutenção do Serviço de Atendimento Especializado SAE/CTA e

Hepatites Virais
33.90.30.00 – Material de Consumo
33.90.33.00 – Material de Distribuição Gratuita
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06 (seis) meses, contados a partir da data de

assinatura do contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 225.878,00 (duzentos e vinte e cinco mil oitocentos

e setenta e oito reais).
DATADEASSINATURA: 08 de Outubro de 2015.
Secretaria Municipal de Fazenda.

PARTES:
Município de Dourados
Cristália - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.

PROCESSO: Pregão Presencial nº 154/2014.
OBJETO:Aquisição de medicamentos e material farmacológico.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 eAlterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.00. – Secretaria Municipal Saúde
12.01. – Secretaria Municipal Saúde
10.303.16 –Assistência Farmacêutica
2096. - Manutenção daAssistência Farmacêutica Básica – Pactuados CIB
2097. – Manutenção daAssistência Farmacêutica Básica – Não Pactuados
10.122.11. – Programa de GestãoAdministrativa
2082. – Suporte da GestãoAdministrativa
10.305.17. – Sistema de Vigilância em Saúde
2103. – Manutenção do Serviço de Atendimento Especializado SAE/CTA e

Hepatites Virais
33.90.30.00 – Material de Consumo
33.90.33.00 – Material de Distribuição Gratuita
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06 (seis) meses, contados a partir da data de

assinatura do contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 51.198,00 (cinquenta e um mil cento e noventa e

oito reais).
DATADEASSINATURA: 08 de Outubro de 2015.
Secretaria Municipal de Fazenda.

PARTES:
Município de Dourados
Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

PROCESSO: Pregão Presencial nº 154/2014.
OBJETO:Aquisição de medicamentos e material farmacológico.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 eAlterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.00. – Secretaria Municipal Saúde

12.01. – Secretaria Municipal Saúde
10.303.16 –Assistência Farmacêutica
2096. - Manutenção daAssistência Farmacêutica Básica – Pactuados CIB
2097. – Manutenção daAssistência Farmacêutica Básica – Não Pactuados
10.122.11. – Programa de GestãoAdministrativa
2082. – Suporte da GestãoAdministrativa
10.305.17. – Sistema de Vigilância em Saúde
2103. – Manutenção do Serviço de Atendimento Especializado SAE/CTA e

Hepatites Virais
33.90.30.00 – Material de Consumo
33.90.33.00 – Material de Distribuição Gratuita
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06 (seis) meses, contados a partir da data de

assinatura do contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 354.438,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil

quatrocentos e trinta e oito reais).
DATADEASSINATURA: 08 de Outubro de 2015.
Secretaria Municipal de Fazenda.

PARTES:
Município de Dourados
Farmace Indústria Quimico Farmacêutica Cearense Ltda.

PROCESSO: Pregão Presencial nº 154/2014.
OBJETO:Aquisição de medicamentos e material farmacológico.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 eAlterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.00. – Secretaria Municipal Saúde
12.01. – Secretaria Municipal Saúde
10.303.16 –Assistência Farmacêutica
2096. - Manutenção daAssistência Farmacêutica Básica – Pactuados CIB
2097. – Manutenção daAssistência Farmacêutica Básica – Não Pactuados
10.122.11. – Programa de GestãoAdministrativa
2082. – Suporte da GestãoAdministrativa
10.305.17. – Sistema de Vigilância em Saúde
2103. – Manutenção do Serviço de Atendimento Especializado SAE/CTA e

Hepatites Virais
33.90.30.00 – Material de Consumo
33.90.33.00 – Material de Distribuição Gratuita
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06 (seis) meses, contados a partir da data de

assinatura do contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 88.364,00 (oitenta e oito mil trezentos e sessenta e

quatro reais).
DATADEASSINATURA: 08 de Outubro de 2015.
Secretaria Municipal de Fazenda.

PARTES:
Município de Dourados
Geolab Indústria Farmacêutica Ltda.

PROCESSO: Pregão Presencial nº 154/2014.
OBJETO:Aquisição de medicamentos e material farmacológico.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 eAlterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.00. – Secretaria Municipal Saúde
12.01. – Secretaria Municipal Saúde
10.303.16 –Assistência Farmacêutica
2096. - Manutenção daAssistência Farmacêutica Básica – Pactuados CIB
2097. – Manutenção daAssistência Farmacêutica Básica – Não Pactuados
10.122.11. – Programa de GestãoAdministrativa
2082. – Suporte da GestãoAdministrativa
10.305.17. – Sistema de Vigilância em Saúde
2103. – Manutenção do Serviço de Atendimento Especializado SAE/CTA e

Hepatites Virais
33.90.30.00 – Material de Consumo
33.90.33.00 – Material de Distribuição Gratuita
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06 (seis) meses, contados a partir da data de

assinatura do contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 135.680,00 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e

oitenta reais).
DATADEASSINATURA: 08 de Outubro de 2015.
Secretaria Municipal de Fazenda.

PARTES:
Município de Dourados
Exo - Treinamento e Gestão Organizacional Ltda.

PROCESSO: Tomada de Preços nº 016/2015.
OBJETO: Contratação de empresa de consultoria para elaboração de Projeto de

Modelo Básico de Gestão para a Secretaria Municipal de Saúde.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 eAlterações Posteriores.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 282/2015/DL/PMD

EXTRATO DO CONTRATO Nº 283/2015/DL/PMD

EXTRATO DO CONTRATO Nº 286/2015/DL/PMD

EXTRATO DO CONTRATO Nº 287/2015/DL/PMD

EXTRATO DO CONTRATO Nº 288/2015/DL/PMD

EXTRATO DO CONTRATO Nº 309/2015/DL/PMD

DOURADOS, MS QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2015
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EXTRATOS

CANCELAMENTO DE ATO REVOGATÓRIO

Zelinda Inês Silva Lima Fernandes
Diretora de Departamento de Habitação

Luis Roberto Martins de Araujo
Secretário Municipal de planejamento

O MUNICIPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.155.926.0001-44, com sede nesta cidade de
Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo
Secretário Luis Roberto Martins deAraujo.

CONSIDERANDO, a verificação de erro insanável no Processo administrativo nº
R025/15 e o dispositivo no art. 78 da Lei Orgânica do Município.

R E S O LV E.

TORNAR NULO o Ato Revogatório nº R025/2015 de 29 de Setembro de 2015
publicado no Diário Oficial do Município na data de 05 de Outubro de 2015.

Dourados, 14 de Outubro de 2015.

ATO REVOGATÓRIO Nº033/15, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015.

Zelinda Inês Silva Lima Fernandes
Diretora de Departamento de Habitação

Luís Roberto Martins de Araújo
Secretário Municipal de planejamento

ATO REVOGATÓRIO Nº 034/15, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015.

Zelinda Inês Silva Lima Fernandes
Diretora de Departamento de Habitação

Luís Roberto Martins de Araújo
Secretário Municipal de planejamento

ATO REVOGATÓRIO Nº 035/15, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015.

Zelinda Inês Silva Lima Fernandes
Diretora de Departamento de Habitação

Luís Roberto Martins de Araújo
Secretário Municipal de planejamento

O MUNICIPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.155.926.0001-44, com sede nesta cidade de
Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo
Secretário o Sr. Luis Roberto Martins deAraujo.

CONSIDERANDO, o Processo de Concessão de Uso nº T0604, restou provado no
Processo Administrativo nº R021/14, que os promitentes-donatários não cumpriram
com o que determina a Lei nº 3.601 de 09 de Julho de 2012.

R E S O LV E.

CANCELAR a promessa de doação do Lote nº 04 da Quadra 06, no Residencial
Martin Cristaldo (Estrela Tovy), feito aos promitentes-donatários, Simone José de
Mattos e Paulo Cezar Miguel da Silva.

Dourados-MS, 15 de Outubro de 2015.

O MUNICIPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.155.926.0001-44, com sede nesta cidade de
Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo
Secretário o Sr. Luis Roberto Martins deAraujo.

CONSIDERANDO, o Processo de Concessão de Uso nº T0804, restou provado no
Processo Administrativo nº R023/14, que os promitentes-donatários não cumpriram
com o que determina a Lei nº 3.601 de 09 de Julho de 2012.

R E S O LV E.

CANCELAR a promessa de doação do Lote nº 04 da Quadra 08, no Residencial
Martin Cristaldo (Estrela Tovy), feito aos promitentes-donatários, Rita Erci Sutil e
FabrícioAlves Bezerra.

Dourados-MS, 15 de Outubro de 2015.

O MUNICIPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.155.926.0001-44, com sede nesta cidade de
Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, nº 1700, neste ato representado pelo
Secretário o Sr. Luis Roberto Martins deAraujo.

CONSIDERANDO, o Processo de Concessão de Uso nº T0815, restou provado no
Processo Administrativo nº R024/14, que os promitentes-donatários não cumpriram
com o que determina a Lei nº 3.601 de 09 de Julho de 2012.

R E S O LV E.

CANCELAR a promessa de doação do Lote nº 15 da Quadra 008, no Residencial
Martin Cristaldo (Estrela Tovy), feito aos promitentes-donatários, Taise Santos
Maldonado e Fábio Martimiano Rodrigues.

Dourados-MS, 15 de Outubro de 2015.
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NÚCLEO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Termo de Inutilização 004/2015

Nome e assinatura do Diretor de Vigilância Sanitária:

Nome e assinatura da Testemunha: Valdir Sader Gasparotto

Ao(s) 20 (vinte dia(s) do mês de outubro de 2015 às 08:21 horas, no exercício de
fiscalização sanitária, com fundamento na Lei Estadual nº 1293/92 artigo 361 artigo
369 e outros dispositivos legais, lavrei o presente termo em função de ter presenciado a
inutilização de animais abatido, conforme Ofício nº93/2015/1ªDP/Cart.TCO e Laudo
Pericial nº 25.901/DO

A inutilização acima mencionada, foi realizada no aterro sanitário municipal de

Dourados com o ticket de pesagem nº(s) 016368.
Para constar lavrei o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e para um único

efeito, assinado por mim e pela testemunha abaixo.

Dourados, 20 de outubro de 2015

DEMAIS ATOS - TERMOS DE INUTILIZAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DEMAIS ATOS - ATOS REVOGATÓRIOS - HABITAÇÃO

INTERESSADO MATRICULA SETOR N. PROC. ASSUNTO

ADEMAR FERNADES DE SOUZA 38801-4 SEMID 908/15 ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

PAULO MIRANDA ELIAS 15151-1 PREVID 794/15 INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DRH
EXTRATO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE

PROCESSOS INDEFERIDOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
12.00. – Secretaria Municipal de Saúde
12.02. – Fundo Municipal de Saúde
10.122.12. – Gestão do SUS
2159. – Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
33.90.39.41 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 (doze) meses, contados a partir da data de

assinatura do Contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil

reais).
DATADEASSINATURA: 14 de Outubro de 2015.
Secretaria Municipal de Fazenda.

EXTRATO DO CONVÊNIO PMD N.º 343/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM,

DE UM LADO O MUNICÍPIO DE DOURADOS, COM INTERVENIÊNCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE OUTRO LADO A
ASSOCIAÇÃO MÉDICADAGRANDE DOURADOS.

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
CNPJ nº 03.155.926/0001-44
INTERVENIENTE: Secretaria Municipal deAdministração
SECRETÁRIA– JoãoAzambuja
CPF – 363.205.608-00
CONVENENTE:Associação Médica da Grande Dourados
CNPJ – 15.905.698/0001-61
PRESIDENTE: Tenir Miranda Júnior
CPF – 120.555.828-44
OBJETO: O presente convênio tem como objeto o fornecimento de passagens

aéreas a palestrantes do XI simpósio de cardiologia de Dourados.
VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência do presente Convênio será

a partir de 15/10/2015 à 30/10/2015.
Dourados-MS, 19/10/2015.

EXTRATO DE CONVÊNIO PMD Nº 343/2015
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FUNDAÇÕES - FUMSAHD - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº. 01 de 20 de outubro de 2015

4º Processo Seletivo Simplificado/2015
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados

1. DOS CONTRATADOS

2. DAS INSCRIÇÕES

3. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4. DASELEÇÃO

5. DOS RECURSOS

6. DACLASSIFICAÇÃO FINAL

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO
HOSPITALAR DE DOURADOS (FUMSAHD), por meio de seu Representante,
torna pública a abertura de inscrições para a realização de PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO visando à seleção de candidatos ao preenchimento de vagas
constantes do Anexo I deste Edital, para funcionamento do HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
(HU/UFGD), conforme prevê a Lei Complementar nº. 265 de 09 de dezembro de 2014
e alterações da Lei Complementar 275 de 27 de março de 2015 e Lei Complementar de
n° 128 de 26 de junho de 2008, obedecida a ordem classificatória durante o prazo de
validade previsto neste Edital, e de acordo com as normas e condições seguintes:

1.1. As vagas objeto deste Processo Seletivo Simplificado – PSS/HU visa à
formação de cadastro de reserva e futura contratação temporária de servidores para
funcionamento do HU/UFGD, a estimativa de vagas, a escolaridade/requisitos, os
vencimentos e a jornada de trabalho que constam doAnexo I deste Edital.

1.2. Por ser hospital/escola, o profissional médico eventualmente contratados
prestarão orientações aos acadêmicos estagiários durante a jornada de trabalho.

1.3. São requisitos básicos para a efetivação da contratação:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) estar em gozo dos direitos políticos e civis;
c) estar quite com as obrigações militares (sexo masculino);
d) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
e) comprovar o grau de escolaridade e os requisitos específicos exigidos para a

função;
f) ser considerado apto em exame médico-pericial.
1.4. Os contratos terão natureza administrativa e serão firmados com observância

da ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital, e na medida
das necessidades daAdministração.

2.1. As inscrições serão inteiramente gratuitas e realizadas exclusivamente no
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS, sito a
Rua IvoAlves da Rocha nº. 558,Altos do Indaiá, na cidade Dourados/MS, entre 07h às
13h dos dias 21 a 26 de outubro de 2015, com observância do disposto no item “4.1.”,
alínea “a.1” deste Edital.

2.2.Após a inscrição, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.
2.3. Cada candidato prestará provas somente para uma função.
2.4. A inscrição implica ao candidato o conhecimento e a tácita aceitação das

condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos do PSS/HU,
sobre os quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

3.1. Os candidatos portadores de necessidades especiais (PNE), que pretendam
fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo inciso VIII, do art. 37, da
Constituição Federal e pela Lei nº 7.853/89, são assegurado o direito de inscrição para
os cargos em processo seletivo simplificado, cujas atribuições sejam compatíveis com
a deficiência de que são portadores.

3.2. Em cumprimento ao Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1990, e
observado o limite máximo previsto no § 2º do art. 5º da Lei 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, ser-lhes-ás reservado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas
ofertadas, conforme previsto na Tabela I deste Edital.

3.3. Para as vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade deste
processo seletivo simplificado, será observado o mesmo critério definido no item 7.2,
observado inclusive o número de candidatos já nomeados.

3.4. Consideram-se pessoas portadoras de necessidade especial aquelas que se
enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e
suas alterações.

3.5. Os candidatos portadores de necessidade especial, resguardadas as condições
especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu art. 40,
participarão deste processo seletivo simplificado em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que se refere a avaliação de currículo, à avaliação e aos critérios
de aprovação.

3.6. Quando o cálculo para o número de vagas mencionado no item 3.1 resultar em
número fracionário será adotado o critério de arredondamento estipulado em lei.

3.7. As vagas oferecidas aos portadores de necessidades especiais e não
preenchidas serão destinadas aos candidatos não portadores de necessidades
especiais, obedecendo-se à ordem de classificação.

3.8. Quando da admissão, a junta médica terá decisão terminativa sobre o grau de
deficiência e as condições de capacidade ou incapacidade para o exercício do cargo.

3.9. Os candidatos portadores de necessidades especiais que forem aprovados
participarão da relação geral de candidatos, para publicação dos resultados e
respectiva classificação, além de figurarem, tão somente para efeito de conhecimento,
em relação à parte com sua classificação.

3.10. O candidato inscrito como portador de necessidade especial deverá
especificar a situação na Ficha de Inscrição, assim como entregá-la, pessoalmente ou
via correio, por meio de SEDEX, no HOSPITALUNIVERSITÁRIO – UNIDADE DE
RECURSOS HUMANOS, sito a Rua Ivo Alves da Rocha nº. 558, Altos do Indaiá, na
cidade de Dourados/MS, das 7h às 13h, acompanhado de Laudo Médico, atestando a
espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável
causa da deficiência.

4.1 A seleção dos candidatos será realizada mediante PROVA DE TÍTULOS, de
caráter classificatório, mediante o seguinte procedimento:

a) No ato da inscrição, os candidatos deverão entregar cópias dos documentos
comprobatórios da escolaridade e dos requisitos específicos exigidos para a função no
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS, sito a
Rua Ivo Alves da Rocha nº. 558, Altos do Indaiá, na cidade de Dourados/MS, das 07h
às 13h, considerando o horário de Mato Grosso do Sul, sob pena de desclassificação,
observadas as seguintes disposições:

a.1) pessoalmente, com a apresentação dos originais dos títulos para conferência;
a.2) por procurador, de posse de procuração com firma reconhecida em cartório,

acompanhada de cópia de documento de identificação (e original para conferência) do
candidato e do procurador.

a.3) Não serão aceitos documentos enviados por fax, e-mail ou outro meio
eletrônico.

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

4.2 – A Nota da Prova de Títulos (NPT) será aferida com base nos critérios e
pontuação explicitados nos quadros abaixo:

FUNÇÕES DE NÍVELSUPERIOR

4.3. O documento referido no item “4.2.1”, “1”, “a” não será pontuado na avaliação
dos títulos por ser requisito básico para contratação (anexo I), exceto quando o
candidato possuir mais de um curso de pós-graduação em nível de especialização “lato
sensu”.

4.4. Não serão aceitos documentos que não consignem, de forma expressa e
precisa, as informações necessárias à sua avaliação, assim como aqueles cujas cópias
estiverem ilegíveis, mesmo que parcialmente.

4.5. Quando da apresentação dos títulos, o candidato receberá documento
comprobatório do número de documentos entregues, com a assinatura do candidato e
da pessoa designada para o recebimento dos mesmos.

4.6. Os títulos, apresentados em cópias devidamente autenticadas, após sua
entrega, não poderão ser substituídos ou devolvidos e não será permitido acrescentar
outros títulos aos já entregues.

4.7. O resultado do total dos pontos obtidos na análise dos títulos será publicado
através de Edital específico.

4.8.ANota Final do candidato será a nota da Prova de Títulos obtida pela soma dos
pontos obtidos conforme a documentação apresentada e a pontuação atribuída
conforme a tabela do item “4.2”.

4.9. Será considerado reprovado e consecutivamente eliminado do processo
seletivo simplificado o candidato que obtiver a nota final na prova de títulos igual a
zero.

4.10. Estima-se a avaliação dos títulos apresentados pelos candidatos no dia
27.10.2015, a publicação do resultado da avaliação no dia 29.10.2015 e a interposição
do recurso no dia 03.11.2015, observado o disposto no item “5” deste edital.

5.1. Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento de inscrição;
b) ao resultado da avaliação dos títulos.
5.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 1 (um) dia útil após a

ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º dia útil
subsequente à data do evento a ser recorrido.

5.3. O recurso deverá ser escrito e dirigido ao Representante da Fundação
Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados e interposto junto a
UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS, localizada nas dependências do
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, sito à Rua Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá,
na cidade de Dourados/MS, CEP 79822-501 no horário de 07h às 13h horas,
devidamente fundamentado, no prazo consignado no item “5.2”.

5.4. Ao recorrer, o candidato deverá ser objetivo e claro em relação ao seu pleito,
apresentando em suas razões de recursos todos os argumentos de fato e de direito que
entender cabíveis. Ao recurso somente poderão ser anexados documentos que sirvam
para esclarecer ou para complementar dados dos títulos ou declarações já entregues.

5.5. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telegrama, e-mail
ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.

6.1. A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da Nota
Final.

6.2. Ocorrendo igualdade na nota final, o desempate beneficiará, sucessivamente,
o candidato que:

a) tiver idade superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no PSS/HU,
conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior pontuação em Tempo de Serviço;
c) obtiver maior pontuação em Formação Profissional;
d) obtiver maior pontuação em Cursos de Capacitação Profissional (área

específica);
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Unitária Máxima

1 Formação Profissional:

a) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-

graduação em nível de Especialização – lato sensu , com carga horária mínima de 360

(trezentos e sessenta) horas, ou 10 10

b) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-

graduação em nível de Mestrado, ou 20 20

c) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-

graduação em nível de Doutorado. 40 40

2 Cursos de Capacitação Profissional (área específica):

Cursos com carga horária maior ou igual a 20 horas. (Serão considerados apenas os

cursos realizados após conclusão do curso de nível superior). 5 20

3 Tempo de Serviço:

Declaração, atestado ou cópia autenticada da Carteira Profissional, de tempo de serviço

prestado na Rede Hospitalar no Cargo/Função a que concorre a uma vaga, em

que conste o período de início e término da atuação

10 (para cada 06

meses ininterruptos

de trabalho)

40

I tens Títulos
Pontuação
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FUNDAÇÕES - FUMSAHD - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO

LICITAÇÕES
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Engepar Engenharia e participações Ltda, torna Público que requereu do Instituto
de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Operação,
para atividade de Drenagem de Águas Pluviais, localizada naAvenida Vila Roma, Rua
Demenciano de Matos, e outros no município de Dourados (MS). Não foi determinado
Estudo de ImpactoAmbiental.

F ADRIANO GOMES - ME, torna Público que recebeu do Instituto de Meio
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Simplificada - LS N°
23.946/2015 para atividade de serviços de prótese dentária, localizada na Rua

Humaitá, n° 621 (fundos) – Jardim São Pedro, no município de Dourados (MS).
Válida até 25/09/2018.

Fredi Soerger e Osvaldo Soerger tornam público que requereram do Instituto de
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia (LP) e
Licença de Instalação (LI) para atividade de Avicultura – Sistema de Produção de
Ovos Férteis, localizada na Rodovia MS-270, Dourados – Itahum, km 32 a esquerda,
Zonal Rural, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de
ImpactoAmbiental.

6.3. O resultado do PSS/HU será homologado pelo Representante da Fundação
Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados e publicado no Diário
Oficial do Município de Dourados (www.dourados.ms.gov.br).

6.4. Estima-se a divulgação do resultado final do processo seletivo no dia
13.11.2015.

7.1. Os candidatos aprovados neste processo seletivo serão convocados para
contratação na medida das necessidades da Administração, obedecendo-se, em
qualquer caso, rigorosamente, à ordem de classificação e o prazo de validade do
processo seletivo simplificado constante deste Edital.

7.2.Aaprovação no certame não gera para o candidato o direito de ser contratado.
7.3. Para efeitos de contratação, o candidato aprovado, classificado e convocado

fica sujeito à aprovação em exame médico-pericial.
7.4. No ato da contratação o candidato deverá apresentar declaração, sob as penas

da lei, de que não detém cargo ou função pública ou privada que cause
incompatibilidade com a função que passará a exercer (Art. 37, incisos XVI e XVII, da
Constituição Federal de 1988).

8.1. O PSS/HU, objeto deste Edital, será executado e estará sob a responsabilidade
da Fundação Municipal de Saúde eAdministração Hospitalar de Dourados.

8.2. O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das datas,
locais, horários e procedimentos pertinentes às várias etapas do PSS/HU.

8.3. As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas,
enquanto não efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital
correspondente.

8.4. Os profissionais médicos contratados serão remunerados conforme previsto
na legislação municipal, podendo, outrossim, receber gratificação de produtividade,
produção médica e plantão de serviço, na forma do Decreto Municipal nº. 3.747, de 01
de fevereiro de 2006, e suas alterações posteriores.

8.5. As gratificações discriminadas no Decreto Municipal nº. 3.747, de 01 de
fevereiro de 2006 não têm caráter permanente, podendo seu pagamento cessar a
qualquer momento, independentemente de manifestação do contratado. (Obs.: O
Decreto acima nominado e suas alterações posteriores, bem como outras normas
municipais aplicáveis, encontram-se publicados na íntegra no Diário Oficial do
Município de Dourados, podendo ser consultados no sítio eletrônico:
www.dourados.ms.gov.br).

8.6. Em relação às vagas disponibilizadas no Anexo I do presente Edital, os
aprovados em eventual processo seletivo simplificado anteriores a este, desde que
estejam dentro do prazo de vigência, terão preferência na contratação em relação aos
aprovados no processo seletivo regido por este Edital.

8.7. O prazo de validade do processo seletivo previsto neste Edital simplificado
obedecerá ao disposto nas Leis Complementar nº. 265, de 09.12.2014.

8.8. Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão
apreciados e resolvidos pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo
Simplificado da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de
Dourados.

Dourados/MS, 20 de outubro de 2015.

7. DACONTRATAÇÃO

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Roberto Djalma Barros
Diretor Superintendente FUMSAHD

ANEXO I
TABELA DE CARGOS – NÍVEL SUPERIOR

EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL

RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 011/2015

IDENOR MACHADO
Presidente da Câmara Municipal de Dourados

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, através da Comissão Permanente
de Licitação, torna público para conhecimento geral que o Processo de Licitação n.º
016/2015, na modalidade Convite, sob o nº 011/2015, realizado no dia 15 de outubro
de 2015 as 09:00 (nove) horas, que versa a contratação de empresa especializada para
aquisição e instalação de equipamentos para implantação de sistema de segurança
eletrônica (CFTV), e compreendendo o fornecimento completo de material e mão de
obra especializada, a ser utilizado na execução dos serviços, de instalação das novas
Câmeras, revisão e adequação do Sistema CFTV já existente no prédio da Câmara

Municipal de Dourados/MS, apresentou o resultado, pelo ITEM MENOR PREÇO:
vencedora, a empresa JC SEGURANÇA ELETRONICA LTDA – ME inscrita no
CNPJ sob o n.º 14.762.481/0001-87, estabelecida a Rua Bela Vista nº 1063, Jardim
Água Boa, Dourados/MS, conforme proposta anexada ao processo.

De acordo com a formalidade e a tramitação legal do processo licitatório,Adjudico
e Homologo o resultado do julgamento do Convite N.º 011/2015 proferido pela
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Dourados.

Dourados (MS), 20 de outubro de 2015.

Função Requisito’
Estimativa

de vaga
Estimativa de

vaga PNE
C.H

Semanal
Salário Base

R$

Médico
Plantonista
Clínica
Pediátrica

Diploma devidamente registrado, de
conclusão de curso de graduação de
nível superior em Medicina, fornecido
por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, acrescido
de Residência Médica/Especialização
em Pediatria e registro profissional no
CRM

1 - 20 R$ 1.939,93

Médico
Intensivista
UTI Infantil

Diploma devidamente registrado, de
conclusão de curso de graduação de
nível superior em Medicina, fornecido
por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, acrescido
de Residência Médica/Especialização
em Medicina Intensiva Pediátrica ou em
Pediatria com experiência comprovada
de no mínimo 06 (seis) meses em UTI
Infantil e registro no CRM

1 - 20 R$ 1.939,93

Médico
Plantonista
Ginecologista/
Obstetra

Diploma devidamente registrado, de
conclusão de curso de graduação de
nível superior em Medicina, fornecido
por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, acrescido
de Residência Médica/Especialização
em Ginecologia/Obstetrícia e registro
profissional no CRM

2 - 20 R$ 1.939,93

Médico
Plantonista
Intensivista
UTI Adulto

Diploma devidamente registrado, de
conclusão de curso de graduação de
nível superior em Medicina, fornecido
por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, acrescido
de Residência Médica/Especialização
em Medicina Intensiva ou experiência
comprovada de no mínimo 06 (seis) em
UTI Adulto e registro profissional no
CRM.

3 - 20 R$ 1.939,93

Médico
Plantonista
em Clínica
Médica

Diploma devidamente registrado, de
conclusão de curso de graduação de
nível superior em Medicina, fornecido
por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação, acrescido
de Residência Médica/Especialização
em Clínica Médica ou experiência
comprovada na área de no mínimo 06
(seis) meses e Registro Profissional no
CRM.

2 - 20 R$ 1.939,93

Médico
Plantonista
Clínico Geral

Diploma devidamente registrado, de
conclusão de curso de graduação de
nível superior em Medicina, fornecido
por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação e Registro
no CRM

1 - 20 R$ 1.939,93



ATA - FORUM PERMANENTE DOS USUÁRIOS DO SUS
ATAnº 09/2015, de nove de setembro de dois mil e quinze. Nesta data, reuniram-

se na Sala em anexo a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, os
membros do Fórum Permanente dos Usuários do Sistema Único de Saúde de
Dourados-MS, (FUPSUS). Considerando o número de “quórum” não suficiente para
inicio da reunião, o Coordenador solicitou que se aguardasse o prazo regimental de 15
(quinze) minutos e se necessário, por mais 15 (quinze) minutos, após esse horário, dar
início à reunião. Por final, às quinze horas trinta minutos (15h30), deu-se início a
reunião com a seguinte pauta: 1- Leitura da Ata anterior; 02-Exames de sangue e
diabetes nas Unidades de Saúde; 03- Relatório Trimestral dos atendimentos da UPA e
HV; 04- Placa informativa com número de telefone e endereço do Conselho
Municipal de Saúde em todas as Unidades do SUS do município; 05- Situação do
Programa SAE/CTA e DST/AIDS e 06- Eleição dos Conselhos Gestores. Depois de
chamada nominal, estavam presentes os membros:Áurea Florêncio de Ávila, Vanessa
Costa Morito, Joel Martins da Silva, José Feliciano de Paiva, Maria Aparecida
Palmeira, Lenir Paiva, Janes Estigarríbia, Odilene dos Santos, Antônio Carlos e
Delliane Christina Romanini do Prado. O coordenador Janes agradeceu a presença de
todos e iniciou a reunião solicitando se algum membro tinha algum informe ou
inclusão de pauta. Maria Aparecida disse que tinha um Ofício e gostaria de ler. José
Feliciano disse que gostaria de falar sobre a retirada dos remédios no núcleo e uma
visita que fez junto aos servidores da FUNSAUD ao Hospital Evangélico e Hospital
Universitário, Vanessa disse que gostaria de falar sobre a Uniaud. Colocado em
votação foi aprovado e colocado ao final da pauta. Após passou-se a pauta. Ítem1 da
Pauta: Ata anterior lida e aprovada por unanimidade. Ítem2 da Pauta: Janes disse que
ligou para o servidor Eder que o informou que são realizadas duas coletas de sangue
por unidade. Que as coletas são realizadas pelo Laboratório São Francisco e outro que
ele não lembrou o nome. Joel disse que em visitas as Unidades de Saúde foi informado
que tem unidade de saúde que tem até três equipes de saúde da família e que são duas
coletas por equipe. Que em algumas unidades já tem coleta agendada para final do mês
de novembro. Que o que está acontecendo é inconcebível. Que gostaria de saber o
porquê que nas unidades de saúde do Guaicurus e Parque das Nações I, que são
atendidas pelo Laboratório Liviar, não tem limites de coleta e todos que são colhidos
são levados ao laboratório. Janes propôs que o assunto fosse encaminhado ao Pleno do
Conselho, para que fosse informado sobre realmente quantos exames estão sendo
colhidos, quais laboratórios estão realizando o serviço e quem foi o responsável pela
diminuição da coleta; colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Ítem3 da
Pauta:Vanessa propôs que fosse oficiado o Conselho para solicitar a FUNSAUD que
enviasse as informações sobre quem são os pacientes atendidos pelo HV e UPA e de
onde são encaminhados, para serem apreciadas pelo Fórum. Janes colocou em votação
e foi aprovado por unanimidade. Ítem 4 da Pauta:Vanessa disse que o assunto já foi
deliberado pelo Pleno do Conselho e até a data desta reunião não foi cumprido pelo
Gestor. Que por esse motivo gostaria de reiterar a solicitação com um prazo para que se
cumpra em trinta dias. Que junto a essa solicitação também ficou deliberado que
deveria existir nas unidades de saúde informativo com os profissionais que atendiam
nas unidades e seus horários de atendimento e que no inicio existia, mas de um tempo
para cá observou que em algumas unidades não existe mais essa informação. Que
propunha que o assunto fosse para a pauta do Conselho para que se tomassem as
devidas providências. Janes colocou em votação e foi aprovado por unanimidade.
Ítem5 da pauta:Vanessa disse que tem passado em frente ao prédio do DST/AIDS e
não tem visto nenhum movimento, que não se vê campanhas de prevenção, que
pacientes tem reclamado muito da inércia do programa e propôs que solicitasse
informações ao Conselho sobre quais medidas de prevenção tem sido realizadas pelo

programa tendo em vista a alta incidência de casos de doenças sexualmente
transmissíveis e quais projetos de acompanhamento tem sido realizados dentro do
programa para se evitar a transmissão dos vírus pelos pacientes que são portadoras de
patologias. Janes colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. Ítem6 da
pauta:Vanessa disse que seria uma boa ideia conversar com o Bispo da Diocese de
Dourados sobre a eleição dos Conselhos Gestores para que ele repassasse aos padres
para que falasse a população da importância de participar dos Conselhos. Cida disse
que seria uma ótima ideia. Vanessa propôs que repassasse ao Conselho para agendar
reunião. Janes colocou em votação foi aprovado por unanimidade. Inclusão de Pauta:
Cida apresentou o ofício nº042/2015/ACCGD de vinte e seis de agosto de dois mil e
quinze que foi emitido ao Hospital Evangélico com cópias ao Conselho Municipal de
Saúde e a Vereadora Virgínia Magrini que versa sobre a solicitação de informações
sobre a não realização de exames de suma importância para diagnóstico e tratamento
de pacientes portadores de Câncer e sobre a demora no atendimento de radioterapia e
dos exames de imunohistoquimica. José Feliciano disse que a situação da unidade de
saúde do Jardim Carisma está muito crítica. Disse também que está uma bagunça o
Núcleo Regional de Saúde. Que como Presidente do RENASSUL – Associação dos
Doentes Renais Crônicos de Dourados e Região, irá oficiar o Conselho Municipal de
Saúde e o Ministério Público. Que antes tinha uma data para entregar os laudos para
retirar os medicamentos e mudaram do dia para noite sem avisar os pacientes. Que
como os pacientes vão ficar sem remédio. Que é um absurdo. Que foi em visita com os
servidores da FUNSAUD, Antônio Flávio e Terezinha ao Hospital Evangélico e
Hospital Universitário para verificação de vagas nas UTI’s e enfermarias para
internação. Que há a necessidade urgente de contratação de um cardio clínico com
urgência para o Hospital da Vida, pois só tem um no momento. Que no HU não tinha
vaga na UTI, mas na enfermagem tinha. Áurea disse que esteve junto a outros
conselheiros em visitas as unidades de saúde a pedido do Ministério Público. Que
fizeram relatórios, mas que gostaria de reforçar que nem copos descartáveis tem nos
postos. Que é uma vergonha. Vanessa disse que a situação da UNIAUD continua a
mesma. Que todos os problemas apontados na reunião no Conselho não foram
sanados. Que tudo que é apontado pelos conselheiros nada é realizado, que já está
cansada de falar e não ser ouvida, desabafou. Lenir disse que vão trocar os aparelhos
das unidades de saúde da reserva indígena por aparelhos novos vindos do Estado. Que
os aparelhos velhos serão devolvidos para a Prefeitura e que a mesma não teria mais
nada a ver com aquelas unidades. Que um enfermeiro de lá que teria pedido
informações a ela. Que recebeu reclamações das mulheres que ganham seus bebês no
HU que a enfermagem acorda as pacientes quatro horas da manhã e mandam elas
arrumarem a cama e darem banho nos recém nascidos. Que até as mães que estão
operadas tem que levantar. Que não é contra as mesmas arrumarem suas camas e
darem banhos nas crianças, mas que quatro horas da manhã acordar as mulheres e as
crianças é no mínimo ruim. Depois de uma breve discussão sobre o assunto a
Presidente do Conselho, Conselheira Berenice solicitou ao Coordenador do Fórum
uma parte da reunião. Janes pediu que ela ficasse a vontade. Berenice disse que em
vista de não ter tido nenhum posicionamento da Secretaria de Saúde quanto ao
Contrato com a Prestadora Uniaud que solicitava se dois membros do Fórum poderia ir
em visita in loco naquela unidade para ver como estão sendo feitos os atendimentos, e
se há algum posicionamento quanto ao contrato. A visita seria na sexta-feira, às
10:30h. Os membros Joel, Janes e Antônio Carlos se voluntariaram a ir. Todos os
demais concordaram. Nada mais havendo a tratar, eu ____________ Vanessa Costa
Morito - Secretária do Plenário - lavrei e assino.

Ata nº. 09. No dia nove de setembro dois mil e quinze (09.09.2015), reuniu-se os
membros do Fórum dos Trabalhadores em Saúde do Município de Dourados-MS, à
Rua Hilda Bergo Duarte, 222 – Jardim Caramuru. Após chamada, verificou-se
“quórum” normal para início da reunião, iniciando-se às 14h15. A Coordenadora do
Fórum – Sra. Berenice iniciou a reunião com os seguintes assuntos de deliberação: 1.
Indicação de novo (a) Coordenador (a) para o Fórum; 2. Convocação do Diretor da
Funsaud para esclarecimento sobre o concurso realizado, salário da enfermagem, e
terceirização do serviço de odontologia da UPA; 3. Visita às unidades de saúde para
conversar com os trabalhadores para promover integração dos trabalhadores e para
que cada unidade envie um representante para trazer suas reivindicações nas reuniões;
4. Criação de Comissão para visitar a empresa Costa Oeste Serviços e limpezas; 5.
Criação de calendário das reuniões do referido Fórum para distribuição aos
trabalhadores em saúde sobre mudança do dia das reuniões para ser mais acessíveis
aos Trabalhadores em Saúde. Discussão e Deliberação: 1. Após exposto pela atual
Coordenadora do Fórum sobre a sobrecarga de trabalhos entre Conselho, diligências,

entre outros, solicitou a sua substituição; Que após discutidos, foi eleito, por
unanimidade o membro Edvaldo Mello Moreira para Coordenar o Fórum dos
Trabalhadores em Saúde. Na Coordenação do membro Edvaldo, passou-se ao
segundo ponto da pauta: Que após discutidos, ficou deliberado a convocação para o
Diretor da Funsaud, na pessoa do Sr. Fábio, para explanar no Plenário do Conselho
Municipal de Saúde, para dar esclarecimento sobre o concurso realizado, salário da
enfermagem, e terceirização do serviço de odontologia da UPA. 3. Ficou deliberado
sobre visita às unidades de saúde para conversar com os trabalhadores para promover
integração dos trabalhadores e para que cada unidade envie um representante para
trazer suas reivindicações nas reuniões do fórum. 4. Ficou deliberado para criação de
Comissão, para visita “in loco”, na Empresa Costa Oeste Serviços e limpeza para
visita em “in loco” e, 5. Ficou deliberado que as reuniões do Fórum passam a ser todas
as segundas quartas feiras do mês e que integrantes do Fórum passem a visitar as
Unidades de Saúde a fim de convidá-los para as reuniões deste Fórum. Nada mais a ser
tratado encerrou-se a reunião 15h55, a qual segue assinada por todos os presentes.
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EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL
LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA – CENTRO ODONTOLÓGICO SÃO LUIZ,

torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de
Dourados (MS), a Licença Ambiental Simplificada - LS, para atividade de
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, localizada na Avenida Weimar Gonçalves
Torres nº 2.447, Centro no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo
de ImpactoAmbiental.

PALETOLE SORVETES LTDA - ME, torna Público que recebeu do Instituto de
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental -
AA N° 25.756/2015 para atividade de comércio varejista de sorvetes e picolés,
localizada na Avenida Marcelino Pires, n° 3.600, Q.14 – Jardim Caramuru, no
município de Dourados (MS). Válida até 06/10/2018.

PANIFICADORA PÃO NO PONTO LTDA - ME, torna Público que recebeu do
Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença
Simplificada - LS N° 28.091/2015 para atividade de padaria e confeitaria com

predominância de revendas, localizada na Rua Major Capilé, n° 3.604 – Jardim
Central, no município de Dourados (MS). Válida até 01/10/2018.

PEDÁGIO BORRACHAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. – EPP,
torna público que recebeu do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS
– IMAM, a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 16.860/2.015, para a atividade de
Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, na Rua
Weimar Gonçalves Torres, nº 4.215, Jardim Caramuru, Dourados, MS. Licença valida
até 05 de Outubro de 2.018.

SANDRA ARAÚJO DE OLIVEIRA, torna público que requereu do Instituto de
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental
Simplificada - LS, para atividade de CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO,
localizada na Avenida Weimar Gonçalves Torres nº 2.447, Centro no município de
Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de ImpactoAmbiental.
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