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Decretos

Poder ExecutivoPoder Executivo
DECRETO Nº 3402, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004

“Regulamenta o Art. 245 da Lei Complementar n° 071/2003 (Código Tributário 
Municipal)”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que são 
conferidas no inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município, e com base no § 3º do 
artigo 132 e nos artigos 174 e 175, todos da Lei Complementar n° 055, de 19 de 
dezembro de 2002,

DECRETA:

Artigo 1º. São responsáveis tributários pela retenção e pelo recolhimento de 
ISSQN devido sobre todos os serviços por eles tomados, todas as pessoas jurídicas 
estabelecidas no município, ainda que imune ou isentas.

Artigo 2º.  Estão dispensadas as retenções na fonte de valor inferior a R$ 10,00 
(dez reais).

Parágrafo único. A retenção de que trata este artigo se dará nos termos do Art. 
247 da Lei Complementar n° 071/2003 (Código Tributário Municipal). 

Artigo 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.

Dourados-MS, 29 de dezembro de 2004.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

LUIZ SEIJI TADA
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO Nº 3401, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004

“Estabelece os valores de mão-de-obra e o respectivo ISSQN por m2 para a 
construção civil, segundo o tipo e a categoria da edificação, para vigorarem no 
exercício de 2005 ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que são 
conferidas no inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município, e com base no § 3º do 
artigo 132 e nos artigos 174 e 175, todos da Lei Complementar n.° 055, de 19 de 
dezembro de 2002,

DECRETA:

Artigo 1º. O ISSQN incidente sobre os serviços de construção civil em 
edificações, cujo prestador de serviço seja pessoa física, serão cobrados 
antecipadamente do responsável substituto.

Artigo 2º.  O cálculo do ISSQN a que se refere o artigo anterior será efetuado por 
estimativa a partir de valores de mão-de-obra por m2 segundo o tipo e a categoria da 
edificação, constantes da tabela abaixo.

Artigo 3º. Ficam estabelecidos para o exercício de 2005 os seguintes valores de 
ISSQN por m2:

Tabela de ISSQN de Obra para Exercício 2005
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Artigo 4º Os valores constantes deste decreto destinam-se exclusivamente para 

cálculo de ISSQN em obras de construção civil em edificações cujo prestador seja 
pessoa física, sendo vedada a sua utilização para cálculo do ISSQN sobre serviços 
prestados por pessoa jurídica, cujo imposto deve ser cobrado com base no preço do 
serviço constantes das notas fiscais de prestação de serviço emitidas.

Artigo 5º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.

Dourados-MS, 29 de dezembro de 2004.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

LUIZ SEIJI TADA
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO Nº 3400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004

“Atualiza os valores expressos em moeda corrente na Lei Complementar n° 071 
(Código Tributário Municipal) de 29/12/2003”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que são 
conferidas no inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município, e com base no §3º do 
artigo 132 e nos artigos 174 e 175, todos da Lei Complementar n.° 055, de 19 de 
dezembro de 2002,

DECRETA:

Artigo 1º. Os valores expressos em moeda corrente na Lei Complementar n° 071 
(Código Tributário Municipal) de 29/12/2003 ficam atualizados monetariamente, nos 
termos do Art. 512 da referida lei, conforme segue:
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Artigo 2º.  O índice aplicado na atualização foi de 6,64 %, que corresponde à 
variação acumulada do IPCA-E de janeiro a novembro de 2004.

Artigo 3º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.

Dourados-MS, 29 de dezembro de 2004.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

LUIZ SEIJI TADA
Secretário Municipal de Fazenda
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DECRETO Nº 3.387, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004 Artigo 2º-  Este Decreto entra em vigor, a partir de 17 de dezembro de 2004, 
revogadas as disposições em contrário.

“Inexigibilidade de Licitação”
Dourados, 17 de dezembro de 2004.

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

CONSIDERANDO a inexigibilidade de licitação prevista, no art. 25, inciso Prefeito
II, c/c artigo 13, inciso I, da Lei n° 8.666, de 21 de dezembro de 1993, bem como 
os termos do Processo de Inexigibilidade de Licitação n.º 020/2004, Luiz Seiji Tada

Secretário
DECRETA:

Artigo 1º- Fica autorizada a para contratação de empresa para manutenção 
preventiva e corretiva para equipamentos de Tomografia computadorizada da DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 3369 DE 13 de Dezembro de 2.004
marca Shimadzu, instalada no Hospital Universitário de Dourados, visando                  
atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde e Administração Abre Credito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento 
Hospitalar de Dourados, de acordo com os termos estabelecidos no Processo de programa de 2004.
Inexigibilidade de Licitação n.º 020/2004.

Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor, a partir de 22 de Dezembro de O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições 
2004, revogadas as disposições em contrário. que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização 

contida na Lei Municipal n.º 2624 de 23 de Dezembro de 2003.
Dourados (MS.), 22 de Dezembro de 2004.

DECRETA:

José Laerte Cecílio Tetila  Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar, 
Prefeito para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Luiz Seiji Tada 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Secretário Municipal de Fazenda 0506 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPU 

506.16.482.0201.032-339035      20.000,00

DECRETO Nº 3.383, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2004 Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior  
serão  utilizados  recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) 

“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO AO dotação(ões) orçamentária(s):
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 056/2004, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0506 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPU
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que 506.16.482.0201.032-449051      20.000,00

lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,  
CONSIDERANDO o contido no Processo de Dispensa de Licitação n.º Art. 3º - Este  decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,   

056/2004, revogadas as disposições em contrário. 
DECRETA

GABINETE DO PREFEITO, 13 de Dezembro de 2.004
Artigo 1º- Fica revogado o Termo de Ratificação, publicado no Diário                                                                  

Oficial, em 18 de outubro de 2004, que dispõe sobre o Processo de Dispensa,  JOSE LAERTE CECILIO TETILA       
que versa sobre a aquisição de 6.500 (seis mil e quinhentos) alevinos juvenis  Prefeito Municipal               
Pacu, tamanho 08 a 10 cm, e 2.000 (dois mil) alevinos juvenis Curimba, 
destinados ao Programa de Segurança Alimentar – Áreas Indígenas, localizada 
na Aldeia Indígena de Dourados, a partir de 17 de dezembro de 2004.

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 3381 DE 21 de Dezembro de 2.004
Artigo 2º- Este Decreto entra em vigor, a partir de 17 de dezembro de                    

2004, revogadas as disposições em contrário. Abre Credito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento 
programa de 2004.

Dourados, 17 de dezembro de 2004.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições 

José Laerte Cecílio Tetila que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização 
Prefeito contida na Lei Municipal n.º 2624 de 23 de Dezembro de 2003.

Luiz Seiji Tada
Secretário Municipal de Fazenda DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar, 
para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

DECRETO Nº 3.382, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2004 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 0601 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FAZENDA

“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO AO 601.04.123.0032.016-339039      19.360,00
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 077/2004, E DÁ OUTRAS 601.04.123.0032.016-339039       1.768,00
PROVIDÊNCIAS” 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA EST

 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA EST
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que 801.15.451.0111.012-339039         587,71

lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,  0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU
CONSIDERANDO o contido no Processo de Dispensa de Licitação n.º 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU

077/2004, 901.20.122.0032.022-339036       3.000,00
DECRETA 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Artigo 1º- Fica revogado o Termo de Ratificação, publicado no Diário 1301.12.365.0242.057-339039      3.800,92

Oficial, em 06 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Processo de Dispensa, 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
que versa sobre a aquisição de um microfone para o Programa do Centro do 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
Idoso, face a 2ª Etapa dos Jogos de Integração, a partir de 17 de dezembro de 1401.25.752.0301.031-339036      5.500,00
2004. 1500 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

1501 - REC SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA
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1501.28.843.0002.064-329022         32,53
1502 - REC SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA Art. 3º - Este  decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,   
1502.09.272.0422.066-319003      4.259,61 revogadas as disposições em contrário. 
1502.09.272.0422.066-339047      6.133,31                                   

 GABINETE DO PREFEITO,28 de Dezembro de 2.004
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior  

serão  utilizados  recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) JOSE LAERTE CECILIO TETILA       
dotação(ões) orçamentária(s):  Prefeito Municipal                  

                                                              
 0300 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
0301 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
301.02.062.0052.004-319009       2.000,00                           
301.02.062.0052.004-339014       5.500,00 DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 3399 DE 28 de Dezembro de 2.004
301.02.062.0052.004-339030       1.768,00
301.02.062.0052.004-339036       6.133,31 Abre Credito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento 
0400 - GUARDA MUNICIPAL programa de 2004.
0401 - GUARDA MUNICIPAL
401.06.181.0062.005-319009       1.833,45  O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições 
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização 
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA contida na Lei Municipal n.º 2624 de 23 de Dezembro de 2003.
601.04.123.0032.016-339014          12,10
601.04.123.0032.016-339030         866,45 DECRETA:
601.04.123.0032.016-339033         738,00
601.04.123.0032.016-339036       2.727,81 Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar, 
601.04.123.0032.016-339093          98,29 para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
601.04.123.0032.016-449052          10,00
601.04.129.0081.007-339035          30,00 1100 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E ECONOM
601.04.129.0081.007-339036          76,00 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
601.04.129.0081.007-339039       9.180,47 1102.08.242.0182.032-335043     12.769,78
601.04.129.0081.007-449051       3.672,63 1102.08.243.0192.033-339048     31.685,00
601.04.129.0081.007-449052       1.948,25 1102.08.244.0182.034-335043        315,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA EST 1102.08.244.0182.035-335043      5.409,74
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA EST
801.15.122.0112.021-319004       4.259,61 Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior  serão  
801.15.122.0112.021-319004         587,71 utilizados  recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) 
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU dotação(ões) orçamentária(s):
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU
901.20.605.0132.023-339039       3.000,00 1100 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E ECONOM

1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
Art. 3º - Este  decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,   1102.08.243.0192.033-339030     50.179,52

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

GABINETE DO PREFEITO,21 de Dezembro de 2.004 revogadas as disposições em contrário.

JOSE LAERTE CECILIO TETILA       GABINETE DO PREFEITO, 28 de Dezembro de 2.004                                                                      
 Prefeito municipal

JOSE LAERTE CECILIO TETILA
Prefeito Municipal   

        
                                  

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 3398 DE 28 de Dezembro de 2.004                     
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 3403 DE 29 de Dezembro de 2.004

Abre Credito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento 
programa de 2004.  Abre Credito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento 

programa de 2004.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização  O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições 
contida na Lei Municipal n.º 2624 de 23 de Dezembro de 2003. que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização 

DECRETA: contida na Lei Municipal n.º 2624 de 23 de Dezembro de 2003.

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar, DECRETA:
para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar 
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS 
101.01.031.0012.001-319016      88.300,00  1100 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E ECONOM
101.01.031.0012.001-339030      10.216,10 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
101.01.031.0012.001-339036      20.000,00 1106.08.244.0182.039-449052      1.234,50
101.01.031.0012.001-339039      13.500,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior  serão  
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior  utilizados  recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) 

serão  utilizados  recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
dotação(ões) orçamentária(s):

1100 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL E ECONOM
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS 1106.08.244.0182.039-339039      1.234,50
101.01.031.0012.001-319001         163,15
101.01.031.0012.001-319009          45,26 Art. 3º - Este  decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,   
101.01.031.0012.001-319011      20.000,00 revogadas as disposições em contrário.  
101.01.031.0012.001-319013       1.800,00
101.01.031.0012.001-339014           7,69         GABINETE DO PREFEITO, 29 de Dezembro de 2.004  
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA EST                                                                                                                                      
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA EST JOSE LAERTE CECILIO TETILA        
801.15.451.0111.012-449051     110.000,00 Prefeito Municipal                                                                           
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DECRETO Nº 3368, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004. de efetivo exercício, para concorrer por merecimento, e todos os que contam 
um mil quatrocentos e sessenta dias ou mais, que concorrerão pelo critério da 

“Dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores do Quadro antiguidade;
Permanente da Prefeitura Municipal de Dourados e a realização de promoção, 
e dá outras providências”. b) apuração do desempenho dos servidores, através da análise e apuração 

da pontuação dos boletins de avaliação preenchidos pelas chefias e com ciência 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do dos servidores, devolução dos Boletins preenchidos às Comissões dos 

Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do artigo 66 da respectivos órgãos ou carreiras;
Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no § 1º do Art. 42 da Lei Complementar nº III – abril, remessa para a Comissão Central de Avaliação de Desempenho 
56, de 23 de dezembro de 2002, – CCAD dos Boletins com a apuração da avaliação feita pelas Comissões, e 

quando for o caso, o recurso apresentado pelos avaliados;
D E C R E T A:

IV – maio e junho, divulgação, por edital, da pontuação e classificação 
 Art. 1º A avaliação de desempenho dos servidores ocupantes de cargos obtida na avaliação de desempenho pela ordem decrescente do número de 

efetivos do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal terá por objetivo aferir pontos e publicação do ato de promoção por merecimento e por antiguidade;
o rendimento, o desempenho e o desenvolvimento do servidor, para fins de 
habilitá-lo a concorrer à promoção vertical, funcional e progressão funcional. V - junho, início da vigência da promoção.  

Parágrafo único.  Compete ao Secretário Municipal de Administração 
divulgar, anualmente, até o dia 15 de janeiro de cada ano, o calendário com as 

Art. 2º  A avaliação de desempenho será realizada anualmente, com datas de processamento das fases destacadas neste artigo.
referência ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, com 
fundamento  nos seguintes fatores:  Art. 4º  Os trabalhos de avaliação de desempenho serão realizados por 

Comissão Central de Avaliação de Desempenho – CCAD, junto à Secretaria 
I - qualidade de trabalho, para verificar o desempenho correto das tarefas Municipal de Administração, e Comissões de Avaliação de Desempenho 

de responsabilidade do avaliado, a qualidade dos trabalhos considerando o constituídas junto às Secretarias Municipais e entidades da administração 
nível de confiabilidade, exatidão, clareza e ordem, a utilização correta dos indireta que tenham carreira com lotação privativa.
recursos disponíveis, bem como sua disposição no encaminhamento de 
soluções para os problemas que se apresentam, a aptidão e o domínio de  § 1º A CCAD será integrados por sete membros, designados pelo Prefeito 
conhecimentos técnicos demonstrados na realização de tarefas rotineiras; Municipal, sob a presidência do (a) Superintendente de Recursos Humanos, e 

representantes:
II - produtividade no trabalho, para apurar a capacidade e habilidade de 

desenvolver trabalhos e de obter resultados com o menor custo possível, I - da Secretaria Municipal de Administração, além do seu presidente;
considerando quantidade, cumprimento de prazos e o atingimento de objetivos 
ou metas, bem como a responsabilidade pelas atividades desenvolvidas e a II - da Advocacia-Geral do Município;
realização dos trabalhos planejados e a consecução dos seus objetivos e metas;

III - dos servidores efetivos ocupantes de cargos de nível superior;
III - iniciativa e presteza, para identificar a aptidão para tomar decisões e a 

dedicação do avaliado no desempenho de suas atribuições e na resolução de IV - dos servidores efetivos ocupantes de cargos de nível médio;
problemas de rotina ou imprevistos, a capacidade de buscar e indicar 
alternativas ou novos padrões para resolver situações cuja solução excede aos V - dos servidores efetivos ocupantes de cargos de nível fundamental; e
procedimentos de rotina, apresentar propostas novas e assumir, de forma 
independente, desafios, responsabilidades e liderança de trabalhos e o VI - do sindicato dos servidores municipais.
comportamento em relação aos colegas e chefias; 

 § 2º  As Comissões das Secretarias e entidades municipais, com membros 
IV - assiduidade e pontualidade, para verificar a qualidade do avaliado de indicados pelos respectivos titulares e designados pelo Prefeito Municipal, 

ser assíduo e pontual, através dos registros da freqüência ao trabalho, sem serão integradas por três membros ocupantes de cargos efetivos lotados no 
atrasos, saídas antecipadas ou durante o expediente e as ausências de trabalho; órgão ou entidade,  na impossibilidade por ocupante de cargo comissionado.

V - disciplina e zelo funcional, para determinar a conduta do avaliado no § 3º Os membros referidos nos incisos III, IV e V do § 1º serão escolhidos 
exercício da função pública em relação ao respeito às leis e às normas pela Administração Municipal e o constante no inciso VI indicado pela 
disciplinares, o comportamento em relação ao cumprimento das ordens entidade habilitada perante a Prefeitura Municipal, após escolha em assembléia 
recebidas, o caráter ético profissional demonstrado na execução de tarefas com da entidade.
probidade, lealdade, decoro e zelo e valorização do elemento ético;

 § 4º  A escolha dos membros discriminados nos incisos III, IV, V e VI e os 
 VI - chefia e liderança e participação em órgão de deliberação coletiva, integrantes das Comissões dos órgãos e entidades deverá recair em servidor 

para computar o grau de responsabilidade na condução de pessoas e o poder cuja avaliação de desempenho, do ano imediatamente anterior, corresponda ao 
decisório envolvido, através da identificação do exercício de cargo em conceito ótimo ou bom.
comissão ou função de confiança e da participação e atuação como membro de 
órgão colegiado de deliberação coletiva; e Art. 5º  Compete à Comissão Central de Avaliação de Desempenho:

VII - aproveitamento em programas de capacitação, para apreciar a I - zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos e pelo atendimento, 
capacidade e o esforço pessoal em aperfeiçoar-se para aprender novos por parte dos concorrentes, dos requisitos exigidos para a promoção;
processos de trabalho e a busca de novas e melhores alternativas que facilitem a 
realização profissional, através da identificação da participação em cursos de II - apoiar os trabalhos dos membros das Comissões de Avaliação de 
formação ou capacitação para aperfeiçoamento pessoal. Desempenho dos órgãos ou entidades; e

Parágrafo único: O tempo de serviço para fins de apuração dos interstícios III - analisar os recursos apresentados pelos servidores avaliados, emitindo 
para a promoção vertical e funcional e progressão funcional relativamente ao parecer para apreciação do Secretário Municipal de Administração.
processo de avaliação do exercício 2005, será contado até 30 de março de 2005.

 Parágrafo único. A Comissão poderá ouvir os avaliadores e ou servidores 
Art. 3º  A avaliação de desempenho dos servidores será realizada avaliados para esclarecimentos com relação às avaliações realizadas e aos 

anualmente, observado o seguinte cronograma: recursos interpostos.

I - fevereiro, distribuição dos boletins de avaliação de desempenho de Art. 6º Compete às Comissões de Avaliação de Desempenho constituídas 
todos os servidores e o levantamento dos servidores aptos a concorrer à junto às Secretarias Municipais, autarquias e fundações:
promoção com base no tempo de serviços e identifica a existência de vagas para 
a promoção vertical e funcional e progressão funcional; I - proceder à distribuição e recepção dos Boletins de Avaliação de 

Desempenho;
II – março: 
a) publicação de edital no Diário Oficial do Município, divulgando o II - zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos e pelo atendimento, 

tempo de serviço dos servidores que possuem setecentos e trinta dias ou mais por parte dos concorrentes, dos requisitos exigidos para a promoção;
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§ 1º A pontuação da avaliação de cada fator de avaliação corresponde:
III - orientar e esclarecer os avaliadores quanto ao preenchimento dos 

Boletins de Avaliação de Desempenho; I – dos conceitos A, B, C e D dos fatores destacados nos incisos I, II, III, V e 
VII deste artigo, respectivamente, a 15, 12, 8 e 4 pontos; 

IV - proceder à apuração das pontuações conferidas aos diversos fatores de 
avaliação dos servidores; e II - dos conceitos A, B, C e D do fator assiduidade, o resultado da subtração 

dos pontos de cada um desses conceitos, indicados no Boletim de Avaliação de 
V - emitir parecer conclusivo, nos casos da pontuação não atingir a mínima Desempenho, dos pontos atribuídos a esse fator no inciso IV deste artigo;

exigida, remetendo os autos, com proposta de homologação, à CCAD;
 III – dos conceitos A, B, C e D do fator destacado no inciso VI - chefia e 
VI - orientar o servidor avaliado quanto à fundamentação para liderança e participação em órgão de deliberação coletiva, respectivamente, a 

apresentação de recurso contra o resultado da avaliação de desempenho 10, 8, 6 e 3, em relação ao subfator chefia e liderança, e 5, 4, 2 e 1, em relação ao 
realizada pela chefia imediata. subfator participação em órgão de deliberação coletiva;

 Parágrafo único. Caberá aos membros da CCAD, em conjunto ou § 2º A pontuação total do fator chefia e liderança e participação em órgão 
separadamente, exercer as atribuições destacadas neste artigo, nas Secretarias de deliberação coletiva corresponderá à soma dos pontos atribuídos aos 
Municipais onde não for constituída Comissão de Avaliação. subfatores, conforme indicados no inciso III do § 1º deste artigo. 

Art. 7ºO Boletim de Avaliação preenchido, após ciência do servidor § 3º Os fatores de avaliação têm pesos diferenciados por cargo integrante 
avaliado deverá ser encaminhado à Comissão do órgão ou entidade ou à das carreiras do PCCR, considerado as características e especificidades das 
CCAD, pela chefia imediata, até o décimo dia útil do mês de março, funções que compõem esses cargos, a área de atividade de exercício do cargo, 
acompanhado, quando for o caso, de documentos comprobatórios de conforme índices constantes do Anexo I deste Decreto.
declarações e informações nele lançadas. 

§ 4º O total de pontos da avaliação corresponderá ao somatório dos 
 § 1º As avaliações serão de responsabilidade da chefia imediata ou o conceitos conferidos a cada um dos fatores constantes do Boletim de Avaliação 

responsável pela supervisão dos trabalhos realizados pelo servidor avaliado de Desempenho.
que estiver imediatamente subordinado, ou, em seu impedimento, do substituto 
legal ou eventual. Art. 10  Para fins do disposto no inciso III do art. 41 da Constituição 

Federal, ao resultado da pontuação atribuída a cada servidor corresponderá aos 
 § 2º A chefia imediata ou o supervisor do servidor avaliado deverá seguintes conceitos e pesos:

ratificar declarações e os documentos apresentados pelo avaliado, mediante 
assinatura, no campo próprio, do Boletim de Avaliação de Desempenho e ou no I - excelente, quando igual ou superior a noventa por cento do total de 
documento. pontos do cargo;

 § 3º O servidor que, em um mesmo período avaliativo, houver trabalhado II - bom, quando inferior a noventa e igual ou superior a setenta e cinco por 
sob subordinação direta de mais de uma chefia, será avaliado por aquelas a cento do total de pontos do cargo;
quem esteve subordinado por um período mínimo de noventa dias, e o 
resultado final da avaliação corresponderá à média ponderada das avaliações III - regular, quando inferior setenta e cinco e igual ou superior a cinqüenta 
parciais, tomando por peso o número de dias em que ficou subordinado a cada por cento do total de pontos do cargo; e
avaliador.

IV - insatisfatório, quando inferior a cinqüenta por cento do total de pontos 
§ 4º As irregularidades cometidas pelas chefias imediatas, principalmente do cargo.

quanto ao encaminhamento dos Boletins à Comissão Local e 
conseqüentemente à Comissão Central serão consideradas faltas graves, Parágrafo único.   Os conceitos destacados neste artigo somente serão 
respondendo o infrator perante a administração, em razão de sua omissão ou utilizados após vigorar a lei complementar federal referida no dispositivo 
negligência. constitucional destacado no caput. 

Art. 11. O desempenho global do servidor, correspondente a período de 
Art. 8º  É facultado ao servidor avaliado que discordar da sua avaliação dois anos, será a média ponderada dos resultados obtidos nos dois períodos 

apresentar recurso à Comissão Local de Avaliação de Desempenho ou à avaliados, observando-se a seguinte distribuição de pesos:
Comissão Central de Avaliação de Desempenho.

I - a avaliação referente ao período antigo corresponderá a peso um;
§ 1º Os recursos deverão ser protocolados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

contar da data de ciência pelo servidor, mediante assinatura no Boletim de II - a avaliação referente ao período corrente corresponderá a peso dois;
Avaliação de Desempenho.

Art. 12. Os servidores serão classificados em ordem decrescente de 
§ 2º Os recursos deverão indicar o fator componente do Boletim de pontuação, sendo promovido àquele que somar maior número de pontos, 

Avaliação de Desempenho questionado ou eventual irregularidade identificada sucessivamente, os colocados nas posições seguintes, até o limite das vagas 
na apuração. disponíveis para a promoção vertical pelo critério do merecimento ou 

antiguidade e progressão funcional:
§ 3º A chefia imediata ou membro da Comissão de Avaliação de 

Desempenho do órgão ou entidade encaminhará, quando for o caso, os § 1º Os servidores passíveis de promoção deverão obter pontuação igual 
recursos, dois dias úteis após decorrido o prazo para recurso à CCAD, que ou superior a 50% para a modalidade de movimentação para o padrão 
emitirá parecer conclusivo e publicará no Diário Oficial do Município para imediatamente superior. 
conhecimento do avaliador e do servidor avaliado.

§ 2º No caso de empate terá preferência, sucessivamente, o concorrente de 
Art. 9º   Os pontos para apuração do desempenho são atribuídos aos fatores maior tempo de serviço na Prefeitura Municipal, e, por fim, o mais idoso, no 

de acordo com a seguinte escala: caso de empate de ocupantes de cargos da carreira Guarda Municipal será 
promovido o mais antigo na carreira, considerando a precedência hierárquica, 

I - qualidade de trabalho, quinze pontos; conforme Decreto nº 2636, de 25/03/2004.

II - produtividade no trabalho, quinze pontos; § 3º A promoção vertical se dará mediante ato do Prefeito Municipal, com 
efeitos a partir do mês de junho do ano em que se der a apuração e classificação.

III - iniciativa e presteza, quinze pontos;
Art. 13  A promoção funcional terá por finalidade movimentar o servidor, 

IV - assiduidade e pontualidade, dez pontos; que atender a todos os requisitos definidos nos artigos 37 e 38 da Lei 
Complementar nº 56, de 23 de dezembro de 2002, para o cargo imediatamente 

V - disciplina e zelo funcional, quinze pontos; superior da mesma carreira.

VI - chefia e liderança e participação em órgão de deliberação coletiva, § 1º As vagas disponíveis e destinadas à promoção funcional serão 
quinze pontos; divulgadas por edital no Diário Oficial, anualmente, até o dia 30 de julho para 

VII - aproveitamento em programas de capacitação, quinze pontos. os interessados em concorrer, respectivamente, às promoções de cada ano.
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§ 2º O servidor interessado e habilitado a concorrer à promoção funcional 
deverá retirar na Superintendência de Recursos Humanos, após a divulgação 
das vagas para essa movimentação, o requerimento padrão para manifestar sua 
pretensão de concorrer à promoção, no período de 1º a 20 de agosto de 2004.

§ 3º Os servidores concorrentes à promoção funcional serão classificados 
segundo a pontuação obtida na avaliação de desempenho e do tempo de serviço 
no cargo ocupado, o qual será contado como experiência profissional à razão de 
um ponto para cada ano de serviço. 

§ 4º A promoção funcional se dará mediante ato do Prefeito Municipal, 
com efeitos a partir do mês de novembro do ano em que se der a apuração e 
classificação.

§ 5º Os servidores promovidos ficarão em estágio funcional nos seis meses 
imediatamente seguintes à ocorrência da promoção, sendo confirmados no 
cargo após o resultado da avaliação do seu desempenho nesse período.

Art. 14  O período de avaliação será computado em dias corridos, sendo 
suspenso nos casos de afastamento do exercício do cargo por mais de 90 dias 
corridos ou não, sendo considerados de efetivo exercício, para efeito de 
apuração dos interstícios, os afastamentos por motivo de:

I – exercício de cargo em comissão ou função gratificada, no âmbito da 
administração direta e indireta da Prefeitura Municipal;

II – licenças:
a) para repouso à gestante ou adotante;

b) para tratamento da própria saúde, até 90 dias;

 c) por motivo de doença em pessoa da família, no limite de 30 dias, durante 
o interstício;

d) mandato classista em sindicato da categoria, somente pelo critério de 
antiguidade;

e) prêmio por assiduidade.

III – afastamento para estudo na forma da Lei, conforme regulamento, 
somente pelo critério de antiguidade;

IV – prestação de prova ou exame em concurso público;

V – convocação para o exercício militar ou outras atividades obrigatórias 
na forma da legislação federal; e

VI – exercício de mandato legislativo federal, estadual ou municipal, de 
conformidade com a Constituição Federal, somente pelo critério de 
antiguidade.

 § 1º Não será avaliado o servidor afastado por suspensão disciplinar ou 
cessão para outro órgão ou entidade não integrantes da estrutura da Prefeitura 
Municipal, exceto nos casos previstos neste artigo e no § 2º do Art. 32 da lei 
Complementar nº 056 de 23 de dezembro de 2002.

 § 2º Servidores afastados exclusivamente por motivo de licença saúde, se 
em efetivo exercício por 03 (três) meses, consecutivos ou não, durante o 
mesmo período avaliativo, não serão avaliados.

Art. 15  As disposições deste decreto não se aplicam à carreira do 
Magistério Municipal, salvo condições não previstas no seu Estatuto ou na 
regulamentação específica dessa matéria.

Art. 16.Fica aprovado, conforme modelo constante do Anexo II, o Boletim 
de Avaliação de Desempenho – BAD.

Art. 17. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Dourados (MS), 13 de dezembro de 2004.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

JOSÉ MARQUES LUIZ
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº 3409, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004

“Acrescenta tabela ao Anexo III do Decreto nº3409, de 21 de 
dezembro de 2004”

 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 T A:

Artigo 1º -  Fica acrescida a tabela abaixo ao Anexo III, do Decreto 
nº 3384, de 21 de dezembro de 2004, que “Aprova a planta de Valores 
Unitários de Terrenos e Tabelas de Preços de Edificações, relativas aos 
imóveis localizados dentro do Perímetro Urbano da Cidade de 
Dourados, para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU, dispõe sobre a forma de lançamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano-IPTU e institui CAMPANHA DE PREMIAÇÃO 
DO IPTU 2005, e dá outras providências”. 

ESTR. METÁLICA
Precário Popular Médio Fino Luxo

Casa-residencial R$ 114,05 R$ 189,31 R$ 306,07 R$ 371,21 R$ 467,77

Edifício R$ 184,07 R$ 308,59 R$ 443,76 R$ 464,16 R$ 641,38

Casa comercial R$ 114,05 R$ 189,31 R$ 306,07 R$ 371,21 R$ 467,77

Salão comercial R$ 94,56 R$ 165,67 R$ 245,07 R$ 297,62 R$ 375,01

Galpão R$ 75,61 R$ 136,24 R$ 200,49 R$ 243,45 R$ 306,79

Telheiro R$ 75,61 R$ 121,07 R$ 178,12 R$ 216,55 R$ 272,68

Industrial R$ 75,61 R$ 136,24 R$ 200,49 R$ 243,45 R$ 306,79

Especial R$ 94,56 R$ 151,41 R$ 222,70 R$ 270,70 R$ 340,90

Garagem R$ 75,61 R$ 121,09 R$ 178,12 R$ 216,55 R$ 272,68

Edícula R$ 94,56 R$ 165,67 R$ 245,07 R$ 297,59 R$ 375,01

* valores por m2.

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

Dourados (MS), 29 de Dezembro de 2004.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

LUIZ SEIJI TADA
Secretário Municipal de Fazenda

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

LEI N° 2728 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Dourados–MS, 
para o exercício financeiro de 2005 e dá outras providências”

O Prefeito do Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º.  Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 
Dourados, para o exercício financeiro de 2005, compreendendo:

I- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus 
Fundos, Fundações e Unidades da Administração Pública Municipal Direta.

II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos Especiais e 
Unidades da Administração Pública Municipal Direta.

Art.2º.  O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do 
Município de Dourados para o exercício de 2005, estima a Receita e fixa a 
Despesa em igual valor de R$ 177.886.587,00 (Cento e setenta e sete 
milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais) 
importando o Orçamento Fiscal em R$ 116.997.964,00 (cento e dezesseis 
milhões, novecentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e quatro 
reais) e o Orçamento da Seguridade Social em R$ 60.888.623,00.

Art.3º.  A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, 
transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, de 
acordo com a legislação vigente, discriminada nos quadros que 
acompanham esta Lei e tendo o seguinte desdobramento:

Art.4º.  O Orçamento para o exercício de 2005, por ser uno conforme 
consagra a lei, inclui todas as receitas devidas ao Município, a qualquer 
titulo, inclusive as que se destinam aos diversos Fundos Especiais e 
Fundações e, também, todas as despesas fixadas para a Administração Direta 
e cada Fundo Especial e Fundações na condição de Unidade Orçamentária.

Art.5º.  Os gestores dos Fundos Especiais e Fundações, que integram o 
Orçamento Geral do Município, deverão, para efeito de execução 
orçamentária, adotar, cada um, o Quadro Demonstrativo da Receita e Plano 
de Aplicação dessas Unidades que acompanham, como anexo, a presente lei, 
conforme preceitua o inciso I, § 2º do art.2º da Lei n.º 4.320/64.

Art.6º.  A Mesa da Câmara e os Gestores dos Fundos Especiais e 
fundações encaminharão ao Setor de Contabilidade da Prefeitura, até o dia 
20 (vinte) de cada mês subseqüente, os Balancetes Mensais, para fins de 
incorporação e consolidação ao sistema central de contabilidade, com vistas 
ao atendimento do que dispõe os arts. 50 e 52 da Lei Complementar n.º 101 
de 04 de maio de 2000.

Art.7º.  A Despesa será realizada de acordo com as especificações 
constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte 
desdobramento:
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Art.8º.  Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições 
constitucionais e nos termos da Lei n.º 4.320/64, autorizado a abrir créditos 
adicionais suplementares até o valor correspondente a 33% (trinta e três por 
cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de 
incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante 
a utilização de recursos provenientes de :

I– Anulação parcial ou total de dotações;
II- Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do 

exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

Art.9º. O Limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando 
o crédito de destinar a:

I- Atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos 
Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas 
consignadas ao mesmo grupo;

II- Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios 
judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos 
provenientes de anulação de dotações;

III- Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações 
de crédito, autorizadas por lei, convênios, auxílios e/ou contribuições 
transferidas da União, do estado e de suas Entidades;

IV- Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital, 
consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, 
Previdência, e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das 
respectivas funções;

V- Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 
2005, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos 
Especiais, do FUNDEF e das Fundações, quando de configurar receita do 
exercício superior às previsões de despesa fixadas nesta Lei.

VI- Incorporar o excesso de arrecadação apurado no exercício.

Art.10.  Fica o Poder Executivo autorizado ainda a:
I- Tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao 

efetivo comportamento da receita e a realizar Operações de Crédito por 
Antecipação da Receita Orçamentária, conforme Permissão contida no § 8º 
do artigo 165, obedecido o limite estabelecido no inciso III, do artigo 167, 

ambos da Constituição Federal e Resolução n.º 43, de 21 de dezembro de 
2001 do Senado Federal;

II- Proceder a centralização parcial ou total de dotações da 
Administração Municipal;

III- Promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas ou 
privadas, mediante Convênios, observado o disposto na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e, ainda, assinar convênios de mútua colaboração com órgãos 
e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, e ainda 
conveniar com Entidades Publicas e Privadas sem fins lucrativos, 
obedecendo respectivamente:

a)Instrução Normativa n.º 01, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do 
Tesouro nacional;

b) Decreto Estadual n.º 10.902 de 22 de agosto de 2002;
c) Ao interesse e conveniência do Município.

Art. 11. Até 31 de janeiro de 2005 o Poder Executivo Municipal enviará à 
Câmara Municipal cópia completa dos Quadros de Detalhamento das 
Despesas e do Orçamento Anual, devidamente corrigidos.

Art. 12.  Ficam aprovados os Quadros Demonstrativos da Receita e 
Plano de Aplicação para o Exercício de 2005 dos seguintes Fundos Especiais 
e Fundações, que acompanham a presente Lei:

I -  Fundação Instituto de Planejamento e Meio Ambiente de Dourados- 
IPLAN, vinculados à Secretaria Municipal de Governo, no valor de R$ 
948.715,00 (novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e quinze reais);

II - Agência Municipal de Habitação Popular, vinculado a Secretaria 
Municipal de Governo, no valor de R$ 634.000,00 (seiscentos e trinta e 
quatro mil reais);

III- Fundação Cultural e de Esportes de Dourados – FUNCED, 
vinculados à Secretaria Municipal de Governo, no valor de R$ 1.534.405,00 
(hum milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais);

IV - Fundo Municipal da  Defesa Civil, vinculados à Secretaria 
Municipal de Governo, no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais);

V- Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo, vinculado à 
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

VI- Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, no valor de R$ 
1.603.353,00 (hum milhão, seiscentos e três mil, trezentos e  cinqüenta e três 
mil reais);

VII- Fundo Municipal de Habitação Popular, vinculado a Secretaria 
Municipal de Governo no valor de R$ 1.639.000,00 (hum milhão seiscentos 
e trinta e nove mil reais);

VIII- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e 
Cidadania, no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais);

IX- Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, vinculado 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, no 
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais);

X- Fundo Municipal de Investimento Sociais, vinculados à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, habitação e Cidadania no valor de R$ 
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais);

XI- Fundo Municipal de Saúde, vinculado  à Secretaria Municipal de 
Saúde, no valor de R$ 41.201.170,00 (quarenta e um milhões, duzentos e um 
mil, cento e setenta reais);

XII- Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de 
Dourados, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 
17.095.600,00 (dezessete milhões, noventa e cinco mil, e seiscentos reais). 
XIII- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério – FUNDEF, vinculado à Secretaria Municipal 
de Educação, no valor de R$ 19.017.000,00 (dezenove milhões e dezessete 
mil reais);

Art. 13.  O Poder Executivo Municipal deverá priorizar as atividades 
e/ou projetos constantes no ANEXO denominado “EMENDAS 
LEGISLATIVA”.

Art 14 Poder Executivo Municipal deverá adequar aos anexos 
integrantes desta Lei às disposições contidas no ANEXO denominado 
“EMENDAS LEGISLATIVA”.

Art 15  Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2005, revogadas as 
disposições em contrário.

Dourados, 28 de dezembro de 2004.

José Laerte Cecilio Tetila
Prefeito
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EXTRATO TERMO ADITIVO EXTRATO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N.º 015/2004 AO CONTRATO N.º 010/2004

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, CNPJ 15.469.091/0001-86 
e EDITORA GRÁFICA OPINIÃO LTDA, Cnpj n.º 05.530.839/0001-55. PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, CNPJ 15.469.091/0001-86 e 

DESTAK PRODUÇÕES AUDIO VÍDEO LTDA, CNPJ n.º 00.818.348/0001-90.
OBJETO DO ADITIVO: prorrogar o contrato até o dia 31 de dezembro de 2004;

OBJETO DO ADITIVO: prorrogar o contrato até o dia 31 de dezembro de 2004;
FUNDAMENTO LEGAL:    Artigo n.º 65, Inciso I, alínea “b”, § 1º da Lei 
8.666/93; FUNDAMENTO LEGAL:    Artigo n.º 65, Inciso I, alínea “b”, § 1º da Lei 8.666/93;

DATA ASSINATURA ADITIVO: 07 de dezembro de 2004. DATA ASSINATURA ADITIVO: 07 de dezembro de 2004.

DOTAÇÃO: 01.031.0001.2.001 – COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DOTAÇÃO: 01.031.0001.2.001 – COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES 
LEGISLATIVAS  -  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. LEGISLATIVAS  -  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

LICITAÇÃO: Tomada de Preço 001/2004 e Dispensa 004/2004. LICITAÇÃO: Tomada de Preço 001/2004 e Dispensa 004/2004.

ORDENADOR DE DESPESA: JOSÉ CARLOS CIMATTI PEREIRA ORDENADOR DE DESPESA: JOSÉ CARLOS CIMATTI PEREIRA

ATO N.º 036/2004. Federal n.º 8.666/93, atualizado pela Lei 9.648/98, o PROCESSO LICITATÓRIO N.º 
019/2004, que versa sobre a aquisição de 01 (uma) Câmara Digital.

O VEREADOR JOSÉ CARLOS CIMATTI PEREIRA, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES Art. 2º - Em função do artigo anterior, autorizar a aquisição de 01 (uma) CAMERA 
LEGAIS E COM FULCRO NO ARTIGO 28, I, “c”, DO SEU REGIMENTO DIGITAL CYBERSHOT SONY DSC-P92 – 5.0 MEGAPIXELS, no valor de R$ 
INTERNO; 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), da empresa MILAN & MILAN LTDA, pessoa 

jurídica de direto privado, com estabelecimento na cidade de Dourados-MS, à Rua 
CONSIDERANDO o teor da Ata da Comissão Permanente de Licitação da Toshinobu Katayama, nº 1520, Vila Planalto inscrita no C.N.P.J sob o nº 

Câmara Municipal e a Justificativa de Dispensa exarada pelo serviço de Licitação; 26.815.480/0001-32.

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de 01 Câmara Digital para uso no Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.
registro das atividades e eventos deste Legislativo;

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Dourados, 22 de dezembro de 
CONSIDERANDO parecer favorável da Assessoria Jurídica da Câmara 2004.

Municipal à dispensa do processo Licitatório n.º 019/2004, fundamentado na Lei 
8.666/93; JOSÉ CARLOS CIMATTI PEREIRA

R E S O L V E: Presidente
Art. 1º - DISPENSAR DE LICITAÇÃO, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei 

Licitações

Ato

Balancete

Poder LegislativoPoder Legislativo
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