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Poder Executivo
Lei
LEI N° 2766, DE 25 DE AGOSTO DE 2005.
"Autoriza o Executivo Municipal a permutar as áreas que abaixo indica"

Parágrafo único: os terrenos pertencentes ao Município de Dourados foram avaliados em
R$ 635.272,50 (Seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e cinqüenta
centavos)

O Prefeito Municipal de Dourados faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

ÁREA 02 – de propriedade de Cássio Correa – Incorporação, Empreendimentos e
Participações Ltda., constituída pelo lote abaixo discriminado:

Artigo 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir através de permuta os bens
imóveis descritos pela Área 02, da presente lei, de propriedade de Cássio Correa –
Incorporação, Empreendimentos e Participações Ltda, sendo dado em permuta os imóveis
constantes da Área 01 de sua propriedade.

- Uma gleba de terras designadas de área C, formada por parte da Fazenda São Luiz 4
Irmãos, quinhão 03, quinhão 01A, quinhão 02A Fazenda São Luiz 4 Irmãos neste município,
com a área de 19 has., dentro de uma área maior de 19 has. e 2.150 ms2 (dezenove hectares e
dois mil cento e cinqüenta metros quadrados), dentro dos seguintes roteiros: Partindo-se do
MP01C, que está cravado na divisa com a área D remanescente do mesmo imóvel e na divisa do
Loteamento Jd Florida II, segue por esse último com o rumo de SE 35º35’00’’ e distância de
549,00 metros até o M2C, que está cravado na divisa com o Loteamento denominado Jd. Florida
II e divisa com a área A desmembrada do mesmo imóvel daí segue com o rumo de SW
54º25’00’’, e distância de 350,00 metros até o M3C, que está cravado na divisa com a área A
desmembrada do mesmo imóvel daí segue com o rumo de NW 35º35’00’’e distância de 549,00
metros até o M4C, fazenda divisa com a área A desmembrada e área D remanescente do mesmo
imóvel, sendo 213,00 metros com a área A, desmembrada e 336,00 metros com a área D
remanescente do mesmo imóvel do M4C, que faz divisa com a área D remanescente do mesmo
imóvel segue com o rumo NE 54º25’00’’ e distância de 350,00 metros até o MP1C ponto
departida do presente roteiro.- confrontações: ao norte – com a área D remanescente do mesmo
imóvel; ao sul – com a área A desmembrada do mesmo imóvel; ao leste – com o Jardim Flórida
II; ao oeste –com a área D remanescente e área A desmembrada do mesmo imóvel;. Objeto da
matrícula 66065, do RGI local. Avaliado em R$ 1.240.700,00 (Hum milhão, duzentos e
quarenta mil e setecentos reais)

ÁREA 01, do domínio do Município de Dourados:
- Um terreno designado pelo lote 09 (nove) da quadra C, desmembrado da quadra C,
formado pelo lote 42, situado no Loteamento denominado “Vila Helena”, perímetro urbano
desta cidade, medindo a área de 750,00 m2 (setecentos e cinqüenta metros quadrados), dentro
dos seguintes limites e confrontações: ao norte – 50,00 metros sendo 15,00 metros com o lote
04; 15,00 metros com o lote 05 e 20,00 metros com o lote 06; ao sul – 50,00 metros com o lote
10; ao leste – 15,00 metros com a rua Duque de Caxias; ao oeste –15,00 metros com o lote 07;.
Objeto da matrícula 69793, do RGI local.
- Um terreno designado pelo lote 10 (dez) da quadra C, desmembrado da quadra C,
formado pelo lote 42, situado no Loteamento denominado “Vila Helena”, perímetro urbano
desta cidade, medindo a área de 750,00 m2 (setecentos e cinqüenta metros quadrados), dentro
dos seguintes limites e confrontações: ao norte – 50,00 metros com o lote 09; ao sul – 50,00
metros sendo 15,00 metros com o lote 14; 15,00 metros com o lote 15 e 20,00 metros com o lote
16; ao leste – 15,00 metros com a rua Duque de Caxias; ao oeste –15,00 metros com o lote 08;.
Objeto da matrícula 69794, do RGI local.
- Um terreno designado pelo lote 14 (catorze) da quadra C, desmembrado da quadra C,
formado pelo lote 42, situado no Loteamento denominado “Vila Helena”, perímetro urbano
desta cidade, medindo a área de 525,00 m2 (quinhentos e vinte cinco metros quadrados), dentro
dos seguintes limites e confrontações: ao norte – 15,00 metros com parte do lote 10; ao sul –
15,00 metros com a rua Joaquim Teixeira Alves; ao leste – 35,00 metros com o lote 15; oeste
–35,00 metros com o lote 13. Objeto da matrícula 69798, do RGI local.
- Um terreno designado pelo lote 15 (quinze) da quadra C, desmembrado da quadra C,
formado pelo lote 42, situado no Loteamento denominado “Vila Helena”, perímetro urbano
desta cidade, medindo a área de 525,00 m2 (quinhentos e vinte cinco metros quadrados), dentro
dos seguintes limites e confrontações: ao norte – 15,00 metros com parte do lote 10; ao sul –
15,00 metros com a rua Joaquim Teixeira Alves; ao leste – 35,00 metros com o lote 16; oeste
–35,00 metros com o lote 14. Objeto da matrícula 69799, do RGI local.

Artigo 2º - A diferença de R$ 605.427,50 (Seiscentos e cinco mil, quatrocentos e vinte sete
reais e cinqüenta centavos), existente entre os imóveis permutados será paga pelo Município a
Cássio Correa – Incorporação, Empreendimentos e Participações Ltda.
Artigo 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Dourados, 25 de agosto de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Portarias
PORTARIA GAB Nº 481, de 22 de agosto de 2005
“Dispõe sobre a designação de Diretora na Escola Municipal José Eduardo Canuto
Estolano – Perequeté e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, com fulcro no Artigo 64 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB, Artigos 53 e 54 da Lei Complementar nº 034, de 05 de
setembro de 2000 e alterações posteriores e o Artigo 23 da Lei 2491, de 22 de maio de 2002),

Art. 2º – A Diretora designada, enquanto no exercício da função, fará jus ao percebimento de
Função Gratificada, conforme previsto na tipologia estipulada por Decreto próprio sobre a
matéria, sujeita à revisão anual.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 16
de julho de 2005, revogadas as disposições em contrário.
Dourados/ MS, 22 de agosto de 2005.

RESOLVE:

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal de Dourados

Art. 1º – Fica designada na forma desta portaria, a servidora NEUMA MARIA FERREIRA
DE SOUSA, para exercer a função de Diretora da Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano
- Perequeté, Distrito de Itahum, para iniciar seu mandato a partir de 16 de julho de 2005 até 16 de
julho de 2008.

DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública

EXPEDIENTE
Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul
Agência de Comunicação Popular
Rua João Rosa Góes, 395 - Centro
Fone: (67) 411-7687 / Fax.: 411-7666
E-mail: agcom@dourados.ms.gov.br
CEP.: 79.804-902
Tabela de preço do Diodourados
Exemplar do dia..........................................R$ 0,50
Exemplar Anterior........................................R$ 0,60

Visite o Diário Oficial na Internet:
http:www.dourados.ms.gov.br

Prefeito
Vice-Prefeito
Procuradoria -Geral do Municipio
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Empreendedorismo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Gestão Pública
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Saúde
Agência de Comunicação Popular
Fundação Cultural e de Esporte de Dourados
Guarda Municipal
Hospital Universitário
Instituto de Meio Ambiente de Dourados
Orçamento Participativo
Chefia de Gabinete
Assessoria Especial

José Laerte Cecílio Tetila
Albino Mendes
Jovina Nevoleti Correia
Huberto Noroeste dos Santos Paschoalik
Ledi Ferla
José Carlos Cimatti Pereira
Antônio Leopoldo Van Suypene
Luiz Seiji Tada
Dirceu Aparecido Longhi
Ermínio Guedes dos Santos
Jorge Hamilton Marques Torraca
Jorge Luís De Lúcia
Mário Cezar Tompes da Silva
Maria de Fátima Metelaro
José Henrique Marques
Raul Lídio Pedroso Verão
Manoel Capilé Palhano
Dinaci Vieira Marques Ranzi
José Marques Luiz
Natal Gabriel Ortega
Hernandes Vidal Oliveira
Wilson Valentin Biasotto

411 7666
411 7666
411 7684
424 0210
411 7708
411 7100
411 7606
411 7690
411 7190
411 7672
411 7149
411 7788
411 7112
411 7636
411 7683
411 7701
424 5163
426 5000
411 7112
411 7666
411 7665
411 7787
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Portarias
PORTARIA GAB Nº 482, de 22 de agosto de 2005
Dourados/ MS, 22 de agosto de 2005.
“Re – ratifica a Portaria Gab nº 041 de 21 de janeiro de 2005”
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal de Dourados

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 e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726, de
28 de dezembro de 2004:

DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica retificada a Portaria Gab sob nº 041 de 21 de janeiro de 2005, publicada no
Diário Oficial do Município nº 1472, fls 03, de 28 de janeiro de 2005, quanto à designação da
servidora NILCE TEREZINHA TONIAZZO DE MATOS:
Onde consta: TIPOLOGIA “ESPECIAL”
Passe a constar: TIPOLOGIA “F”
Art. 2º - Ficam ratificados todos os demais termos estabelecidos pela portaria aludida.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 21 de
janeiro de 2005, revogadas as disposições em contrário.
Dourados/ MS, 22 de agosto de 2005.

PORTARIA GAB Nº 486, DE 22 DE AGOSTO DE 2005
“Exonera Marco Aurélio Brasil de Lima – HU”
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 e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726, de
28 de dezembro de 2004:
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, a partir de 19 de agosto de 2005, MARCO AURÉLIO
BRASIL DE LIMA, do cargo de provimento em comissão de “Gestor de Processo”, símbolo DGA
07, lotado na Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal de Dourados

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 19 de
agosto de 2005, revogadas as disposições em contrário.

DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública

Dourados/ MS, 22 de agosto de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal de Dourados

PORTARIA GAB Nº 483,DE 22 DE AGOSTO DE 2005
“Exonera servidores da Secretaria Municipal de Finanças”

DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública

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 e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726, de
28 de dezembro de 2004:
R E S O L V E:

PORTARIA GAB Nº 487, DE 22 DE AGOSTO DE 2005

Art. 1º - Ficam exonerados, a partir de 15 de agosto de 2005, os servidores abaixo elencados,
lotados na Secretaria Municipal de Finanças, conforme segue:
Nome Cargo
Ângela Maria Freitas de Souza
Fernanda Vieira Klein

Símbolo
Assistente II
Gestor de Processo

DGA 08
DGA 07

“Amplia carga horária da servidora Aparecida Cleusa Volante de Almeida”
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 e o inciso I do artigo 53, da Lei 2.726, de
28 de dezembro de 2004,
RESOLVE:

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15 de
agosto de 2005, revogadas as disposições em contrário.
Dourados/ MS, 22 de agosto de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal de Dourados
DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública

Art. 1º - Fica ampliada a carga horária, por mais 10 (dez) horas semanais, nos termos do artigo
77, § 2º da Lei Complementar nº 056 de 23 de dezembro de 2002, da servidora efetiva
APARECIDA CLEUSA VOLANTE DE ALMEIDA, matrícula funcional nº 501093, lotada na
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, exercendo o cargo de
“Profissional de Serviços de Saúde”, a partir de 01 de agosto de 2005.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de
agosto de 2005, revogadas as disposições em contrário.
Dourados/ MS, 22 de agosto de 2005.

PORTARIA GAB Nº 484, DE 22 DE AGOSTO DE 2005
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal de Dourados

“Exonera Anderson Ortiz Gardin – SEMFI”
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 e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726, de
28 de dezembro de 2004:
R E S O L V E:

DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública
PORTARIA GAB Nº 488, DE 22 DE AGOSTO DE 2005

Art. 1º - Fica exonerado, a partir de 01 de agosto de 2005, ANDERSON ORTIZ GARDIN, do
cargo de provimento em comissão de “Gestor de Processo”, símbolo DGA 07, lotado na Secretaria
Municipal de Finanças.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de
agosto de 2005, revogadas as disposições em contrário.
Dourados/ MS, 22 de agosto de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal de Dourados
DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública
PORTARIA GAB Nº 485, DE 22 DE AGOSTO DE 2005

“Revoga designação do servidor Inácio Cabreira Dias do exercício de função de
confiança”.
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 e o inciso I do artigo 53, da Lei 2.726, de
28 de dezembro de 2004,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica revogada, a partir de 15 de julho de 2005, a designação do exercício de função de
confiança, do servidor INÁCIO CABREIRA DIAS, cargo de Secretário de Escola IV, símbolo
DAÍ 06, lotado na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15 de
julho de 2005, revogadas as disposições em contrário.
Dourados/ MS, 22 de agosto de 2005.

“Nomeia servidores da Secretaria Municipal de Finanças”

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal de Dourados

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 e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726, de
28 de dezembro de 2004:

DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública

R E S O L V E:
PORTARIA GAB Nº 489, DE 22 DE AGOSTO DE 2005
Art. 1º - Ficam nomeados, a partir de 16 de agosto de 2005, os servidores abaixo elencados,
lotados na Secretaria Municipal de Finanças, conforme segue:
Nome
Cargo
Símbolo
Ângela Maria Freitas de Souza
Gestor de Processo
DGA 07
Paulo Alberto Thiry Neto
Assistente II
DGA 08
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 16 de
agosto de 2005, revogadas as disposições em contrário.

“Designa Liliane de Souza Carvalho, para exercer função de confiança”.
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 e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726, de
28 de dezembro de 2004:
R E S O L V E:
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Portarias
de 28 de dezembro de 2004:
Art. 1º - Fica designada LILIANE DE SOUZA CARVALHO, para exercer a função de
confiança de “Secretário de Escola IV”, símbolo DAÍ-6, lotada na Secretaria Municipal de
Educação – Escola Municipal Frei Eucário Schmitt, a partir de 01 de agosto de 2005.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de
agosto de 2005, revogadas as disposições em contrário.
Dourados/ MS, 22 de agosto de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal de Dourados
DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública

Considerando, a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Serviço, pela
Previdência Social (INSS), conforme NB nº 1326302580,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica declarado vago, a partir de 22 de agosto de 2005, o cargo de provimento efetivo
de “Auxiliar de Serviços Básicos”, Classe “D”, Nível “01”, Secretaria Municipal de Habitação e
Serviços Urbanos, ocupado pelo servidor LIVERCINO PEREIRA DA SILVA, matrícula
funcional nº “26431”, nos termos do artigo 45, inciso V, da Lei Complementar nº 007, de 22 de
outubro de 1991.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22 de
agosto de 2005, revogadas as disposições em contrário.
Dourados/ MS, 23 de agosto de 2005.

PORTARIA GAB Nº 490, DE 23 DE AGOSTO DE 2005
“Vacância de cargo – Livercino Pereira da Silva”
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 e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726,

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal de Dourados
DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública

Decreto
Republica-se por incorreção

entregar seu formulário desacompanhado da folha referida no inciso IV e a
declaração destacada no inciso V, quando cedido.

DECRETO Nº 3.600, DE 18 DE AGOSTO DE 2005
“Estabelece instruções para o processamento do recadastramento dos
servidores ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Dourados para atualização
e validação do Sistema de Recursos Humanos e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições legais
que lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO que o controle da despesa pública exige que a Prefeitura
Municipal mantenha registro da origem e destinação de todos os seus pagamentos,
para fins de atendimento aos preceitos inscritos na Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal necessita manter atualizado os
dados cadastrais dos servidores ativos e inativos para pagamentos de benefícios e
proventos através do Sistema de Recursos humanos;

§ 2° - As unidades de recursos humanos, caso concluam ser necessário
comprovação de dados ou informações prestadas no formulário, poderá solicitar
justificativa e apresentação de cópia de documento para confirmar a validação do
cadastro.
Art. 4° - Será aceito formulário assinado por procurador, quando este estiver
legalmente constituído por meio de instrumento específico, firmado pelo servidor
que se encontrar em uma das seguintes situações:
I - que se encontrar fora do Estado ou do País, condicionada a recepção do
formulário à juntada de cópia do ato de concessão ou de autorização do afastamento
ou da licença;
II - que tenha dificuldade de locomoção em decorrência de problemas de
saúde, mediante apresentação de atestado médico que comprove a impossibilidade
de comparecimento para receber e entregar seu formulário;

D E C R E T A:
Art. 1° - Os servidores ativos e inativos da administração direta e das
autarquias e fundações do Município de Dourados, para fins de atualização e
validação dos dados cadastrais do Sistema de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Dourados, deverão preencher o Formulário de Atualização e
Validação do Cadastro de Recursos Humanos, constante do Anexo único deste
decreto, até o dia 20 de outubro de 2005.
Art. 2° - Os Formulários de Atualização e Validação do Cadastro de Recursos
Humanos serão impressos e distribuídos pelas unidades de recursos humanos do
respectivo órgão e entidade.
§ 1° - Os formulários serão encaminhados às chefias imediatas, às quais
caberão distribuir, receber preenchidos e os encaminhar, após assiná-los, à unidade
de recursos humanos do respectivo órgão ou entidade, até o último dia do prazo
fixado.
§ 2° - Os servidores que se encontrarem afastados do órgão ou entidade de
lotação, retirarão seus formulários diretamente na Superintendência de Gestão de
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão Pública.
Art. 3° - Os Formulários de Atualização e Validação do Cadastro de Recursos
Humanos serão preenchidos observados os seguintes procedimentos:
I – o servidor ao receber seu formulário deverá preencher os dados
correspondentes à sua situação pessoal e ou condição funcional, bem como
complementar as informações ali solicitadas;
II - os formulários depois de preenchidos e assinados serão devolvidos às
unidades de recursos humanos pelas chefias imediatas;
III – os servidores licenciados e os cedidos deverão devolver seu formulário
na unidade de recursos humanos do órgão ou entidade de origem;
IV – o servidor ao devolver o formulário deverá entregar, juntamente, uma
folha contendo cópia do seu documento de identidade, do cartão do CPF e do cartão
PIS/PASEP; e;
V - os servidores cedidos deverão apresentar, juntamente com o seu
formulário, declaração que tem freqüência regular firmada pela chefia imediata e
ou pelo titular do órgão ou entidade onde estiver cedido,
§ 1° - Será considerado cadastro insuficiente, o cadastro do servidor que

III – que esteja cumprindo detenção ou prisão, mediante apresentação de cópia
autenticada do mandado e das cópias referidas no inciso IV do art. 2° deste decreto;
Art. 5° - Caberá à Superintendência de Gestão de Recursos Humanos
promover a atualização e a manutenção dos dados do Sistema de Recursos
Humanos, no âmbito da respectiva Secretaria Municipal de Gestão Pública,
Procuradoria-Geral, autarquias e fundações.
§ 1° - O responsável pela unidade de recursos humanos de cada órgão ou
entidade deverá informar à Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, até
dez dias úteis após findo o prazo fixado no art. 1°, os nomes dos servidores que não
preencheram o cadastro do Formulário de Atualização e Validação do Cadastro de
Recursos Humanos, ou os do que foram considerados como cadastro insuficiente.
§ 2° - O não preenchimento do formulário, dentro dos prazos estabelecidos no
art. 1°, a comprovada falsidade ideológica na prestação das informações e na sua
confirmação, por parte dos servidores, chefias imediatas ou dirigentes das áreas de
recursos humanos, deverão ter suas responsabilidades apurada, através de
sindicância, e aplicada a penalidade devida, na forma prevista na legislação
vigente.
§ 3° - Compete à Secretaria Municipal de Gestão Pública determinar a
suspensão, imediatamente após a comunicação das unidades de recursos humanos
do pagamento da remuneração mensal dos servidores que não preencheram os
formulários ou os que foram considerados cadastro insuficiente.
Art. 6° - Compete á Superintendente de Gestão de Recursos Humanos
conduzir o processamento do recadastramento de que trata este Decreto e baixar
instruções normativas estabelecendo procedimentos necessários à sua
implementação.
Art. 7° - Fica aprovado, o Formulário de Atualização e Validação do Cadastro
de Recursos Humanos e as instruções para seu preenchimento, conforme
constante, do anexo único.
Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
Dourados/MS, 18 de agosto de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
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Decreto
DECRETO Nº 3600, DE 18 DE AGOSTO DE 2005
ANEXO ÚNICO

Resoluções
RESOLUÇÃO Nº.RET/08/5226/05/SEMGEP
Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, 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 L V E:
RETIFICAR, a Resolução nº Av/04/1037/02/SEMAD, que concedeu à Servidora
Pública Municipal, ELZA OLIVEIRA CRUZ CATINE, matrícula funcional nº
”5531”; ocupante do cargo efetivo de Profissional do Magistério Municipal II, lotada
na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Averbação do Tempo de Serviço de
“1046” (um mil e quarenta e seis) dias de serviços prestados a esta municipalidade, no
período compreendido de: “07.06.89 a 19.04.92”, para que passe a constar, “3996”
(três mil, novecentos e noventa e seis) dias... ...“07.06.89 a 16.05.00”, com base no
Parecer nº 1307/2005 constante do Processo Administrativo nº 156/2002.

na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 10% (dez por cento), a título de
Adicional por Tempo de Serviço, referente ao qüinqüênio aquisitivo de (“22.03.96 a
24.11.98”), para que passe a constar, “01.08.93 a 23.12.93, 01.02.94 a 23.12.94,
01.02.95 a 23.12.95, 01.02.96 a 21.03.96 (847 dias averbados) e de 22.03.96 a
24.11.98”, com base no Parecer nº 1282/2005 constante do Processo Administrativo nº
2046/2000.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências
necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 19 dias do mês de agosto do ano dois
mil e cinco (2005).
Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública

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

RESOLUÇÃO Nº.RET/08/4966/05/SEMGEP
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências
necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 24 dias do mês de agosto do ano dois
mil e cinco (2005).
Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública

Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados...

Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, 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 L V E:
RETIFICAR, a Resolução nº Ad/01/058/01/SEMAD, que concedeu à Servidora
Pública Municipal, IRENE PETYK, matrícula funcional nº ”80621”; ocupante do
cargo efetivo de Profissional Do Magistério Municipal, lotada na Secretaria Municipal
de Educação (SEMED), 10% (dez por cento), a título de Adicional por Tempo de
Serviço, referente ao qüinqüênio aquisitivo de (“01.03.94 A 30.04.00”), para que passe
a constar, “01.03.94 a 23.12.94, 01.02.95 a 23.12.95, 01.02.96 a 23.12.96, 01.02.97 a
23.12.97, 01.02.98 a 23.12.98, 01.02.99 a 10.09.99 (1.825 dias averbados)”, com base
no Parecer nº 1281/2005 constante do Processo Administrativo nº 2128/2000.

R E S O L V E:
RETIFICAR, a Portaria nº Ad/11/150/00/SEMAD, que concedeu à Servidora
Pública Municipal, LUZIA TEBAR LARRNAHAGA, matrícula funcional nº
”43071”; ocupante do cargo efetivo de Profissional Do Magistério Municipal II, lotada

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências

RESOLUÇÃO Nº.RET/08/4965/05/SEMGEP
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necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 19 dias do mês de agosto do ano dois
mil e cinco (2005).
Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública
RESOLUÇÃO /RET/Nº.08/4.992/05/SEMAD
Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, 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 L V E:
RETIFICAR, em toda a sua plenitude administrativa a Resolução de nº
Lm/07/3.451/05/SEMGEP, publicada no Diário Oficial nº. 1581, página 02 do dia 08
de julho de 2005, que concede licença médica, beneficio pago pelo INSS, a Servidora
Pública Municipal, MARTA PEREIRA DA SILVA, matrícula funcional nº.“153331”,
lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), para que onde consta, 56 dias
no período de “01/07/2005 à 25/08/2005”, beneficio pago pelo INSS, passe a constar,
36 dias no período de “01/07/2005 à 05/08/2005” por motivo de Licença Gestante.

Rerratificação da Resolução nº 008/2005/SEMHSUR
Fica Retificado os moto-taxistas abaixo, por erro de digitação e /ou equívoco e
ratificados os demais nomes publicados.
RG
93
375
259

NOME
Rony Petter da Silva
Israel Aguero
Marcelo Alves Vieira

Dourados, 29 de agosto de 2005
Engº Jorge Hamilton Marques Torraca
Secretário Municipal de Habitação e Serviços Urbanos

RESOLUÇÃO SEMFI Nº 002/2005, DE 01 DE MARÇO DE 2005
Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do Conselho de Recursos Fiscais
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais,

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

RESOLVE:

À Superintendência de Recursos Humanos, para as Providências necessárias aos
assentamentos funcionais.

Art. 1º Fica Aprovado o Regimento Interno do Conselho de Recursos Fiscais, na
forma do anexo I desta resolução;

Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos (22) vinte dois dias do mês de (08)
agosto do ano (2005) dois mil e cinco.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 01/03/2005.

Dirceu Aparecido Longhi
Secretário Municipal de Gestão Pública

Dourados, 25 de agosto de 2005.
Luiz Seiji Tada
Secretário Municipal de Finanças

RESOLUÇÃO Nº SD/08/5.356/05/SEMGEP
Dirceu Aparecido Longhi, Secretário Municipal de Gestão Pública, 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 L V E:

ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
DE RECURSOS FISCAIS - CORFIS
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA

DETERMINAR, à COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E
PROCESSANTE, constituída pelo Decreto 285/2001, alterado pelo Decreto
2340/2003, a instauração de Processo de Sindicância Administrativa Disciplinar para
apurar o fato de maquinários da Prefeitura Municipal de Dourados operar em
propriedade particular.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos 23 dias do mês de agosto do ano de
dois mil e cinco (2005).
DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretario Municipal de Gestão Pública
RESOLUÇÃO/CEC N.º 02, DE 01 DE 24 DE AGOSTO DE 2005
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL, no uso das
atribuições que são conferidas pelo art.3°, § 1°, da Resolução/SEMED n.° 404, de 29
de abril de 2005,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam homologadas as inscrições dos(as) candidatos(as) a Diretor(a)
constantes do Anexo Único a esta Resolução.

Art. 1º - O Conselho de Recursos Fiscais – CORFIS, é órgão administrativo
colegiado, com autonomia decisória, e tem a incumbência de julgar, em segunda
instância os recursos voluntários e “ex-ofício”, referentes a processos administrativos
de sua competência, além de emitir parecer em processo de compensação de crédito
tributário e fiscal.
Parágrafo único - O CORFIS rege-se pelo que determina este Regimento e demais
disposições legais pertinentes.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO
SEÇÃO I
DA ESTRUTURA
Art. 2º - O CORFIS tem a seguinte estrutura orgânica:
I – Uma Câmara Permanente
II - Uma Câmara Suplente
SEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º – O CORFIS é composto de 05 (cinco) membros titulares, sendo três
representantes do Poder Executivo e dois dos contribuintes, nomeados pelo Prefeito
Municipal, para mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzidos uma vez.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Dourados, 24 de agosto de 2005.
Prof. Ênio Ribeiro de Oliveira
Presidente da Comissão Eleitoral Central

RESOLUÇÃO Nº 009/2005/SEMHSUR

§ 1º - Para cada membro titular será nomeado um suplente para substituí-lo nas
suas faltas ou impedimentos.
§ 2º - A escolha dos representantes dos contribuintes será feita mediante indicação
conjunta da Associação Comercial e Industrial de Dourados, Sindicato dos
Contabilistas e Ordem dos Advogados do Brasil conforme preceitua o §2º do art. 499
do Código Tributário Municipal.
§ 3º - Os membros do CORFIS deverão ser portadores de título universitário e de
reconhecida experiência em matéria tributária.
§ 4º - O Presidente e o Vice-Presidente do CORFIS serão escolhidos pelo
Secretário de Fazenda dentre os representantes do Município.
§ 5º - Junto ao CORFIS, quando necessário, atuará um Auditor Fiscal de Tributos
Municipais, na qualidade de Consultor Fiscal.
§ 6º - Será havida como renúncia tácita no mandato a falta de comparecimento de
qualquer membro a 3 (três) sessões consecutivas ou 5(cinco) intercaladas, no mesmo
exercício, sem justificação dos motivos por escrito perante o Presidente, o que ensejará
a efetivação do respectivo suplente do membro faltoso.
§ 7º - É facultado aos membros o pedido de licença de, no mínimo, 30(trinta) dias
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e, no máximo, 120 (cento e vinte) dias, que será apreciado pelo Presidente, podendo
ser prorrogado.
§ 8º - O Presidente dará conhecimento da substituição de que trata o parágrafo
anterior, em comunicação oficial ao Secretário de Fazenda, para indicação do
suplente.
§ 9º - Os membros do CORFIS receberão a título de gratificação o equivalente a
50% da remuneração percebida pelos funcionários comissionados, vínculo DGA-5.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES
SEÇÃO I
DO FUNCIONAMENTO
Art. 4º - O CORFIS só poderá deliberar com a presença da maioria dos seus
membros.
Parágrafo único: As decisões do CORFIS serão tomadas por maioria de votos,
tendo o Presidente ou quem suas vezes fizer, voto de qualidade, em caso de empate na
votação.
Art. 5º – O CORFIS reunirá, ordinariamente, 1 (uma) vez por semana e,
extraordinariamente, quando convocado pelo presidente, devendo as sessões ser
públicas.
Art. 6º – Os processos que não forem julgados na sessão ficam, automaticamente,
incluídos na pauta da reunião seguinte.
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DAS CÂMARAS PERMANENTE E SUPLEMENTAR
Art. 7º – Compete às Câmaras Permanente e Suplementar:
I – Conhecer e julgar os recursos voluntários, interpostos pelos contribuintes do
Município contra atos ou decisões sobre matéria fiscal, praticados pela autoridade
julgadora de primeira instância, por força de suas atribuições;
II – Conhecer e julgar o recurso de ofício, interposto pela autoridade julgadora de
primeira instância;
III – Emitir parecer em processo de compensação de crédito tributário e fiscal;
IV – Declarar nulos, os atos processuais, no todo ou em parte, quando por
omissão, erro ou irregularidade, não seja possível proferir decisão, ou determinar-lhes
a repetição, desde que cabível;
V - Decidir sobre os pedidos que versem sobre matéria estranha à competência do
Conselho de Recursos Fiscais, inclusive os recursos não admitidos em lei,
determinando a devolução dos processos às repartições competentes, quando for o
caso;
VI – Solicitar a presença para esclarecimento, sempre que necessário, de
servidores que hajam funcionado em processos submetidos à sua deliberação;
VII – Pronunciar-se sobre questões fiscais quando solicitado pelo Secretário
Municipal de Fazenda e em assuntos que interessem às relações entre o fisco e os
contribuintes;
VIII - Representar ao Secretário Municipal de Fazenda propondo medidas que
visem aprimorar o sistema tributário do Município objetivando a justiça fiscal e a
conciliação dos interesses dos contribuintes com os da Fazenda Municipal;
IX – Sugerir providências sobre assuntos relacionados com suas atribuições e
atividades;
SESSÃO III
DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
Art. 8º - Compete ao Presidente do Conselho de Recursos Fiscais:
I – Representar o CORFIS, para todos os efeitos legais;
II - Dirigir e supervisionar todos os serviços e atividades do CORFIS;
III - Presidir as sessões, manter a ordem dos trabalhos, resolver as questões de
ordem e apurar as votações;
IV - Proferir voto de qualidade no julgamento de processos fiscais, quando
empatada a votação;
V - Convocar sessões extraordinárias do CORFIS;
VI - Designar os relatores, mediante sorteio;
VII - Conhecer e encaminhar para decisão em plenário, os pedidos que versem
sobre matéria estranha à competência do CORFIS, inclusive os recursos não admitidos
em lei;
VIII - Despachar expedientes do CORFIS;
IX - Representar o CORFIS nos atos, podendo delegar esta atribuição a qualquer
membro;
X - Submeter à discussão e votação as atas da sessão imediatamente anterior, nelas
fazendo menção de quaisquer correções, restrições ou impugnações apresentadas
durante sua votação;
XI - Assinar as atas das sessões e os acórdãos, sendo estes juntamente com o
relator designado;
XII - fazer constar em ata as ocorrências e demais acontecimentos nas sessões;
XIII - homologar as desistências de defesas ou recursos;
XIV - Mandar suprimir, por iniciativa de qualquer dos membros do Conselho, as
expressões descorteses ou injuriosas constantes dos autos, quer de funcionários, quer
de partes, de modo a torná-las ilegíveis, sem prejuízo de outras providências que o caso
requeira;
XV - Elaborar, com antecedência necessária, as pautas para julgamento,
obedecendo à Antigüidade dos processos em relação à conclusão para os relatores;
XVI - Deferir ou não a juntada aos processos, de documentos, desde que ainda não
distribuídos ao relator;

XVII - Autorizar a restituição de documentos ou outros meio de prova anexada
aos autos, mediante recibo da parte interessada e cópia nos autos, desde que a sua
retirada não prejudique a instrução do processo;
XVIII - Convocar os suplentes;
XIX - Dar posse, conceder licença ou afastamento aos membros;
XX - Comunicar ao Secretário Municipal de Fazenda com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias, o término do mandato dos membros, titulares e suplentes;
XXI - Comunicar ao Secretário Municipal de Fazenda a perda de mandato do
membro do Conselho de Recursos Fiscais nos casos previstos nos artigo 3° deste
Regimento;
XXII - Apreciar os pedidos dos membros, referentes à prorrogação de prazos para
julgamento de processos ou a justificação de ausência às sessões;
XXIII - Apresentar, mensalmente, ao Secretário Municipal de Fazenda relatório
das atividades do Conselho;
XXIV - Executar as demais atribuições inerentes ao cargo
XXV – Determinar publicações de interesse do CORFIS no Diário Oficial do
Município;
Art. 9º. - Ao vice-presidente, além das atribuições normais de membro da Junta de
Recursos Fiscais, compete substituir o presidente na falta ou impedimento deste.
SESSÃO IV
DOS MEMBROS
Art. 10º - Compete aos membros:
I - Comparecer às sessões ordinárias do Conselho de Recursos Fiscais e às
extraordinárias, quando para estas convocado;
II - Relatar os processos que lhe forem distribuídos, no prazo regimental, para
inclusão em pauta de julgamento;
III - Redigir os acórdãos dos julgamentos de processos em que forem relatores,
quando seu voto merecer acolhida, no prazo de 08 (oito) dias a contar do julgamento;
IV - Determinar as diligências necessárias à instrução dos processos em que sejam
Relatores;
V - Fazer relatório minucioso do processo, na qualidade de Relator, procedendo a
sua leitura e esclarecimento sobre as dúvidas, quando solicitado pelos demais
membros.
VI - Fundamentar seu voto em todos os processos em que figure como Relator e
nos demais, quando julgar conveniente;
VII - Pedir vista dos autos do processo, quando julgar necessário, para exame da
matéria em debate, e se for o caso, apresentar voto em separado;
VIII - Declarar-se impedido para julgar os processos, nos casos previstos no artigo
509, do CTM;
IX - Sugerir medidas de interesse do Conselho de Recursos Fiscais, do fisco e dos
contribuintes;
X - Solicitar ao Presidente, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas,
convocação de seu suplente quando, eventualmente, tenha de afastar-se por uma ou
mais sessões.
Art. 10º - Aos membros suplentes em exercício são atribuídos os mesmos direitos,
deveres e competência dos membros titulares.
SESSÃO V
DOS PRAZOS
Art. 11 - Os prazos para interposição de recursos serão contínuos e peremptórios,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Art. 12 - Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na
repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 13 - Os prazos para os relatores são os seguintes:
I – 08 (oito) dias para restituição de processos com relatório, podendo ser
prorrogado por igual período, em se tratando de processo de difícil estudo, em que
alegue a dificuldade, em requerimento dirigido tempestivamente ao Presidente do
CORFIS;
II – 05 (cinco) dias para restituição de processos objeto de pedido de vista; e
III – 08 (oito) dias para redigir acórdão.
Art. 14 - Quando for realizada qualquer diligência, a requerimento do relator,
terão estes novos prazos de 05 (cinco) dias para completar o estudo, contado da data
em que receberam o processo, com a diligência cumprida.
SESSÃO VI
DA DISTRIBUIÇÃO
Art. 15 - A distribuição dos processos será efetuada pelo presidente do Corfis,
mediante sorteio, observando-se sempre que possível, a igualdade numérica.
Parágrafo único: Os processos distribuídos serão registrados na ata da primeira
sessão que suceder a distribuição.
Art. 16 - Ocorrendo à declaração de impedimento do relator, o Presidente
procederá à nova distribuição do processo, mediante compensação.
CAPÍTULO IV
DAS SESSÕES E DOS TRABALHOS DO
CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS
SESSÃO I
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DAS SESSÕES
Art. 17 - O CORFIS realizará sessões ordinárias, para julgamento dos feitos de
sua competência, em dia e hora prefixados, podendo, ainda, realizar sessões
administrativas e extraordinárias, quando necessárias, desde que convocadas pelo
Presidente, com antecedência mínima de 24(vinte e quatro) horas, comunicando-se
aos membros o assunto a ser deliberado.
Art. 18 - A saída de um ou mais membros não impede o prosseguimento da sessão,
desde que se mantenha o número necessário ao seu funcionamento, devendo o fato
constar da ata.
Art. 19 - Aberta à sessão à hora determinada e não havendo número para deliberar,
aguardar-se-á por 30 (trinta) minutos a formação de quorum e, decorrido este prazo, se
o número legal ainda não for atingido, encerrar-se-á a sessão, lavrando-se, todavia, ata
em que serão mencionados os nomes dos membros ausentes.
Art. 20 - Ao Presidente é facultado intervir nos debates.
Art. 21 - Nenhum membro poderá eximir-se de votar, salvo quando não houver
assistido ao relatório ou declarar-se impedido.
Art. 22 - Cada membro terá o tempo de 5 (cinco) minutos, prorrogáveis por igual
tempo, para proferir seu voto, podendo fazer uso da palavra para explicação ou
modificação do voto, antes da proclamação do resultado.

Art. 33 – As atas das sessões serão lavradas em livros próprios, abertos, rubricados
e numerados pelo Presidente, e nelas se resumirá, com clareza e objetividade, quanto
haja passado na sessão, devendo conter:
I – dia, mês, ano e hora da abertura da sessão;
II – o nome do Presidente ou de quem o substituir;
III – o número e o nome dos membros que participarem da sessão;
IV – justificativa da omissão de convocação de suplentes se for o caso;
V – relação dos processos em atraso, em poder dos relatores;
VI – resultados dos julgamentos dos pedidos de justificativa de faltas dos
Relatores ou do Presidente;
VII – relação dos expedientes lidos em sessão;
VIII – resultado da distribuição de processo;
IX – acórdãos cuja redação foi conferida;
X – indicações e propostas feita em sessão;
XI – relação dos processos com pauta marcada para a sessão;
XII – natureza, número, nome das partes e o resultado dos julgamentos dos
processos apresentados em sessão, com registro da sustentação oral de cada uma das
partes, se houver; e
XIII – notícia sumária de outros fatos ocorridos.
Parágrafo único: As saídas antecipadas ou chegadas tardias à sessão, dos
membros, serão registradas em ata.
SESSÃO IV
DOS ACÓRDÃOS

Art. 23 - Qualquer questão preliminar ou prejudicial argüida, será apreciada antes
do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com a decisão daquela.

Art. 34 – Concluído o julgamento, o Presidente designará o relator, se vencedor
para redigir o acórdão no prazo de 8 (oito) dias.

Parágrafo Único: Rejeitada a preliminar ou a prejudicial, ou se qualquer delas não
for incompatível a apreciação do mérito, seguir-se-ão a discussão e a votação da
matéria principal, devendo pronunciar-se sobre a mesma, também os membros
vencidos, na apreciação da preliminar ou prejudicial.

Parágrafo único – Se o relator for vencido, o Presidente designará redator do
acórdão um dos membros cujo voto tenha sido vencedor.

Art. 24 - Versando a questão sobre nulidade sanável, o julgamento será convertido
em diligência, a fim de que seja a nulidade suprida, no prazo que for estipulado pelo
presidente.
Art. 25 - Poderá, também, o julgamento ser convertido em diligência, quando
faltar no processo elemento essencial à sua instrução.
Parágrafo único – Cumprida a diligência, os autos voltarão ao relator para
completar o relatório, após o que, serão incluídos em pauta para novo julgamento.
SESSÃO II
DA ORDEM DOS TRABALHOS
Art. 26 – O Presidente fará organizar, previamente, a pauta dos processos a serem
julgados, devendo os recursos voluntários e os pedidos de reconsideração preferirem
aos demais.
Art. 27 – A ordem dos trabalhos, nas sessões ordinárias, será a seguinte:
I – abertura da sessão;
II – verificação do número de membros presentes;
III – leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;
IV – leitura dos expedientes;
V – registro dos processos distribuídos pelo presidente desde o término da sessão
anterior;
VI – conferência dos acórdãos;
VII – indicações e propostas;
VIII – anúncio da pauta; e
IX – julgamento dos feitos e deliberação sobre outros assuntos de competência do
Conselho
Art. 28 – O julgamento de recurso será anunciado pelo Presidente, por número e
nomes dos recorrentes e recorridos, seguindo-se a apresentação do relatório do relator
e a leitura do Parecer.
Art. 29 – O julgamento, uma vez iniciado, ultimar-se-á, salvo havendo pedido de vista
e, depois de apregoado, nenhum dos membros poderá retirar-se do recinto, a não ser por
motivo justificado, nem poderá interromper o relatório, salvo para solicitar esclarecimentos.
Art. 30 – Encerrados os debates, o Presidente dará a palavra ao relator para proferir
voto, seguindo-se a votação pelos demais julgadores, de forma alternada segundo a
representação, devendo o vice-presidente ser o último a votar, caso não seja o relator e
não ocorra a hipótese de empate que, neste caso, cabe ao Presidente o último voto.
Art. 31 – Ocorrendo empate, caberá ao Presidente ou ao Vice-presidente, proferir
voto de qualidade, sendo-lhe, todavia, facultado adiar o julgamento para a primeira
sessão seguinte à data da restituição do processo, objeto de vista.

Art. 35 – Redigido o acórdão, será ele incluído pelo Presidente em sessão, para
leitura pelo relator e conferência pelo plenário.
Parágrafo único: Se a maioria dos membros divergir da redação dada ao acórdão,
o Presidente designará um redator ad hoc, que na própria sessão procederá à sua
reformulação.
Art. 36 – Os acórdãos terão ementa que, resumidamente, indique a tese jurídica
que prevaleceu no julgamento, e poderão ser acompanhados da fundamentação de
votos vencidos , desde que os prolatores dos mesmos o requeiram na sessão do
julgamento.
Parágrafo único – As ementas terão verbetes que facilitem a classificação dos
acórdãos segundo o assunto tratado.
Art. 37 – As conclusões dos acórdãos serão publicadas no Diário Oficial do
Município, sob designação numérica e com indicação nominal das partes.
Parágrafo único – As decisões importantes, do ponto de vista doutrinário, poderão
ser publicadas na íntegra, a critério do Presidente.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 38 – Cabe ao CORFIS discutir, votar e alterar o seu Regimento.
Art. 39 – Publicado o acórdão, o Presidente providenciará a baixa dos autos e sua
remessa à Secretaria Municipal de Fazenda no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 40 – O documentos que instruem o processo poderão ser restituídos, em
qualquer fase, a requerimento do sujeito passivo, desde que a medida não prejudique a
instrução e desses fiquem cópias autenticadas no processo.
Art. 41 – Não se realizarão sessões:
I – nos feriados e dias de ponto facultativo;
II – na quarta-feira de cinza;
III – No período de 20 de Dezembro a 20 de Janeiro.
Art. 42 - Os assuntos administrativos do CORFIS, serão lavrados em forma de
resolução.
Art. 43 – O recesso previsto no inciso III do artigo 38 deste regimento, suspenderá
o curso do prazo; o que lhe sobejar recomeçará a correr do primeiro dia útil seguinte ao
término do recesso.
Art. 44 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Presidente do
Corfis, inclusive os de natureza transitória.
Dourados-MS, em 01 de março de 2005.

Parágrafo único – Ao devolver o processo objeto de vista, o julgador deverá
apresentar seu voto por escrito.
Art. 32 – Proclamada a decisão, não poderá o relator modificar o seu voto, nem se
manifestar sobre o julgamento.
SESSÃO III
DAS ATAS

Edílson Wagner Ribeiro
Presidente do Conselho
HOMOLOGO:
Luiz Seiji Tada
Secretário Municipal de Finanças
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Extrato de Processo Administrativo
Extrato de Processo Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMS
Processo
Data
Requerente
Decisão
120/2005 19/8/2005 CARLISE MICHEL PIRES
DEFERIDO
121/2005 19/8/2005 RENATA GRUBERT VARGAS
DEFERIDO
119/2005 19/8/2005 EDER BENITES MATOS
DEFERIDO
95/2005 17/6/2005 EDISON MARTINS FLORES
INDEFERIDO
113/2005 8/8/2005 TATIANE ROMERO
INDEFERIDO

Extratos de Atos Administrativos
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA/SEMGEP/SRH
EXTRATOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE:
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO:
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO:
Nome:
Maria de Fátima Medeiros Bezerra
Adolfo Ribeiro Garcia
Edevam Alves dos Santos
Angela Caetano Granjeiro
João Cabreira Lippe

Setor:
SEMED
SAF
SEMGEP
SEMED
SEMS

Resolução nº.:
Ad/07/4116/05
Ad/07/4286/05
Ad/07/4055/05
Ad/08/4647/05
Ad/08/4712/05

Qüinquênio
29.04.00 a 28.04.05
28.06.00 a 27.06.05
28.06.00 a 27.06.05
19.05.00 a 18.05.05
30.05.00 a 29.05.05

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO:
LICENÇA PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA NA FAMÍLIA:
Nome:
Setor:
Resolução nº.:
Tempo:(dias)
Rosana da Costa Silva
SEMED
Ldf/08/4742/05
30 (trinta)
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO:
LICENÇA POR MORTE DE PESSOA DA FAMILIA {08 dias}:
Nome:
Setor:
Resolução nº.:
Madirlei Pereira Petelin de Lima
SEMED
Ln/08/4696/05

Início:
16.06.05
27.06.05
30.06.05
27.07.05
08.06.05

Início:
02.08.05

Início:
25.07.05

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO:
EXTRATOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS
Nome:
Setor:
Nº do Processo: Datado em:
Evanilde Costa da Silva
APOSENTADA 392
31.03.05

Assunto:
Isenção de IR

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO:
LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR (TIP)
Nome:
Setor:
Resolução nº.:
Joacir Pereira da Silva
SEMED
Laf/01/182/05

Início:
17.01.05

Tempo:
02 (dois anos)

LICENÇA PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA NA FAMÍLIA:
Nome:
Setor:
Resolução nº.:
Tempo:(dias)
Salete Rosa da Silva Gabriel
SEMED
Ldf/08/4841/05
20 (vinte)
Wania Auxiliadora da Silva Matos
SEINFRA
Ldf/08/5229/05
30 (trinta)

Início:
29.07.05
01.05.05

AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE:
Nome:
Setor:
Resolução nº.:
Período
Sandra do Carmo Teixeira Florenciano
SEMED
Av/08/5025/05
28.06.00 a 12.03.03
Eurides Campos da Silva
SEMED
Av/08/5026/05
01.06.95 a 31.12.95
Zenilda Vitor Zagolino Fonseca
SEMS
Av/08/5027/05
Peródo Intercalado
Magna Regina da Silva Gomes
SEMED
Av/08/5028/05
22.02.88 a 11.03.93
Luiza de Jesus Arsamendia
SEMS
Av/08/4840/05
01.08.84 a 09.06.05
APOSTILAMENTO DE NOME:
Nome:
Lucimari Menezes de Santana de Morais
Simone de Godoy Santana

Setor:
SEMED
SEMED

Resolução nº.:
Ap/08/4975/05
Ap/08/4808/05

CEDENCIA:
Nome:
Carmem Palácio

De:
SEMED

Para:
Resolução nº.:
C. Eleitoral 43ª Z. Cd/08/4830/05

Para:
Lucimari Menezes de Santana
Simone de Godoy Santana Santos

Inicio:
01.08.05

LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR (TIP)
Nome:
Setor:
Resolução nº.:
Rosemar Mantovani Maciel da Silva
SEMED
Laf/08/4697/05

Tempo:
02 (dois) anos

LICENÇA POR MORTE DE PESSOA DA FAMILIA {08 dias}:
Nome:
Setor:
Resolução nº.:
Andrea Londero Bonatto
SEGOV
Ln/08/4923/05
Jeanmaire Silva Crepaldi
SEMED
Ln/08/5135/05
Everaldo Matos Fialho
SEMHSUR Ln/08/5136/05
Cristina Farias
SEMS
Ln/08/4984/05
Cândida Alves de Oliveira Silva
SEMED
Ln/08/4983/05

Início:
08.08.05
13.08.05
17.08.05
09.08.05
26.07.05

REMOÇÃO:
Nome:
Maria Ângela Clemente
Arino Rodrigues Pavão
Lazara Santos de França
Sônia Maria Ferreira
Maria Inês Lima Novaes
Fausto Ferreira de Souza Júnior
Iracema de Brito Ferreira Sampaio

De:
SEMGEP
SEMHSUR
SEMS
HU
SEMGEP
SEMED
SEMHSUR

Para:
SEMS
SEMS
SEMGEP
SEMS
SEMS
SEMGEP
SEMED

Resolução nº.:
Rm/08/4981/05
Rm/08/4982/05
Rm/08/4831/05
Rm/08/4838/05
Rm/08/4839/05
Rm/08/4972/05
Rm/08/4896/05

READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO:
Nome:
Maria Bebete dos Santos
Vera Lúcia Premuli Machado

Setor:
SEMS
SEMED

Resolução nº.:
Função:
Readaptada:
Read/08/5227/05 Aux. Serv. de Saúde Aux. Serv. de Saúde (Copeira)
Read/08/5228/05 Professora
Assessoramento Escolar

Poder Legislativo
Balancete

Dias
988
214
1.809
1.845
7.618

Início:
01.09.05

Inicio:
01.07.05
09.08.05
01.08.05
01.08.05
07.07.05
08.08.05
22.07.05

