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Poder Executivo
Leis
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

LEI COMPLEMENTAR N° 105, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006.
“Acrescenta o § 6º, no art. 77 da Lei Complementar nº. 56 de 23 de dezembro de
2002.”

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica acrescentado o inciso § 6º ao art. 77, da Lei Complementar nº. 056, de 23
de dezembro de 2002, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da
Prefeitura Municipal de Dourados - PCCR-DOURADOS, cria cargos efetivos, fixa
vencimentos e dá outras providências.”, com a seguinte redação:
“Art. 77- (...)
§ 6º- Os profissionais de Saúde Pública e os de Serviços de Saúde que atuam nos
Programas de Saúde da Família – PSF cumprirão carga horária de 40 horas semanais”.
Art. 2º- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos do
Poder Executivo do Município de Dourados e de suas autarquias e fundações públicas, nos
termos do inciso VII do parágrafo único do artigo 46 da Lei Orgânica do Município.
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, regime jurídico é o conjunto de direitos,
responsabilidades, deveres, proibições constitucionais pertinentes e preceitos legais e
regulamentares que regem as relações entre o Município e seus servidores.
Art. 2º Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
Art. 3º Cargo público é o posto de trabalho criado por lei, de iniciativa privativa de
cada Poder ou entidade, em número certo, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, a que corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades,
respeitados a estrutura organizacional e os deveres cometidos a um servidor.

Dourados, 27 de dezembro de 2006.
§ 1º Os cargos públicos são de provimento efetivo ou em comissão.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

§ 2º A classificação dos cargos públicos obedecerá ao plano correspondente,
estabelecido em lei complementar.

LEI COMPLEMENTAR Nº. 106, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006
“Revoga disposições da Lei Complementar nº. 071, de 29 de dezembro de 2003, que
institui o Código Tributário Municipal de Dourados”.

§ 3º É vedado atribuir ao servidor atribuições diversas das especificadas para o seu
cargo, salvo os casos de readaptação determinada em laudo médico.
Art. 4° É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em
legislação específica.

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sancionou, a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º. Ficam revogadas as alíneas “b” do inciso I e a “c” do inciso II ambas do § 1º, do
artigo 186, da Lei Complementar nº. 71, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 2º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

CAPÍTULO II
DO INGRESSO E DA PERMANÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO
Seção I
Da Investidura e Do Provimento
Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo público:

Dourados - MS, 27 de dezembro de 2006.
I- a nacionalidade brasileira, salvo exceção estabelecida em legislação autorizada pela
Constituição Federal;
II- o gozo dos direitos políticos;

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

III- a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006.
“Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Dourados e
de suas autarquias e fundações públicas.”

IV- o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V- a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI- a aptidão física e mental;

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei
Complementar:

VII- a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas.
Parágrafo único. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros
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requisitos estabelecidos em lei.

Subseção IV
Da Reversão

Art. 6º Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se
inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições lhes sejam
compatíveis, sendo-lhes reservado de 10 % (dez por cento) das vagas oferecidas em
concurso conforme determinar o edital.
Art. 7º O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade
competente de cada Poder ou do dirigente de autarquia ou fundação pública.
Art. 8º A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
Art. 9º São formas de provimento de cargo público:

Art. 15. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando,
por perícia médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos de sua aposentadoria.
§ 1º A reversão far-se-á a pedido ou “ex-officio”, no mesmo cargo ou no resultante de
sua transformação.
§ 2º Encontrando-se provido ou extinto o cargo, o servidor revertido exercerá suas
atribuições como excedente até a ocorrência de vaga.
Art. 16. Não poderá ser revertida a aposentadoria de servidor que já tiver completado 70
(setenta) anos de idade, data compulsória para esse fim.

I- a nomeação;
Subseção V
Da Reintegração

II- a readaptação;
III- a reversão;

Art. 17. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente
ocupado ou no resultante de sua transformação, quando invalidada a sua exoneração por
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todos os direitos e vantagens.

IV- a reintegração;
V- a recondução;

§ 1º Encontrando-se provido o cargo, seu eventual ocupante será reaproveitado em
outra função até a vacância de cargo compatível, ou, se ocupava um outro, reconduzido ao de
origem sem direito à indenização ou, ainda, posto em disponibilidade.

VI- o aproveitamento.
Seção II
Das Formas de Provimento
Subseção I
Da Nomeação
Art. 10. A nomeação far-se-á:

§ 2º Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor será reintegrado em um
equivalente, respeitada a habilitação profissional ou, quando inexistir vaga, posto em
disponibilidade, observadas as regras constitucionais a respeito.
Subseção VI
Da Recondução
Art. 18. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e
decorrerá de:

I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou
constituído em carreira;
II - em comissão, para cargos definidos em lei como de livre provimento em comissão
ou de confiança e livre exoneração.
Art. 11. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação
em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e
o prazo de sua validade.
Subseção III
Da Readaptação
Art. 12. Readaptação é a transferência do servidor, para exercer função de atribuições e
responsabilidades compatíveis com sua capacidade física ou mental, verificada em perícia
médica oficial especializada, desde que apresentada posterior ao ingresso no serviço
público.
§ 1º A readaptação não trará prejuízos ao cargo e, em nenhuma hipótese, acarretará
aumento ou redução de vencimentos ou remuneração do servidor, exceção feita ao cargo em
exercício pelo readaptando que tenha natureza que justifique acréscimos legalmente
previstos.
§ 2º Na hipótese de limitação física ou mental ocorrida sem culpa do servidor em
estagio probatório e no exercício da função, será readaptado a tantas funções quantas forem
necessárias, até a readaptação definitiva.
a) a verificação da culpa será feita em procedimento administrativo, assegurada ampla
defesa ao servidor.
b) provada a inadaptação a todas as funções disponíveis na administração pública
municipal, em procedimento próprio, assegurada ampla defesa, será o servidor aposentado.
§ 3º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitados a
habilitação e o nível de escolaridade exigidos, alem da equivalência de vencimentos e ou da
remuneração do servidor.
§ 4º Se julgado incapaz para o serviço publico, o servidor readaptando ou readaptado
será aposentado por invalidez.
§ 5º Somente terá direito a readaptação durante o estágio probatório, ao servidor que
comprovar que a sua redução de capacidade física ou mental ocorreu após ingresso ao
serviço público, através de perícia médica especializada designada pela Administração.
Art. 13. A readaptação será feita a pedido ou “ex-officio” e será processada:
Iquando provisória, mediante ato do Secretário Municipal de Gestão Pública, de
conformidade com a manifestação da perícia médica oficial e por período não superior a 6
(seis) meses, podendo haver prorrogação, no caso de o servidor estar participando de
programa de reabilitação profissional, até o máximo de 2 (dois) anos;
II - quando definitiva, por ato do Prefeito Municipal, de conformidade com a
manifestação da perícia médica oficial, desde que atendidos os requisitos de habilitação
profissional exigidos em lei ou regulamento.
Parágrafo único. O servidor que estiver readaptado provisoriamente deverá ser
readaptado definitivamente antes de sua aposentadoria.
Art. 14. Quando o servidor readaptando for detentor de mais de 1 (um) cargo, deverão
ser cumpridos os requisitos atinentes à acumulação.

I- inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
II- reintegração do anterior ocupante.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será
aproveitado em outro, observadas as regras de compatibilidade previstas em lei específica.
Subseção VII
Do Aproveitamento
Art. 19. Aproveitamento é o reingresso no serviço público do servidor em
disponibilidade.
Art. 20. O aproveitamento do servidor em disponibilidade ocorrerá em vagas existentes
ou que surgirem.
§ 1º O aproveitamento dar-se-á, tanto quanto possível, em cargo de natureza e padrão de
vencimento correspondentes ao que ocupava o servidor, não podendo ser feito em um de
padrão superior.
§ 2º Se o aproveitamento se der em cargo de padrão inferior ao provento da
disponibilidade, terá o servidor direito à diferença.
Art. 21. Em nenhum caso poderá efetuar-se o aproveitamento sem que, mediante
perícia médica oficial, fique provada a capacidade física e mental para o exercício do cargo.
Parágrafo único. Se o laudo médico não for favorável, poderá ser procedida nova
perícia, para o mesmo fim, decorridos no mínimo 90 (noventa) dias.
Art. 22. Será aposentado no cargo anteriormente ocupado o servidor em
disponibilidade que for julgado, em perícia médica oficial, incapaz para o serviço público.
Art. 23. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do
servidor que, aproveitado, não tomar posse e não entrar em exercício dentro do prazo
previsto nos artigos 31 e 37, respectivamente, desta Lei.
Seção III
Do Concurso Público
Art. 24. O concurso Público será de provas ou de provas e títulos, conforme se dispuser
em regulamento.
Art. 25. Nos concursos públicos, a inscrição do candidato poderá estar condicionada ao
pagamento do valor fixado no edital.
Art. 26. O concurso público, que poderá abranger diferentes cargos mencionará sempre
o número de vagas a serem preenchidas e terá o prazo de validade estabelecido no edital,
podendo ser prorrogado nos limites previstos na constituição federal.
Parágrafo único. Todas as condições do concurso serão fixadas em edital, que será
publicado no Diário Oficial do Município.
Art. 27. Fica assegurada a participação de 1 (um) representante das respectivas classes
sindicais, com base municipal, nos concursos públicos municipais.
Seção IV
Da Posse e Do Exercício
Art. 28.Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades
inerentes ao cargo público, com o compromisso de desempenhá-lo com probidade e
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obediência às normas legais e regulamentares, formalizada com a assinatura do termo pela
autoridade competente e pelo empossado.
Parágrafo único. No termo de posse poderão constar as atribuições, os deveres, as
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que poderão ser alterados por
lei.
Art. 29. A posse ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação
do ato de provimento, podendo haver prorrogação por igual período a requerimento do
interessado e a juízo da autoridade competente.
§ 1º Em se tratando de servidor municipal que esteja, na data de publicação do ato de
provimento, afastado legalmente, o prazo será contado a partir do término do afastamento.
§ 2º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo
previsto neste artigo.

§ 1º Ponto é o registro pelo qual se verificarão, diariamente, as entradas e saídas do
servidor.
§ 2º Nos registros de ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à
apuração da freqüência.
§ 3º Aos integrantes da Guarda Municipal de Dourados será a freqüência estabelecida
por meio da Escala Diária de Serviço.
Art. 43. É vedado dispensar o servidor do registro de ponto, salvo nos casos
expressamente previstos em lei ou regulamento.
§ 1º Excepcionalmente e apenas para elidir efeitos disciplinares, poderá ser justificada
a falta ao serviço.
§ 2º A falta abonada é considerada, para todos os efeitos, presença ao serviço.

§ 3º Em caso de superior interesse público, poderá ser reduzido o prazo previsto neste
artigo, desde que justificado pela autoridade competente.

§ 3º O servidor deverá permanecer em serviço durante as horas de trabalho, inclusive
as extraordinárias, quando convocado.

Art. 30.Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
Art. 31. No ato da posse, o servidor apresentará uma declaração dos bens e valores que
constituem seu patrimônio e outra de que não exerce cargo, emprego ou função pública
inacumuláveis, sob as penas da lei.
Art. 32. A posse em cargo público dependerá de prévia perícia médica oficial.
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e
mentalmente para o exercício do cargo.
Art. 33. São competentes para dar posse:
I - o Prefeito, aos Secretários Municipais e às demais autoridades que lhe sejam
diretamente subordinadas;
II - o Secretário Municipal de Gestão Pública, aos ocupantes de cargos em comissão
ou efetivos no âmbito das Secretarias Municipais, inclusive aos dirigentes de autarquias e
fundações públicas a ele vinculadas;
III - os dirigentes de autarquias e fundações públicas, aos ocupantes de cargos em
comissão ou efetivos da respectiva entidade.
Parágrafo único. A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de
responsabilidade, se foram satisfeitas as condições para a investidura do cargo
estabelecidas em lei ou regulamento.
Art. 34. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público.
Art. 35. É de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor empossado em cargo público ou
designado para função em confiança entrar em exercício, podendo ser prorrogado por igual
período a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente.
§ 1º Em caso de reintegração, readaptação, aproveitamento ou reversão, o prazo para o
início da contagem será a data da publicação do ato.
§ 2º Em caso de remoção ou redistribuição de servidor que se encontrar legalmente
afastado, o prazo para o início da contagem será a data do término do impedimento.
§ 3º Em caso de superior interesse público, poderá ser reduzido o prazo previsto neste
artigo, desde que justificado pela autoridade competente.
§ 4º O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua
designação para função em confiança se não entrar em exercício no prazo previsto neste
artigo.
Art. 36. À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou
designado o servidor compete dar-lhe exercício.
Art. 37. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados
no assentamento individual do servidor.

§ 4º Nos dias úteis, somente por determinação do Prefeito Municipal poderão deixar de
funcionar os serviços públicos ou ser suspensos os seus trabalhos, em todo ou em parte.
Art. 44. O ocupante de cargo de provimento efetivo está sujeito à carga horária de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, salvo categorias diferenciadas, conforme
especificado em lei.
§ 1º O chefe do Poder Executivo, atendendo ao interesse da Administração, poderá
reduzir a carga horária prevista neste artigo.
§ 2º Além do cumprimento do estabelecido neste artigo, o exercício de cargo em
comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo convocado
sempre que houver necessidade da Administração.
Seção VI
Do Estágio Probatório, Da Avaliação de Desempenho e Da Estabilidade
Art. 45. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio
probatório pelo período de 03 (três) anos sendo condição para adquirir estabilidade, a
avaliação especial de desempenho por comissão designada para esse fim.
Art. 46.A avaliação de desempenho do estágio probatório será aplicada de acordo com
parâmetros definidos em lei complementar Municipal, após ampla discussão com
comissão representante dos servidores.
§ 1º O servidor que, observadas as regras constantes neste artigo, não for aprovado no
estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente
ocupado, observadas as regras constitucionais e legais relativas à recondução.
§ 2º Ao término do estágio probatório a autoridade competente deverá, através de ato
próprio, exonerar o servidor, se não for avaliado satisfatoriamente, ou confirmá-lo no
cargo, em caso de avaliação satisfatória.
§ 3º A exoneração de que trata este artigo só ocorrerá após o cumprimento do princípio
constitucional da ampla defesa.
Art. 47.Ao servidor em estágio probatório poderão ser concedidas as licenças para
tratamento de saúde, à gestante, à adotante, por paternidade, por acidente em serviço e para
tratamento de pessoa da família, considerando-se esse período na contagem do prazo do
estágio probatório.
Parágrafo único. Em caso de cedência de servidor em razão de Termo de Cooperação
Mútua ou quando as atribuições do cargo exigir sua permanência em local que não seja
unidade da Prefeitura Municipal considerar-se-á a contagem do prazo do estágio probatório
como ininterrupta.
Art. 48. Será suspensa a contagem do prazo do estágio probatório quando o servidor:
I - exercer qualquer cargo de provimento em comissão ou função em confiança;
II - estiver no gozo das licenças:

Art. 38. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os
elementos necessários ao seu cadastro, que será atualizado com as informações prestadas
pelo servidor sempre que houver alteração dos dados iniciais.

a) para acompanhar cônjuge;
b) para o serviço militar;

Parágrafo único. Somente após o cumprimento do disposto neste artigo será o servidor
implantado em folha de pagamento.
Art. 39. O servidor poderá ter exercício somente dentro do Município, salvo em caso
de cessão a órgão público que não municipal.

c) para atividade política;
d) para desempenho de mandato classista;
III - estiver afastado para desempenho de mandato eletivo;

Art. 40. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado do novo
posicionamento na carreira a partir da data constante no ato de publicação que promover o
servidor.
Art. 41. Os servidores, efetivos ou em comissão, cumprirão jornada de trabalho fixada
nas leis de organização do quadro de pessoal da Prefeitura, observados os limites
constitucionais.
Seção V
Da Freqüência e Do Horário
Art. 42. A freqüência será apurada por meio de ponto.

IV - estiver cedido para outro órgão ou entidade não municipal.
Parágrafo único. A contagem do prazo do estágio probatório de que trata este artigo
será reiniciada a partir da data do término da licença ou do afastamento ou da cedência.
Art. 49. O servidor estável só perderá o cargo em virtude das causas previstas na
Constituição Federal, observada a legislação federal aplicável.
Seção VII
Do Desempenho e Da Promoção
Art. 50. O desempenho do servidor público, após o cumprimento do estágio
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probatório, será planejado, orientado e avaliado pelos gestores e dirigentes em todos os
níveis da Prefeitura Municipal, em conformidade com o princípio da eficiência da
administração pública estabelecido no caput do artigo 37 da Constituição Federal.

V – falecimento;
VI - posse em outro cargo inacumulável.

Art.51. A promoção do servidor público consiste na movimentação de uma referência
para outra imediatamente seguinte, dentro do mesmo cargo, movimentando o servidor:
a) pelo critério de merecimento ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício; e
b) pelo critério de antiguidade ao completar 5 (cinco) anos de efetivo exercício.

Art. 61. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício.
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:

Parágrafo único. Os critérios para a promoção por merecimento ou antiguidade serão
estabelecidos em lei específica.

I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;

Art. 52. Em benefício daquele a quem por direito cabia a promoção, será declarado sem
efeito o ato que a houver concedido indevidamente.

II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo
estabelecido.

§ 1º O beneficiário da promoção indevida a que se refere este artigo fica obrigado a
restituir o que a mais houver recebido, na forma do disposto no § 3º do artigo 78 desta Lei.

Art. 62. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função em confiança darse-ão:

§ 2º O servidor ao qual cabia a promoção será indenizado da diferença de vencimento a
que tiver direito.

I - a juízo da autoridade competente;
II - a pedido do próprio servidor.

Seção VIII
Da Progressão Funcional
Art. 53. A progressão funcional consiste na movimentação do servidor da
classe/nível/padrão em que se encontrar para a outra imediatamente superior, obedecido ao
critério de antiguidade.

Art. 63. A demissão resultará de ato punitivo, decorrente de processo administrativodisciplinar ou por sentença judicial transitada em julgado.
Art. 64. Considerar-se-á aberta a vaga:
I– da data da vigência do ato de readaptação, aposentadoria, exoneração ou demissão
do ocupante do cargo;

Art. 54. Obterão à progressão funcional anual nas carreiras:
II - da data do falecimento do ocupante do cargo;
I – os servidores que comprovarem nova habilitação, conforme legislação específica;
III- da data da vigência do ato que criar o cargo ou permitir o seu provimento.
II - da Procuradoria-Geral do Município os que contarem, no mínimo, 4 (quatro) anos
de efetivo exercício na classe anterior;
III – da Saúde Pública, Desenvolvimento Social, Serviço de Fiscalização,
Administração Tributária, Planejamento e Infra-Estrutura, Atividades TécnicoOrganizacionais e Atividades de Apoio Auxiliar, os que contarem, no mínimo, 4 (quatro)
anos de efetivo exercício no padrão anterior;
IV - do Magistério Municipal os que contarem, no mínimo, 4 (quatro) anos de efetivo
exercício no nível anterior.

Art. 65. A demissão do servidor efetivo em razão de processo administrativodisciplinar só será válida com assistência do respectivo sindicato.
Seção XI
Da Remoção
Art. 66. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, com ou sem
mudança de sede.
Art. 67. Dar-se-á a remoção:

§ 1º A progressão funcional nas carreiras referidas neste artigo, ressalvadas as regras
gerais estabelecidas nesta Lei Complementar, ficam submetidas às normas constantes dos
respectivos estatutos e regulamentos específicos expedidos pelo chefe do Poder Executivo
Municipal.
§ 2º A progressão funcional na carreira da Guarda Municipal obedecerá os critérios de
merecimento e antiguidade, estabelecida em lei específica.
Art. 55. A antiguidade será determinada pela permanência efetiva do servidor na
referência, apurada em dias.
Parágrafo único. Havendo fusão de classes, a antiguidade abrangerá o período de
permanência na referência anterior.
Art. 56. Para todos os efeitos, será considerada a progressão que cabia ao servidor que
vier a falecer ou for aposentado sem que tenha sido contemplado com esta vantagem no
prazo legal.
Art. 57. Em benefício daquele a quem por direito cabia a progressão será declarado sem
efeito o ato que a houver concedido indevidamente.
§ 1º O beneficiário da progressão indevida a que se refere este artigo, ficará obrigado a
restituir o que a mais houver recebido, na forma desta lei.
§ 2º O servidor ao qual cabia progressão, será indenizado da diferença de vencimento a
que tiver direito.
Seção IX
Da Disponibilidade
Art. 58. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de contribuição.
Art.59. Para efeito de disponibilidade será contado integralmente o tempo de serviço
público municipal, estadual ou federal.
Parágrafo único. O órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do
servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer ou o encaminhará à aposentadoria,
quando for o caso, nos termos da Constituição Federal.
Seção X
Da Vacância
Art. 60. A vacância do cargo público decorrerá de:
I - exoneração;
II - demissão;
III - readaptação definitiva;
IV - aposentadoria;

I - de uma Secretaria para outra;
II - de uma localidade para outra, dentro do território do Município, no âmbito de cada
órgão.
§ 1º A remoção destina-se a suprir carência de recursos humanos existente na unidade
ou localidade, vedado seu processamento quando não houver necessidade a ser suprida,
exceto no caso de permuta.
§ 2º A remoção por permuta será processada a requerimento de ambos os interessados,
com anuência dos respectivos Secretários Municipais ou dirigentes de órgãos, conforme
prescrito nesta Seção.
Seção XII
Da Redistribuição
Art. 68. Redistribuição é a movimentação do servidor, com o respectivo cargo, para
quadro de pessoal de outro órgão ou entidade cujo plano de cargos seja idêntico, observado
o interesse da Administração.
§ 1º A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal
às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de organização, extinção ou criação de
órgãos ou entidades.
§ 2º Nos casos de extinção de órgãos ou entidades, os servidores que não puderem ser
redistribuídos, na forma deste artigo, serão colocados em disponibilidade até o seu
aproveitamento, na forma do artigo 59.
Seção XIII
Da Substituição
Art.69. Haverá substituição, nos impedimentos ocasionais ou temporários, do
ocupante de cargo em comissão.
Art.70. A substituição será automática ou dependerá de ato da administração, devendo
recair sempre em servidor do Município.
§ 1º A substituição automática é a estabelecida em lei, regulamento ou regimento e
processar-se-á independentemente de ato.
§ 2º Se a substituição for indispensável e depender de ato da Administração, o
substituto será designado por ato do Prefeito Municipal ou do Secretário Municipal de
Gestão Pública ou dos dirigentes de autarquias e fundações públicas, nos termos da
competência estabelecida no artigo 33.
§ 3º Quando o tempo de substituição for de 30 (trinta) dias, ou mais, o substituto
perceberá o vencimento e as vantagens atribuídas ao cargo em comissão, ressalvado o caso
de opção e vedada a percepção cumulativa de vencimentos e vantagens.
§ 4º Quando se tratar de detentor de cargo em comissão, o substituto perceberá a
diferença de remuneração.
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TÍTULO II
DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS

III - adicionais;
IV - auxílios pecuniários.

CAPÍTULO I
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO
Art. 71. Vencimento é a retribuição pecuniária básica, devida pelo exercício de cargo
público, com valor fixado em lei.
Art. 72. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.
Art. 73. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração,
importância superior ao limite constitucionalmente estabelecido e inferior ao salário
mínimo vigente.
Parágrafo único. Excluem-se dos limites fixados neste artigo as parcelas de caráter
indenizatório.

§ 1º As indenizações e os auxílios pecuniários não se incorporam ao vencimento ou
provento, para nenhum efeito.
§ 2º As gratificações e os adicionais poderão integrar os proventos, nas condições
indicadas em lei específica.
§ 3º As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas, para efeito de
concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou
idêntico fundamento.
Seção I
Das Indenizações
Art. 82. Constituem indenizações ao servidor:

Art. 74. O vencimento dos cargos públicos é irredutível.
I - diárias;
Art. 75. Perderá temporariamente a remuneração de seu cargo efetivo o servidor:
II - transporte.
I - nomeado para o exercício de cargo em comissão na administração direta, autárquica
ou fundacional;

Art. 83. Os valores das indenizações e as condições para a sua concessão serão
estabelecidos em regulamento.

II - à disposição da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios;
Subseção I
Das Diárias

III - à disposição das autarquias e das fundações públicas municipais;
IV- que estiver afastado para desempenho de mandato eletivo, salvo o excetuado no
artigo 38 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, o servidor poderá optar pela totalidade da
remuneração do cargo em comissão ou pela totalidade do cargo efetivo acrescida da
gratificação prevista no artigo 90.
Art. 76. O servidor perderá:
I – a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos ou às saídas antecipadas,
salvo na hipótese de compensação de horário, previamente estabelecida a cada caso.
Art.77. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá
sobre a remuneração ou provento.
§ 1º Mediante autorização do servidor, poderá ser efetuado desconto de sua
remuneração em favor de entidade de classe, excetuada a contribuição sindical obrigatória
prevista em legislação específica.
§ 2º Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de
pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na
forma definida em regulamento.

Art. 84. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório
para outro ponto do território nacional ou para o exterior fará jus antecipadamente a
passagens e diárias, destinadas a indenizar as parcelas de despesa extraordinária com
pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento.
§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento e devida pela metade quando o
deslocamento não exigir pernoite fora da sede ou quando o Poder ou a entidade custear, por
meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.
§ 2º Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do
cargo, o servidor não fará jus a diárias.
Art. 85. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo,
fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 3 (três) dias.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o
previsto para o seu afastamento restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto
neste artigo.
Art. 86. Não serão concedidas mais de 10 (dez) diárias ao mês, salvo se expressamente
autorizadas pelo Prefeito Municipal.
Subseção II
Do Transporte

Art.78. As reposições por pagamentos indevidos e as indenizações por prejuízos ao
erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas da sua remuneração em
parcelas mensais.

Art. 87. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas
com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por
força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.

§ 1º A indenização será procedida em parcelas cujo valor não exceda 1/10 (um décimo)
da remuneração.

§ 1º Somente fará jus ao valor integral da indenização de transporte o servidor que
realizar serviços externos com meio próprio de locomoção, no mínimo, por 20 (vinte) dias
durante o mês.

§ 2º A reposição será procedida em parcelas cujo valor não exceda 1/4 (um quarto) da
remuneração.
§ 3º A reposição será procedida em 1 (uma) única parcela, quando constatado
pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha.
§ 4º Independentemente do parcelamento previsto no § 2º, o recebimento de quantias
indevidas poderá implicar processo disciplinar para apuração das responsabilidades e
aplicação das penalidades cabíveis.
Art. 79. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver
sua aposentadoria ou disponibilidade cassada ou, ainda, aquele cuja dívida relativa a
reposição seja superior a 5 (cinco) vezes o valor de sua remuneração, terá o prazo de 60
(sessenta) dias para quitar o débito.

§ 2º Se o número de dias de serviço externo for inferior ao previsto no parágrafo
anterior, a indenização será devida na proporção de 1/20 (um vinte avos) por dia de serviço
prestado com o meio próprio de locomoção.
Seção II
Das Gratificações
Art. 88. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei e daquelas
obrigatórias por força da Constituição Federal, serão deferidas aos servidores as seguintes
gratificações:
I - gratificação pelo exercício de função em confiança;
II - gratificação pelo exercício de cargo em comissão;

§ 1º A não quitação do débito no prazo previsto implicará em sua inscrição em dívida
ativa.
§ 2º Os valores percebidos pelo servidor em razão de decisão judicial que
posteriormente venha a ser cassada ou revista deverão ser repostos no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da notificação respectiva, sob pena de inscrição em dívida ativa.
Art.80. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto,
seqüestro ou penhora, exceto por decisão judicial.

III - gratificação por trabalho em período noturno;
IV - gratificação pela prestação de serviço extraordinário;
V - gratificação pelo exercício em local de difícil acesso;
VI - gratificação por produtividade;
VII - gratificação por plantão de serviço;

CAPÍTULO II
DAS VANTAGENS

VIII - gratificação pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas;

Art.81. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

IX- gratificação por incentivo ao magistério.

I - indenizações;

X - gratificação por dedicação exclusiva

II - gratificações;

§ 1º Não poderão ser percebidas, cumulativa, concorrente e concomitantemente as
gratificações de que tratam os incisos I e II entre si e com as dos incisos III, IV e VII bem
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como a do inciso VII com as dos incisos III e IV.
§ 2º As gratificações de que trata este artigo não têm caráter permanente, podendo
cessar seu pagamento a qualquer tempo quando cessarem as condições especiais que as
justifiquem e atendidos os interesses da Administração.
§ 3º As gratificações de que trata este artigo deverão ser calculadas apenas sobre o
vencimento-base do servidor.
§ 4º Não poderão ser percebidas concorrentemente as gratificações de que trata este
artigo com os adicionais de mesmo fundamento ou natureza.
Subseção I
Da Gratificação pelo Exercício de Função em Confiança
Art. 89. Ao servidor ocupante de cargo efetivo, investido em função em confiança, é
devida gratificação pelo seu exercício.
Parágrafo único. Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei específica,
em ordem decrescente, a partir do subsídio do Prefeito Municipal.
Subseção II
Da Gratificação pelo Exercício de Cargo em Comissão
Art. 90. Ao servidor efetivo no exercício de cargo em comissão é devida gratificação
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da remuneração do cargo em
comissão.
Parágrafo único. Reserva-se ao servidor o direito de opção constante no parágrafo
único do artigo 75.
Subseção III
Da Gratificação por Trabalho em Período Noturno
Art.91. O serviço noturno, assim considerado aquele prestado esporádica e
eventualmente em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5
(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)
sobre o valor das horas trabalhadas nesse período.
§ 1º A gratificação de que trata este artigo poderá ser cumulativa com a gratificação
prevista no artigo 92, devendo seu percentual ser calculado sobre o valor da hora normal
trabalhada.
§ 2º O serviço noturno para o Magistério Público e os Profissionais da Saúde será
estabelecido em Lei específica.
Subseção IV
Da Gratificação pela Prestação de Serviço Extraordinário
Art. 92. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta
por cento) em relação à hora normal de trabalho ou de 100% (cem por cento) se a hora
extraordinária for realizada no horário considerado noturno ou em dias que não
correspondam ao expediente normal da Prefeitura.
Parágrafo único. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a
situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por dia,
no limite de 10 (dez) horas semanais.

§ 2º Para efeito deste artigo, poderá ser considerado horário noturno aquele
compreendido entre as 19 (dezenove) horas de um dia e 6 (seis) horas do dia seguinte.
Subseção VIII
Da Gratificação pelo Exercício de Atividades Insalubres ou Perigosas
Art. 96. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições
insalubres fazem jus a uma gratificação em percentual equivalente a 10% (dez por cento)
por baixo risco, a 20% (vinte por cento) por médio risco e a 40% (quarenta por cento) por
alto risco, calculado sobre o valor do salário-mínimo vigente.
Art. 97. Os servidores que trabalhem com habitualidade em contato permanente com
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação por
periculosidade em percentual equivalente a 30% (trinta por cento), calculado sobre o
vencimento-base do cargo.
Art. 98. O servidor que fizer jus às gratificações de insalubridade e de periculosidade
deverá optar por uma delas, prevalecendo o pagamento daquela que constituir maior risco à
saúde.
Art.99. O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a
eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.
Art. 100. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou
locais considerados insalubres ou perigosos.
Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a
gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo e exercerá serviço não
perigoso em ambiente salubre.
Art. 101. Na concessão das gratificações de insalubridade e de periculosidade serão
observadas as situações estabelecidas em legislação específica, através de Laudo Técnico a
ser elaborado por perito especializado na área de segurança no trabalho, renovado a cada 2
(dois) anos.
Art. 102. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou substâncias
radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação
ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames
médicos a cada 6 (seis) meses.
Art. 103. Quando necessário, a Prefeitura Municipal fornecerá equipamentos de
proteção ao trabalho insalubre e/ou perigoso.
Subseção IX
Da Gratificação por Incentivo ao Magistério
Art. 104. A gratificação que trata dos incentivos financeiros concedidos aos membros
do magistério será estabelecida através de lei específica.
Subseção X
Da Gratificação por Dedicação Exclusiva
Art. 105. Os servidores ocupantes de função de nível superior que tiverem de ficar
disponíveis para atender convocações de trabalhos além da carga horária de 40 horas
semanais, farão jus a gratificação por dedicação exclusiva, até o limite de 100% do
vencimento básico.

Subseção V
Da Gratificação pelo Exercício em Local de Difícil Acesso
Art. 93. Ao servidor que tenha exercício em local de difícil acesso ou que a ele tenha
que se deslocar permanentemente é devida gratificação de até 100% (cem por cento) sobre o
seu vencimento-base.
§ 1º Para a concessão da gratificação de que trata este artigo haverão de ser
consideradas a dificuldade de transporte, a localização da unidade municipal e o horário de
trabalho do servidor.

Seção III
Dos Adicionais
Art. 106. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei e daquelas
obrigatórias por força da Constituição Federal, serão deferidos aos servidores os seguintes
adicionais:
I - décimo-terceiro salário;
II - adicional de férias;

§ 2º Ato do chefe do Poder Executivo definirá anualmente os locais de difícil acesso
bem como o percentual a ser concedido aos servidores, a este título.
Subseção VI
Da Gratificação por Produtividade

III - adicional de incentivo à capacitação;
IV - adicional de operações especiais;
V - adicional por tempo de serviço.

Art. 94. Poderá ser concedida gratificação por produtividade de até 200% (duzentos
por cento) sobre o vencimento-base aos servidores, a fim de incentivar a obtenção de
melhores resultados no exercício de funções que possam ser mensuradas.
§ 1º Para a concessão da gratificação de que trata este artigo haverão de ser aferidos os
resultados da avaliação de qualidade e da quantidade do trabalho produzido.
§ 2º Ato do chefe do Poder Executivo definirá os critérios bem como o percentual a ser
concedido aos servidores, a este título.
Subseção VII
Da Gratificação por Plantão de Serviço
Art. 95. Ao servidor convocado para prestar serviços além de sua carga horária regular,
por período certo e horário pré-estabelecido, é devida gratificação por plantão de serviço.
§ 1º A gratificação de que trata este artigo, referente a serviço extraordinário em dias
não úteis e eventualmente prestado no horário noturno, poderá ser paga até o limite de 24
(vinte e quatro) horas semanais e em valor proporcional às horas trabalhadas.

VI - adicional de produtividade fiscal.
Subseção I
Do Décimo-Terceiro Salário
Art. 107. O décimo-terceiro salário corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração
integral a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, proporcional ao período de exercício
no respectivo ano.
§ 1º Para efeito deste artigo serão excetuadas do cálculo as horas extras e os plantões
realizados no mês de dezembro.
§ 2º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.
Art. 108. O décimo-terceiro salário será pago até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro
de cada ano.
Art. 109. O salário proporcionalmente aos meses de exercício, calculado sobre o valor
de pagamento do mês da exoneração.
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Art. 110. O décimo-terceiro salário não será considerado para cálculo de qualquer
vantagem pecuniária.
Subseção II
Do Adicional de Férias

realizados pelos servidor pessoalmente, com base nos relatórios emitidos pela unidade de
exercício do servidos e boletins individuais assinados pelo avaliado e pela chefia imediata.
Parágrafo Único. Não poderá ser percebido o Adicional de Produtividade Fiscal
cumulativa, concorrente e concomitantemente com as gratificações elencadas nos
incisos III, IV, VI, VII, VIII, X do artigo 88.

Art. 111. Independentemente de solicitação será pago ao servidor, por ocasião de suas
férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração que lhe é devida.
Art. 112. O adicional incidirá sobre a remuneração do mês anterior ao qual o servidor
gozar as férias, considerando para este cálculo um período aquisitivo.
§ 1º Para efeito deste artigo serão excetuadas do cálculo as horas extras e os plantões
realizados no mês de dezembro.

Seção IV
Dos Auxílios Pecuniários
Art. 123. Serão concedidos ao servidor, ou à sua família, os seguintes auxílios
pecuniários:
I - auxílio-alimentação;
II - salário família.

§ 2º Quando houver dois períodos aquisitivos, o adicional será calculado sobre cada
período a ser gozado.
§ 3º Autorizado o parcelamento do gozo de férias, o servidor perceberá o adicional
integralmente por ocasião da concessão do primeiro período.

Subseção I
Do Auxílio-Alimentação
Art. 124. O auxílio-alimentação será devido ao servidor ativo na forma e nas condições
estabelecidas em regulamento.

§ 4º O servidor em regime de acumulação legal perceberá os adicionais de férias nos
meses em que completar os períodos aquisitivos correspondentes, respectivamente, a cada
cargo.
§ 5º No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento ou
ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional
de que trata este artigo.

Subseção II
Do Salário Família
Art. 125. As condições e os valores a serem pagos, a título de salário-família, são os
estabelecidos na legislação previdenciária à qual estão vinculados.

Subseção III
Do Adicional de Incentivo à Capacitação

CAPÍTULO III
DAS FÉRIAS

Art. 113. Fará jus ao adicional de incentivo à capacitação o servidor efetivo que possuir
escolaridade superior à requerida para ocupar o respectivo cargo, na proporção de 5%
(cinco) por cento do vencimento-base para cada nova escolaridade.

Art. 126. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias por ano de efetivo exercício, as
quais poderão ser acumuladas até o máximo de 2 (dois) períodos, no caso de necessidade do
serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica e aplicável a proibi-lo.

§ 1º O adicional de que trata este artigo será concedido mediante comprovação por
certificado ou diploma registrado no órgão competente, no limite de 25% (vinte e cinco) por
cento sobre o vencimento-base do cargo efetivo.

Parágrafo único. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze)
meses de exercício.
Art. 127. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 2º Lei específica disporá sobre os requisitos a serem exigidos por ocasião da
concessão do adicional por incentivo à capacitação.
Subseção IV
Do Adicional de Operações Especiais
Art. 114. O adicional de operações especiais destina-se a compensar os membros
efetivos da Guarda Municipal pelo exercício de suas funções em condições especiais, sob
risco de vida e prestação efetiva ou potencial em horário noturno.
§ 1º Na hipótese de o servidor ser afastado do exercício do cargo, não fará jus aos
adicionais de que tratam os incisos IV e V, exceto se licenciado para tratamento da própria
saúde, para o exercício de mandato classista ou em virtude de Termo de Cooperação Mútua
entre a Prefeitura Municipal e órgão ou entidade da Administração Pública.
§ 2º Não poderá ser percebido o adicional de operações especiais cumulativa,
concorrente e concomitantemente com as gratificações elencadas nos incisos III, VI, VII,
VIII e X do artigo 88.
Art. 115. O valor do adicional de operações especiais será no percentual de 62,5%
sobre o vencimento base dos membros da Guarda Municipal.
Subseção V
Do Adicional por Tempo de Serviço
Art. 116. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 10% (dez por cento) no
primeiro qüinqüênio de serviço público prestado pelo servidor efetivo e 5% (cinco por
cento) nos demais, calculado sobre o valor do vencimento-base, ainda que investido em
função de confiança ou cargo em comissão, observado o limite de 40% (quarenta por cento)
daquele valor.
Art. 117. O servidor fará jus ao adicional por tempo de serviço, automaticamente, a
partir do mês em que completar o qüinqüênio de efetivo exercício no cargo.

Art. 128. As férias serão previstas em escala elaborada no ano anterior, com a
aquiescência do chefe imediato.
§ 1º Os servidores que pertencerem a mesma família terão direito a gozarem férias em
período idêntico, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para a Administração.
§ 2º As férias poderão ser parceladas em até 2 (duas) etapas, desde que assim
requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública.
§ 3º As férias dos Profissionais do Magistério Público Municipal serão estabelecidas
no respectivo plano de cargos.
Art. 129. Poderão ser concedidas férias coletivas desde que os serviços essenciais
sejam mantidos em funcionamento.
Art. 130. O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá
indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e, ao incompleto, na proporção
de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
Parágrafo único. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em
que for publicado o ato exoneratório.
Art. 131. O servidor que opera direta e permanentemente com raios-X ou substâncias
radioativas gozará obrigatoriamente 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de
atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação.
Art. 132. As férias somente poderão ser interrompidas por necessidade do serviço,
declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, hipótese em que o restante do
período interrompido será gozado de uma só vez.
Parágrafo único. Se o servidor deixar de gozar as férias e o fato não houver sido
comunicado pelo chefe imediato ao órgão competente presumir-se-á a necessidade do
serviço.

Art. 118. O servidor que exercer cumulativamente mais de 1 (um) cargo terá direito ao
adicional calculado sobre os 2 (dois) vencimentos, respeitadas as aquisições dos
respectivos qüinqüênios.

CAPÍTULO IV
DAS LICENÇAS

Art. 119. O servidor contará, para efeito do adicional por tempo de serviço, todo o
período de serviço prestado ao Município, inclusive na condição de contratado, mesmo que
tenha havido interrupção.

Seção Única
Disposições Gerais
Art. 133. Conceder-se-á ao servidor licença:

Art. 120. Aplica-se ao aproveitamento e à reversão a retomada da contagem a partir do
reinício do exercício no cargo efetivo.
Subseção VI
Do Adicional de Produtividade Fiscal

I - para tratamento de saúde;
II - por motivo de doença em pessoa da família;
III - à gestante, à adotante e por paternidade;

Art.121. O adicional de produtividade fiscal será atribuído como incentivo à obtenção
de melhores resultados nos trabalhos de fiscalização, que será avaliados pela qualidade e
quantidade do trabalho.

IV - por acidente em serviço;
V - para o serviço militar;

Art.122. O pagamento do adicional de produtividade fiscal dependerá do resultado de
avaliação, apurada com base na demonstração das ações fiscais e dos procedimentos

VI - para atividade política;
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compensação de horário, o que deverá ser apurado através de acompanhamento social.
VII - para tratar de interesse particular;
VIII - para desempenho de mandato classista;

§ 2º A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 30
(trinta) dias ao ano, podendo ser prorrogada por igual período mediante parecer da junta
médica oficial.

IX - para capacitação;
X - para acompanhar cônjuge ou companheiro.

§ 3º Decorrido o prazo da prorrogação, na hipótese de novo laudo médico e de
acompanhamento social sugerirem nova prorrogação da licença, poderão ser concedidos
mais 06 (seis) meses, sem remuneração.

XI- a licença prêmio por assiduidade
§ 1º O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período
superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos casos previstos nos incisos VI, VII, VIII e X
deste artigo.

§ 4º Na eventualidade de não haver serviço social em atividade no município, será o
servidor autorizado mediante laudo de perícia médica especializada.
Subseção III
Da Licença à Gestante, à Adotante e por Paternidade

§ 2º É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período das licenças
estabelecidas neste artigo, exceto as previstas nos incisos V, VI, VII, IX e X, sob pena de
responsabilidade administrativa.

Art. 144. Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, sem prejuízo da remuneração.

§ 3º A licença, se concedida dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do término da anterior
da mesma espécie, será considerada como prorrogação.

§ 1º A licença poderá ter início no 1º (primeiro) dia do 9º (nono) mês de gestação, salvo
antecipação por prescrição médica.

Subseção I
Da Licença para Tratamento de Saúde
Art. 134. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de
ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.
Parágrafo único. Sempre que necessária, a inspeção médica será realizada na
residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.
Art. 135. Para as licenças de até 3 (três) dias, o servidor deverá apresentar atestado
médico à chefia imediata, em 24 (vinte e quatro) horas após o retorno ao trabalho.
Art. 136. As licenças de 4 (quatro) a 15 (quinze) dias dependerão de parecer da perícia
médica oficial do Município.
§ 1º No atestado médico deverão constar o CID - Código Internacional de Doenças - e
os dias necessários de afastamento.
§ 2º O servidor deverá apresentar-se à perícia médica oficial do Município portando
seus documentos pessoais, antes do término da licença.
§ 3º Caso o servidor esteja ausente do Município e absolutamente impossibilitado de
locomover-se por motivo de saúde, poderá ser admitido laudo circunstanciado de médico
particular, desde que o prazo da licença proposta não ultrapasse 30 (trinta) dias.
§ 4º Caso a licença proposta ultrapasse o prazo estipulado no parágrafo anterior,
somente serão aceitos laudos firmados por junta médica oficial do Município onde se
encontrar o servidor.
§ 5º Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, o laudo somente poderá ser
aceito depois de homologado pelo órgão próprio de inspeção médica do Município.
Art. 137. A licença, a partir do 15º (décimo quinto) dia, será concedida pela perícia
oficial do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ou da previdência própria do
município, da mesma forma que todas as que lhe sucederem nos 30 (trinta) dias a partir do
retorno ao trabalho.
Parágrafo único. O servidor terá até 30 (trinta) dias, contados do início da licença, para
apresentar a documentação ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ou a
previdência própria do município.
Art. 138. No curso da licença para tratamento de saúde, o servidor não poderá exercer
atividades remuneradas, sob pena de interrupção da licença com perda total dos
vencimentos e sanção disciplinar.
Art. 139. O servidor não poderá recusar-se à inspeção médica, sob pena de suspensão
do pagamento dos vencimentos até que se realize nova inspeção, e estará sujeito às sanções
disciplinares cabíveis.
Art. 140. No curso da licença poderá o servidor requerer inspeção médica caso se
julgue em condições de reassumir o exercício.
Art. 141. No dia útil imediatamente anterior ao final da licença o servidor deverá
solicitar por escrito junto ao serviço de inspeção especial nova inspeção médica que deverá
concluir pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela readaptação ou
aposentadoria.
Parágrafo único. No caso de nova inspeção médica, para os casos previstos no caput, a
equipe de inspeção médica especial dará prioridade ao requerimento de nova inspeção.
Art. 142. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será
submetido a inspeção médica.
Subseção II
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.
§ 3º No caso de aborto legalmente permitido e atestado por médico oficial, a servidora
terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado.
§ 4º A servidora que adotar recém-nascido também terá direito à licença de que trata
este artigo, a partir da data da apresentação do ato judicial necessário à adoção.
§ 5º Quando a saúde do recém-nascido exigir assistência especial, será concedida à
servidora, pelo prazo necessário e mediante laudo, licença por motivo de doença em pessoa
da família.
Art. 145. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 (seis) meses, a servidora
lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 (uma) hora de descanso, que poderá
ser parcelada em 2 (dois) períodos de meia hora.
Parágrafo Único. Quando a saúde do filho exigir, o período de 6 (seis) meses poderá ser
dilatado, conforme atestado médico.
Art. 146. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licençapaternidade de 05 (cinco) dias consecutivos.
Subseção IV
Da Licença por Acidente em Serviço
Art. 147. Em caso de acidente de trabalho ou de doença profissional, serão mantidos
pelo Município os vencimentos do servidor durante a licença de até 15 (quinze) dias e, após
este período, o servidor receberá o benefício do Instituto Nacional de Seguridade Social –
INSS ou da previdência própria do município.
§ 1º Considera-se acidente de trabalho todo aquele que se verifique pelo exercício das
atribuições do cargo e provoque no servidor, direta ou indiretamente, lesão corporal ou
doença que ocasione morte, perda parcial ou total, permanente ou temporária, da
capacidade física ou mental para o trabalho.
§ 2º Equiparam-se ao acidente de trabalho a agressão, quando não provocada, sofrida
pelo servidor no serviço ou em razão dele e a ocorrida em deslocamento para o serviço ou
deste para sua residência, desde que dentro de 30 (trinta) minutos do início e término do
expediente.
§ 3º Doença do trabalho, assim entendida, é a adquirida ou desencadeada em função de
condições especiais em que o serviço é realizado e com ele se relacione diretamente.
§ 4º Nos casos previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo, o laudo resultante da inspeção
realizada por junta médica oficial deverá estabelecer, rigorosamente, a caracterização do
acidente de trabalho e da doença profissional.
Subseção V
Da Licença para o Serviço Militar
Art. 148. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, sem
remuneração, à vista do documento oficial que comprove a incorporação.
Parágrafo único: Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias sem
remuneração para reassumir o exercício do cargo.
Subseção VI
Da Licença para Atividade Política
Art. 149. O servidor efetivo terá direito à licença para atividade política, sem
remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária,
como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça
Eleitoral.

Art. 143. Poderá ser concedida licença ao servidor efetivo por motivo de doença do
cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou da madrasta e do enteado ou do
dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante
comprovação por perícia médica oficial.

§ 1º Se o servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas
funções exercer cargo de direção e assessoramento, será exonerado, se de chefia, será
dispensado e, se de arrecadação ou fiscalização, será afastado, a partir do dia imediato ao do
registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º (décimo) dia seguinte ao do
pleito.

§ 1º A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável
e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante

§ 2º A partir do registro da candidatura e até o 10º (décimo) dia seguinte ao da eleição, o
servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo somente pelo
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período de 3 (três) meses.

função comissionada.

Subseção VII
Da Licença para Tratar de Interesse Particular
Art. 150. A critério da administração, em decisão motivada, poderá ser concedida ao
servidor efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença para tratar de interesse
particular, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável por
única vez por período não superior a este limite.
§ 1º A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no
interesse da administração.
§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do término da
anterior.
§ 3º Ao servidor efetivo ocupante de cargo em comissão ou função em confiança não se
concederá a licença de que trata este artigo.
Subseção VIII
Da Licença para Desempenho de Mandato Classista
Art. 151. É assegurado ao servidor efetivo o direito à licença sem prejuízo da
remuneração para desempenho de mandato em confederação, federação, associação de
categoria profissional de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou,
ainda, entidade fiscalizadora da profissão.
§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou
representação nas referidas entidades observados os seguintes limites:
I - até 500 (quinhentos) filiados, 1 (um) servidor;
II - de 501 (cento e um) até 1.000 (um mil) filiados, 2 (dois) servidores;
III - acima de 1.000 (um mil) filiados, 3 (três) servidores;
§ 2º O servidor terá direito à licença sem vencimentos, pelo período máximo de 30
(trinta) dias que antecede a eleição, para concorrer a mandato classista, até o limite de 4
(quatro) candidatos por chapa inscrita.
§ 3º O período em que o servidor permanecer afastado para o desempenho de mandato
classista será computado para todos os efeitos.
§ 4º A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de
reeleição.
§ 5º O servidor efetivo ocupante de cargo em comissão ou função em confiança deverá
desincompatibilizar-se quando empossado no mandato de que trata este artigo.
§ 6º Para efeito do mandato classista dos membros do Magistério Municipal, as
quarenta horas correspondem a carga horária de dois servidores de 20 horas ou um servidor
com quarenta horas semanais, conforme legislação específica.
Subseção IX
Da Licença para Capacitação

Parágrafo único. O servidor público efetivo que estiver exercendo função
comissionada no ato da concessão da licença, será desvinculado automaticamente do cargo
comissionado.
Art. 155. O servidor beneficiado com a licença para capacitação, sob pena de
cancelamento do ato concessivo e devolução dos valores percebidos a título de
remuneração, deverá apresentar ao titular da respectiva secretaria, relatório trimestral das
atividades desenvolvidas, devidamente endossado pelo orientador ou coordenador do
respectivo curso.
§ 1º Na hipótese de o servidor licenciado para capacitação não concluir o curso ou a
atividade, por motivo injustificado, será cancelada a licença e computados como faltas ao
serviço os dias a ela referente, com repercussão nas férias, sem prejuízo do disposto no
caput deste artigo, além da vedação da concessão de novo benefício.
§ 2º Em caso de o servidor não concluir o curso, por motivo justificado, será obrigado a
ressarcir integralmente os valores percebidos a título de remuneração, ficando impedido de
concorrer a nova licença pelo período de cinco anos.
§ 3º Ao colegiado da unidade organizacional de exercício do servidor caberá avaliar e
decidir, de forma fundamentada, os motivos referidos nos §§ 1º e 2º deste artigo, decisão
que será homologada pelo secretário da respectiva pasta.
Art. 156. O servidor beneficiado com licença capacitação se obriga a permanecer no
serviço público, no mínimo, por período igual ao do afastamento, sob pena de incidir nas
sanções previstas no artigo anterior.
Art. 157. O número de servidores em gozo simultâneo de licença para capacitação não
poderá exceder a um quarto da lotação da respectiva unidade organizacional, respeitados os
parâmetros estabelecidos no § 6º do artigo 152.
§ 1º No caso de haver maior número de candidatos do que vagas disponíveis numa
mesma unidade, terá preferência, pela ordem, aquele que contar com maior tempo de
serviço na unidade organizacional.
§ 2º Persistindo o empate, a vaga será deferida ao mais idoso.
Art. 158. O servidor deverá encaminhar ao órgão central de Recursos Humanos, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de conclusão do curso e defesa do
trabalho resultante, certificado de conclusão ou comprovante de participação, e cópia da
respectiva monografia, dissertação ou tese, que passará a integrar o acervo científico ou
cultural da Administração Municipal.
Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo poderá ser prorrogado por igual
período mediante justificativa fundamentada do servidor.
Art. 159. Ao servidor beneficiado com a licença de que trata esta subseção não serão
concedidas licença prêmio ou para trato de interesse particular.
Art. 160. O Município deverá facilitar o acesso do servidor aos cursos de formação e
capacitação, através de fundo específico ou convênios com entidades públicas ou privadas.
Subseção X
Da Licença para Acompanhar Cônjuge ou Companheiro

Art. 152. Cumprido o estágio probatório, poderá o servidor afastar-se do exercício do
cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 2 (dois) anos, para participar de
capacitação profissional, desde que não seja bolsista.

Art. 161. Poderá ser concedida licença ao servidor efetivo para acompanhar cônjuge
ou companheiro que for deslocado a serviço para outro ponto do território nacional ou para
o exterior.

§ 1º Será de até 01 (um) ano a licença para curso de especialização stricto sensu em
nível de mestrado; e de até 02 (dois) anos para curso stricto sensu em nível de doutorado.

Parágrafo único. A licença será pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, sem remuneração,
podendo ser prorrogada uma única vez e por igual período.

§ 2º Os cursos de stricto sensu mencionados no parágrafo anterior deverão ter
recomendação da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior CAPES, do Ministério da Educação do Governo Federal.
§ 3º O pedido de licença motivado, acompanhado de comprovante oficial da exigência
do parágrafo anterior, será feito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias pelo
servidor, ao colegiado da unidade organizacional de seu exercício e homologado pelo
secretário da respectiva pasta.
§ 4º Considera-se colegiado o grupo de servidores que compõem a unidade
organizacional, ou ainda, Comissão ou Conselho escolhido pelo mesmo grupo para a
finalidade prevista neste parágrafo.

Subseção XI
Da Licença Prêmio por Assiduidade
Art. 162. - Após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três
meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com direito à remuneração do cargo
em exercício.
Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão de licença
prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada falta.
Art.163. Não se concederá licença prêmio ao servidor que no período aquisitivo:
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

§ 5º O servidor cedido ou requisitado deverá requerer a concessão da licença no órgão
de origem, após prévia manifestação do órgão cessionário.
§ 6º Para efeito de concessão de licença capacitação, o número de vagas será limitado
por unidade organizacional, de acordo com os critérios seguintes:

II - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença para tratamento de pessoa da família por tempo superior a 60 dias;
b) licença para tratar de interesses particulares;

a) Unidade com até 20 (vinte) servidores, 01 (uma) vaga;
c) licença para capacitação ;
b) Unidade entre 21 (vinte e um) e 40 (quarenta) servidores, 02 (duas) vagas;
d) condenação a pena privativa de liberdade por sentença transitada em julgado.
c) Unidade entre 41 (quarenta e um) e 80 (oitenta) servidores, 03 (três) vagas;
d) Unidade com mais de 80 (oitenta) servidores, 04 (quatro) vagas.
Art. 153. Da decisão denegatória da licença caberá recurso ao chefe do Executivo
Municipal.
Art. 154. É vedada a concessão de licença a servidor titular, exclusivamente, de

Parágrafo único. As causas previstas neste artigo interrompem o período aquisitivo, o
qual será reiniciado no momento em que o servidor reassumir suas funções.
Art.164 - Ficará limitado a um terço por ano o número de servidores em gozo da
licença prêmio por unidade organizacional, ficando o que exceder a critério da
Administração.
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§ 1º A concessão do direito a licença prêmio, quando não requerida pelo servidor,
prescreve em um ano após o período aquisitivo.

perícia médica especializada, a obrigatoriedade de tratamento ou qualificação,
relacionados à sua condição.

§ 2º Não sendo concedida a licença prêmio ao servidor em períodos anteriores, fica
assegurado o gozo da licença prêmio por assiduidade em sua totalidade, no último ano de
exercício do cargo.

§ 3º As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha cônjuge,
filho ou dependente portador de necessidades especiais, exigindo-se, porém, neste caso,
compensação de horário.

CAPÍTULO V
DOS AFASTAMENTOS
Seção I
Do Afastamento ou Cessão para Servir a Outro Órgão ou Entidade
Art. 165. O servidor estável poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou
entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nas
seguintes hipóteses:

CAPÍTULO VII
DO TEMPO DE SERVIÇO
Art. 170. Observadas as disposições constitucionais pertinentes, será contado para os
efeitos de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço público federal, estadual e
municipal prestado à administração direta, autárquica e fundacional pública.
Art. 171. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, à vista de documentação
própria que comprove a freqüência, que serão convertidos em anos, considerado o ano
como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

I - para exercício de cargo em comissão ou função em confiança;
Art 172. Admitir-se-á como documentação comprobatória do tempo de serviço:
II - em casos previstos em legislação específica.
§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou
entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos.

I - certidão circunstanciada firmada por autoridade competente contendo todos os
eventos registrados nos assentamentos funcionais do interessado, período por período;
II- declaração de freqüência acompanhada de cópia de livro ponto, folha de pagamento
ou contracheque.

§ 2º A cessão far-se-á mediante ato publicado na imprensa oficial do Município.
Seção II
Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo

Art. 173. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 156, são considerados
como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:
I - férias;

Art. 166. Ao servidor efetivo investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes
disposições:

II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidades dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

I- tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo:
III- participação em programa de treinamento regularmente instituído;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração;
III - investido no mandato de vereador:

IV- desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal;
V- júri e outros serviços obrigatórios por lei;

a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo;

VI - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento;
VII- casamento e luto, por até 8 (oito) dias;

b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração.

VIII- licença:
a) à gestante, à adotante e por paternidade;

Seção III
Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior

b) para tratamento da própria saúde;
c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

Art. 167. O servidor estável não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão no
exterior sem autorização do Prefeito Municipal.
§ 1º Em sendo autorizada, a ausência não excederá a 4 (quatro) anos e, finda a missão
ou estudo, somente após decorrido igual período será permitida nova ausência.

d) para capacitação;
e) para o desempenho de mandato classista;
f) para o serviço militar;

§ 2º As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo,
inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento.
CAPÍTULO VI
DAS CONCESSÕES

g) por motivo de doença em pessoa da família, enquanto remunerada;
h) prêmio por assiduidade;
i) para atividade política;

Art. 168. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, com previa
autorização do chefe imediato.

IX- participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar
representação desportiva nacional, no País ou no exterior, se autorizada pela administração;

I - por 1 (um) dia, para doação de sangue;
II - por 1 (um) dia, para se alistar como eleitor;
III - por 2 (dois) dias, por falecimento de parentes até o 2º (segundo) grau por afinidade,
definida no artigo 1.595 do Código Civil Brasileiro;

X- prestação de prova ou exame em curso regular ou em concurso público, respeitadas
as diversas fases, previamente solicitada;
XI- afastamento preventivo;
XII- recolhimento à prisão, se considerado inocente por julgamento oficial;

IV - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de:
a) casamento;
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados,
irmãos ou dependentes sob sua guarda ou tutela.

XIII- falta por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o
máximo de 3 (três) dias ao mês.
Art. 174. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado
concomitantemente em mais de 1 (um) cargo ou função em órgão ou entidade dos Poderes
da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

V - no dia em que estiver designado para compor o tribunal do Júri.
Parágrafo único. Serão reservados até 15 (quinze) minutos diários para exercícios e
atividades que visem a prevenção e diminuição de doenças e lesões decorrentes de
atividades repetitivas, em conformidade com a especificidade de cada segmento.
Art. 169. Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do
cargo.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no
órgão ou entidade em que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho, não
sendo admitida alteração superior a 2 (duas) horas por jornada.
§ 2º Independentemente de compensação de horário, será concedido horário
diferenciado ao servidor portador de necessidades especiais que comprove, através de

CAPÍTULO VIII
DO DIREITO DE PETIÇÃO
Art. 175. É assegurado ao servidor o direito de requerer, em defesa de direito ou
interesse legítimo, assim como o de representar.
§ 1º O requerimento inicial do interessado deverá ser formulado por escrito e dirigido à
autoridade competente para decidi-lo.
§ 2º Cabe pedido de reconsideração à mesma autoridade que houver expedido o ato ou
proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
§ 3º O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os parágrafos
anteriores, salvo os casos que necessitem de diligências ou estudos especiais, deverão ser
despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.
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CAPÍTULO II
DAS PROIBIÇÕES

Art. 176. Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração.
Parágrafo único. O recurso será dirigido ao Prefeito e deverá ser protocolado no órgão
que proferiu a primeira decisão.
Art. 177. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30
(trinta) dias, a partir da publicação ou ciência pelo interessado da decisão recorrida.

Art. 187. Ao servidor é proibido:
I- ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe
imediato;
II - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada;

Art. 178. O recurso poderá ser concedido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade
competente, quando houver aparente direito e fundado receio de dano irreparável, antes da
decisão final do Prefeito.

III - deixar de prestar declarações em processo administrativo disciplinar quando
regularmente intimado;

Parágrafo único. Em caso de provimento de pedido de reconsideração ou de recurso, os
efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.

IV - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou
objeto da repartição;

Art. 179. A representação será apreciada sempre pelo Prefeito Municipal.
Art. 180. O direito de requerer prescreve:
I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão, de cassação de disponibilidade ou
que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado
em lei.
Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato
impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.
Art. 181. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a
prescrição.
Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo começará a correr pelo restante, no
dia em que cessar a interrupção.
Art. 182. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela
administração.
Art. 183.
Para o exercício do direito de petição é assegurada vista do processo
ou do documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído, sob pena de
suspensão dos prazos recursais enquanto não disponível o processo.
Art. 184. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de
ilegalidade.

V - recusar fé ou fazer constar informação em documento público;
VI - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução
de serviço;
VII - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição ou
tornar-se solidário com ela;
VIII - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos
atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou oral;
IX - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
X - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional
ou sindical ou a partido político;
XI - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função em confiança, cônjuge,
companheiro ou parente até o terceiro grau civil;
XII - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública;
XIII- participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil,
ou exercer o comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Município;
XIV- atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo
quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo
grau e de cônjuge ou companheiro;

Art. 185. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo.
XV- receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de
suas atribuições;
TÍTULO III
DO REGIME DISCIPLINAR
CAPÍTULO I
DOS DEVERES
Art. 186. São deveres do servidor:

XVI- praticar usura, sob qualquer de suas formas, no âmbito do serviço público ou fora
dele;
XVII- proceder de forma desidiosa;
XVIII- utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades
particulares;

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que servir;
III- observar as normas legais e regulamentares;

XIX- cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em
situações de emergência e transitórias;
XX- exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou
função e com o horário de trabalho.

IV- cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
XXI- inserir ou facilitar, inserção de dados falsos no sistema de informações.
V- atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas
por sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de
situações de interesse pessoal;
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública;
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver
ciência em razão do cargo;
VII -

zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público;

VIII - guardar sigilo sobre assuntos da repartição;

Parágrafo único. Além das proibições acima descritas, poderão ser estabelecidas outras
em legislação específica.
CAPÍTULO III
DA ACUMULAÇÃO
Art. 188. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvados os casos
previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, desde que não ultrapasse
44 (quarenta e quatro) horas semanais, vinculados ao município.
§ 1º A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias,
fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
§ 2º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da
compatibilidade de horários.

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X - tratar com urbanidade as pessoas;

§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo efetivo ou
emprego público com provento da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram
estas remunerações forem acumuláveis na atividade.

XI - ser assíduo e pontual ao serviço;
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;

Art. 189. O servidor vinculado ao regime desta Lei que acumular licitamente 2 (dois)
cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão ficará afastado de
ambos os cargos efetivos.

XIII - atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado.
Art. 190. Não se compreende na proibição de acumular a percepção de:
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII deste artigo será
encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é
formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa.

I - proventos de aposentadoria resultante de cargos legalmente acumuláveis;
II - vencimentos, remuneração ou proventos com pensão de qualquer natureza.
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Art. 191. A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados quanto ao
exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou contrato para prestação de serviços
técnicos especializados em caráter temporário.
Art. 192. Sem prejuízo dos proventos, poderá o aposentado perceber gratificação pela
participação em órgãos de deliberação coletiva.

Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.
Art. 205. A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos:
I - crime contra a administração pública;
II - abandono de cargo;

Art. 193. O servidor não poderá exercer mais de 1 (um) cargo em comissão ou função
em confiança nem participar, remuneradamente, de mais de 1 (um) órgão de deliberação
coletiva.

III - inassiduidade habitual;
IV - improbidade administrativa;

Art. 194. Constatada mediante processo administrativo a má-fé do servidor na
acumulação de cargos ou funções, será ele demitido de todos e obrigado a restituir o que
houver recebido ilicitamente.

V - incontinência pública e conduta escandalosa na repartição;
VI - insubordinação grave em serviço;

Parágrafo único. Provada a boa-fé, o servidor será mantido no cargo ou função pelo
qual optar.
CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 195. O servidor responde civil, penalmente e administrativamente pelo exercício
irregular de suas atribuições.

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa
própria ou de outrem;
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

Art. 196. A responsabilidade civil e administrativa decorre de ato omissivo ou
comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros, praticado no
desempenho do cargo ou função.

XI - corrupção;
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

§ 1º Nos casos de indenização ao erário, o servidor será obrigado a repor, de uma só vez,
a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão
em efetuar recolhimento ou entrada de numerário nos prazos legais.

XIII - transgressão dos incisos XII ao XXI do artigo 187 desta Lei;
XIV - ineficiência no exercício do cargo;

§ 2º Tratando-se de dano causado a terceiro, por dolo ou culpa, responderá o servidor à
Fazenda Pública, em ação regressiva.
§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será
executada, até o limite do valor da herança recebida.
Art. 197. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao
servidor, nessa qualidade.
Art. 198. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
Art. 199. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo
independentes entre si.
CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES
Art. 200. São penalidades disciplinares:

§ 1º A pena de demissão prevista no inciso I deste artigo será aplicada em decorrência de
decisão judicial com trânsito em julgado.
§ 2º Considerar-se-á abandono de cargo o não comparecimento do servidor por mais de
30 (trinta) dias consecutivos ao serviço, sem justa causa.
§ 3º Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por
60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante o período de 12 (doze) meses.
§ 4º Em se tratando de atividades da Guarda Municipal, além dos casos previstos nos
incisos deste artigo, outros serão previstos em legislação específica.
Art. 206. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo
efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de
demissão.
Art. 207. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência aos
incisos IV, VIII e X do artigo 205 desta lei implica a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

I - a advertência;
II - a suspensão;

Art. 208. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência aos
incisos XII e XIV do artigo 187 incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em
cargo na Prefeitura Municipal pelo prazo de 5 (cinco) anos.

III - a demissão;
IV- a cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço na Prefeitura Municipal o servidor que
for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência aos incisos I, IV, VIII, X e
XI do artigo 205.

V - a destituição de cargo em comissão;
VI- a destituição de função em confiança.
Art. 201. Na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da
infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.
Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento
legal e a causa da sanção disciplinar.

Art. 209. De acordo com a gravidade da falta, a pena de demissão poderá ser aplicada
com a nota “a bem do serviço público” que constará obrigatoriamente do ato demissionário.
Art. 210. As penalidades disciplinares serão aplicadas:
I - pelo Prefeito:
a) em caso de demissão e cassação de disponibilidade;
b) quando se tratar de destituição de cargo em comissão;

Art. 202. A pena de advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação dos
deveres funcionais constantes no artigo 186 desta lei ou em norma interna que não justifique
imposição de penalidade mais grave.

II - pelo Secretário Municipal de Gestão Pública nos casos de advertência e suspensão;
III - pelo Comandante da Guarda Municipal nos casos de advertência e suspensão.

Art. 203. A pena de suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas
com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a
penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 (noventa) dias.
§ 1º O servidor suspenso, durante o período da pena, perderá todas as vantagens e
direitos decorrentes do exercício do cargo.

Art. 211. A ação administrativa disciplinar prescreverá:
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

§ 2º Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser
convertida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
§ 3º Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que,
injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela
autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a
determinação.
Art. 204. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados,
após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o
servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

III -em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato ilícito se tornou
conhecido.
§ 2º Os prazos de prescrição, previstos na lei penal, aplicam-se às infrações
disciplinares capituladas também como crime.
§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a
prescrição, até a decisão final.
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§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em
que cessar a interrupção.
TÍTULO IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
CAPÌTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

efeitos ainda que não concluído o processo.
§ 2º Em caso de aplicação de penalidade de suspensão, será computado o período de
afastamento preventivo do servidor, caso em que será aplicado o disposto nos §§ 1º e 2º do
art. 202.
Art. 224. É assegurada a contagem de tempo de serviço, para todos os efeitos, do
período de afastamento por suspensão preventiva e a percepção da diferença de
vencimentos e vantagens, devidamente corrigida, quando reconhecida a inocência do
servidor ou a penalidade imposta se limitar a repreensão ou multa.

Art. 212. O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que
tenha relação imediata com as atribuições do cargo.
Parágrafo único. As disposições deste título aplicam-se a qualquer cargo compreendido
no quadro permanente ou provisório do Município, de suas autarquias e fundações.
Art. 213. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada
a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância, ou se for o caso diretamente por
processo administrativo-disciplinar, assegurados ao acusado ampla defesa e contraditório.
Art. 214. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que
contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito,
confirmada a autenticidade.
Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou
ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto.
Art. 215. O processo administrativo-disciplinar será conduzido por comissão
composta de 3 (três) servidores estáveis designados pelo Prefeito Municipal que indicará,
dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo do mesmo nível de
escolaridade ou superior ao cargo do indiciado.
§ 1º A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a
designação recair em um dos membros.
§ 2º Não poderá participar de comissão de sindicância ou de processo administrativo
parente do acusado, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
§ 3º A comissão instalará os respectivos trabalhos dentro de 5 (cinco) dias da data da
publicação do ato de sua constituição.

CAPÍTULO III
DA SINDICÂNCIA
Art. 225. A sindicância, como meio sumário de verificação, será promovida:
I- como preliminar de processo administrativo disciplinar;
II-quando não obrigatória a instauração, desde logo, de processo administrativo
disciplinar.
Art. 226. A comissão incumbida da sindicância, de imediato, procederá às seguintes
diligências:
I - inquirição das testemunhas para esclarecimentos dos fatos referidos no ato de
instauração e depoimento do suspeito, se houver, permitindo a este a juntada de documentos
e indicação de provas;
II – concluída a fase probatória, o suspeito será intimado para, querendo, no prazo de 5
(cinco) dias, oferecer defesa escrita.
Art. 227. Comprovada a existência ou inexistência de irregularidade, a comissão,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias de sua constituição apresentará relatório de caráter
expositivo, contendo, exclusivamente, os elementos fáticos colhidos, abstendo-se de
quaisquer observações ou conclusões de cunho jurídico e encaminhará o processo à
autoridade instauradora para:
I- aplicação da penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias,
garantindo-se ao servidor a ampla defesa e o contraditório;
II - abertura de processo administrativo;

§ 4º A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade,
assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da
Administração.

III - arquivamento do processo.
Parágrafo único. O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado por igual período.

§ 5º O processo administrativo-disciplinar no âmbito da Guarda Municipal, será
conduzido pela Corregedoria da mesma.
Art. 216. Se, de imediato ou no curso de processo disciplinar, ficar evidenciado que a
irregularidade envolve crime, a autoridade instauradora comunicará o fato ao Ministério
Público.

CAPÍTULO IV
DOS ATOS E TERMOS PROCESSUAIS
Art. 228. A citação do servidor acusado será feita por mandado expedido pelo
presidente da comissão, ao qual se anexará cópia dos documentos existentes para que o
mesmo tome conhecimento dos motivos do processo disciplinar.

Art. 217. Os órgãos e entidades municipais, sob pena de responsabilidade de seus
titulares, atenderão com presteza às solicitações da comissão processante, inclusive quanto
à requisição de técnicos e peritos, devendo comunicar prontamente a impossibilidade de
atendimento, em caso de força maior.

Parágrafo único. Não sendo encontrado o acusado ou ignorado o seu paradeiro, a
citação far-se-á por edital, publicado 3 (três) vezes no Diário Oficial do Município, com
prazo de 10 (dez) dias a contar da última publicação.

Art. 218. No processo administrativo disciplinar será assegurada ao acusado ampla
defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 229. Feita a citação e não comparecendo o acusado, prosseguir-se-á o processo à
sua revelia.

Art. 219. O relatório de sindicância integrará o processo administrativo disciplinar,
como peça informativa da instrução do processo.
Art. 220. O prazo para a conclusão do processo administrativo não excederá 60
(sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a
sua prorrogação, por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Parágrafo único. A revelia será declarada por termo nos autos do processo.
Art. 230. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo
presidente da comissão, devendo a segunda via, com o “ciente” dos interessados, ser
anexada aos autos.

§ 1º Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos,
ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega final do relatório.

§ 1º Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente
comunicada ao chefe da repartição na qual é lotado, com indicação do dia e hora marcados
para a inquirição.

§ 2º As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as
deliberações adotadas.

§ 2º Quando for desconhecido o paradeiro de alguma testemunha, o presidente
solicitará, às repartições competentes, informações necessárias à sua notificação.

Art. 221. A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e
diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a
técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 231. No dia aprazado, será ouvido o denunciante, se houver, e na mesma audiência
interrogado o acusado que, dentro do prazo de 10 (dez) dias, apresentará defesa prévia e o rol
de testemunhas, até o limite de 5 (cinco), as quais serão notificadas.

Art. 222. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão
proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por perícia médica oficial,
da qual participe pelo menos 1 (um) médico psiquiatra.

§ 1º Havendo 2 (dois) ou mais acusados, o prazo para defesa prévia será comum e de 20
(vinte) dias.

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e
apenso ao processo principal após a expedição do laudo pericial.
CAPÍTULO II
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO
Art. 223. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na
apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do inquérito poderá determinar o seu
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da
remuneração.
§ 1º O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus

§ 2º No caso de mais de 1 (um) acusado, cada um deles será ouvido separadamente e,
sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a
acareação entre eles.
§ 3º Respeitando o limite previsto no caput deste artigo, poderá o acusado, durante a
instrução, substituir as testemunhas ou indicar outras no lugar das que não comparecerem.
Art. 232. No mesmo dia da audiência inicial, se possível, e nos dias subseqüentes,
tomar-se-á o depoimento das testemunhas apresentadas pelo denunciante ou arroladas pela
comissão, e, a seguir, o das testemunhas nomeadas pelo acusado.
§ 1º O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à
testemunha trazê-lo por escrito.
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§ 2º As testemunhas serão inquiridas separadamente.
§ 3º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à
acareação entre os depoentes.
Art. 233. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo caso de
proibição legal, nos termos do artigo 206 do Código de Processo Penal, ou em se tratando
das pessoas mencionadas no artigo 207 do referido Código.
§ 1º Ao servidor público que se recusar a depor sem justa causa, será aplicada a sanção
cabível pela autoridade competente.
§ 2º Quando pessoa estranha ao serviço público se recusar a depor perante a comissão, o
presidente solicitará à autoridade policial a providência cabível a fim de ser ouvida na polícia.
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, o presidente encaminhará à autoridade policial,
deduzida por itens, a matéria de fato sobre a qual deverá ser ouvida a testemunha.
§ 4º O servidor que tiver que depor como testemunha em processo disciplinar, fora da sede
de seu exercício, terá direito a transporte e diárias, na forma da legislação pertinente.

julgadora proferirá a sua decisão.
§ 1º A decisão deverá conter a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar.
§ 2º A autoridade julgadora decidirá à vista dos fatos apurados pela comissão, não ficando
vinculada às conclusões do relatório.
§ 3º Das decisões do Senhor Secretário, caberá recurso ao Senhor Prefeito, no prazo de 20
(vinte) dias, contados a partir da intimação publicada no Diário Oficial do Município.
§ 4º Não caberá recurso da decisão do Senhor Prefeito.
Art. 245. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a
nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para apurar os
fatos articulados nos autos.
§ 1º Quando a autoridade julgadora entender que os fatos não foram devidamente
apurados, determinará o reexame do processo na forma prevista neste artigo.
§ 2º O julgamento do processo fora do prazo legal não implica em sua nulidade.

Art. 234. Como ato preliminar ou no decorrer do processo poderá o presidente representar
junto à autoridade competente solicitando a suspensão preventiva do acusado.

Art. 246. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o
registro do fato nos assentamentos individuais do servidor acusado.

Art. 235. Durante o transcorrer do processo, o presidente poderá ordenar toda e qualquer
diligência que se afigure conveniente ao esclarecimento dos fatos.

Art. 247. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será
remetido ao Ministério Público para instauração de ação penal, ficando translado na repartição.

Parágrafo único. Caso seja necessário o concurso de técnicos e peritos oficiais, requisitalos-á a autoridade competente observado, quanto a estes, os impedimentos contidos nesta lei.

Art. 248.O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado do cargo
a pedido ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da
penalidade, caso aplicada.

Art. 236. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
Parágrafo único. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato
independer de conhecimento especial de perito.
CAPÍTULO V
DA DEFESA
Art. 237. Durante o transcorrer da instrução, é assegurada a intervenção do acusado ou de
seu defensor, constituído ou nomeado pela comissão.
§ 1º O defensor constituído ou nomeado no interrogatório somente será admitido no
exercício da defesa se for inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 2º Em caso de revelia, o presidente da comissão designará um servidor, que deverá ser
advogado inscrito na forma prevista no parágrafo anterior, para promover a defesa.

CAPÍTULO VII
DO PROCESSO POR ABANDONO DE CARGO
Art. 249. No caso de abandono de cargo, instaurado o processo e feita a citação na forma
prevista no artigo 228, comparecendo o acusado e tomadas as suas declarações, terá ele o prazo
de 10 (dez) dias para oferecer defesa ou requerer a produção da prova que tiver, que só poderá
versar sobre força maior ou coação ilegal.
Parágrafo único. Não comparecendo o acusado ou encontrando-se em lugar incerto e não
sabido, a comissão fará publicar na imprensa local ou regional, por 3 (três) vezes) o edital de
chamamento com prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 250. Simultaneamente com a publicação dos editais, a comissão deverá:
I-requisitar o histórico funcional e a freqüência do acusado;
II -diligenciar a fim de localizar o acusado;

§ 3º O defensor do acusado, quando designado pelo presidente da comissão, não poderá
abandonar o processo senão por motivo imperioso, sob pena de responsabilidade.
§ 4º Não havendo servidor advogado, o presidente da comissão solicitará ao Prefeito
Municipal providências para contratação de defensor para o servidor acusado.
§ 5º A falta de defensor à audiência previamente designada deverá ser justificada por
escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas que a antecedem, sob pena de ser nomeado
defensor “ad hoc” para o ato.
§ 6º As intimações dos defensores serão realizadas através do Diário Oficial do Município.
Art. 238. As diligências externas poderão ser acompanhadas pelo servidor acusado e por
seu defensor.
Art. 239. Encerrada a instrução, dentro de 5 (cinco) dias será dada vista do processo ao
acusado ou ao seu defensor para as razões de defesa pelo prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. Havendo dois ou mais acusados, o prazo para defesa será comum e de 20
(vinte) dias.

III- ouvir o chefe da divisão administrativa ou do órgão equivalente a que pertencer o
servidor;
IV-solicitar aos órgãos competentes os antecedentes médicos, informando especialmente
do estado mental do acusado faltoso.
Art. 251. Não atendidos os editais de citação, será o servidor declarado revel e ser-lhe-á
nomeado defensor na forma do artigo 225 desta Lei.
Art. 252. Comparecendo o acusado e manifestando o desejo de pleitear exoneração no
curso do processo e antes do julgamento, deverá ser exigida a apresentação de requerimento de
exoneração firmado pelo próprio servidor ou por meio de procurador com poderes especiais.
CAPÍTULO VIII
DA REVISÃO DO PROCESSO
Art. 253. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de
ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência
do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, tais como:
I - a decisão recorrida for contrária a texto expresso em lei ou à evidência dos autos.

Art. 240. Positivada a alienação mental do servidor acusado, será o processo quanto a este
imediatamente encerrado, providenciadas as medidas médicas e administrativas cabíveis,
lavrando-se termo circunstanciado, prosseguindo o processo em relação aos demais acusados,
se houver.
Art. 241. Se nas razões de defesa for argüida a alienação mental e, como prova, for
requerido exame médico do acusado, a comissão autorizará a perícia e, após a juntada do laudo,
se positivo, procederá na forma do disposto no artigo anterior.

II - quando a decisão proferida se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos ou eivados de vícios insanáveis.
III - após a decisão, surgirem novas provas de inocência do punido ou de circunstâncias
que autorizem o abrandamento da pena aplicada.
§ 1º Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer
pessoa da família poderá requerer a revisão do processo.

Art. 242. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso em que resumirá as
peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua
convicção.

§ 2º No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo
respectivo curador.

§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do
servidor.

Art. 254. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a
revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário.

§ 2º Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal
ou regulamentar transgredido bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Art. 255. O pedido de revisão será interposto perante o Prefeito Municipal, que
determinará a constituição de comissão, cabendo ao requerente o ônus da prova.

Art. 243. O processo administrativo disciplinar, com o relatório da comissão, será
remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento.

Parágrafo único. Será impedido de funcionar na revisão quem houver composto a
comissão do processo administrativo-disciplinar.

CAPÍTULO VI
DO JULGAMENTO
Art. 244. No prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade

Art. 256. A revisão, que não poderá agravar a pena já imposta, processar-se-á em
apenso ao processo originário.
Art. 257. A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos,
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prorrogáveis por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem.

IV - a maioridade de filho, de irmão órfão ou de pessoa designada;

Art. 258. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e
procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar.

V - a renúncia expressa.
Art. 272. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário a pensão reverterá:

Art. 259. O julgamento da revisão caberá ao Prefeito Municipal.
Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento do processo, no curso do qual o Prefeito Municipal poderá determinar diligências.
Art. 260. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada,
restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em
comissão, que será convertida em exoneração.
TÍTULO V
DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 261. Os servidores municipais contribuirão para o Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS ou à previdência própria do município, tendo em vista a cobertura deles e de suas
famílias perante riscos e eventos por meio de um conjunto de benefícios e ações de natureza
previdenciária, de assistência e de saúde.
Art. 262. O conjunto dos benefícios e serviços prestados pela seguridade social aos
servidores será aquele estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e em suas
alterações, observadas as disposições constitucionais sobre a matéria.
Seção I
Da Previdência
Subseção I
Da Aposentadoria e Da Pensão
Art. 263.A aposentadoria dos servidores municipais, a concessão de pensão aos seus
dependentes e todas as outras prestações previdenciárias, assistenciais e de saúde serão
asseguradas na forma exclusiva do artigo anterior, observando-se ainda as seguintes regras:
I - a aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir
do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço
ativo;
II - a aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do
respectivo ato.
Subseção II
Da Pensão Especial
Art. 264. Aos dependentes de servidor falecido, que já se encontrava aposentado pela
Administração Pública Municipal, são asseguradas, desde a ocasião do óbito, pensão mensal
equivalente ao vencimento mais vantagens percebidas em caráter permanente.
Art. 265. A pensão será devidamente atualizada, na mesma forma e data, sempre que se
modifique a remuneração do pessoal em atividade.
Art. 266. São beneficiários da pensão:
I - o cônjuge ou companheiro;
II -a mãe e o pai que comprove dependência econômica do servidor;
III - a pessoa designada, maior de 60 (sessenta anos), e a pessoa portadora de necessidades
especiais que vivia sob a dependência econômica do servidor;
IV - o filho menor.
Art. 267. A pensão prevista nesta Subseção poderá ser vitalícia ou temporária.
§ 1º A pensão vitalícia somente se extingue ou se reverte com a morte de seus
beneficiários.
§ 2º A pensão temporária se extingue ou se reverte por motivo de morte, cessação da
invalidez ou maioridade dos beneficiários.
Art. 268. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão por morte, o seu valor será
distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.
Art. 269. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia, que
implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da
data em que for oferecida.
Art. 270. Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime doloso do
qual resultou a morte do servidor.
Art. 271. Acarretará a perda da qualidade de beneficiário:

I-da pensão vitalícia, para os remanescentes desta ou para os titulares da pensão
temporária;
II - da pensão temporária, para os co-beneficiários ou, na falta destes, para o
beneficiário da pensão vitalícia.
Art. 273. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo somente as
prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos.
Art. 274. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão,
salvo a hipótese de duas pensões originárias de cargos ou empregos públicos legitimamente
acumuláveis.
Seção II
Da Assistência
Art. 275. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família
compreende atendimento médico, hospitalar, odontológico, psicológico e farmacêutico
prestado pelo Sistema Único de Saúde – SUS -, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual
estiver vinculado o servidor ou, ainda, mediante convênio ou contrato, na forma estabelecida
na legislação municipal pertinente.
§ 1º Nas hipóteses previstas nesta Lei em que sejam exigidas avaliação ou inspeção
médica, na ausência de médico ou perícia médica oficial para a sua realização, o órgão ou
entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema
público de saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública ou com o
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ou da previdência própria do município,.
§ 2º Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo
anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa
jurídica que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e
especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não
estejam respondendo a processo disciplinar junto à fiscalização da profissão.
TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 276. O Dia do Servidor Público será comemorado no dia 28 (vinte e oito) de outubro.
Art. 277. Considera-se unidade organizacional a estrutura administrativa igual ou
assemelhada ao departamento constante do organograma da Administração Municipal.
Art. 278. Poderão ser instituídos, no âmbito a que se aplica esta Lei, os seguintes
incentivos funcionais, além daqueles já previstos no respectivo Plano de Cargos:
I - prêmios pela apresentação de idéias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento
de produtividade e a redução dos custos operacionais;
II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio.
Art. 279. Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o
dia do começo e incluindo-se o do vencimento, e ficará prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente.
Art. 280. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor
não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida
funcional nem se eximir do cumprimento de seus deveres.
Art. 281. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer
pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual.
Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que comprove
união estável como entidade familiar.
Art. 282. Fica estabelecido o mês de abril de cada exercício como data-base para o
reajuste salarial do servidor público.
Art. 283. Asseguram-se aos servidores os direitos adquiridos anteriormente a esta Lei e
em especial o direito ao gozo da licença premio por assiduidade, nos termos da legislação
pertinente.
Art. 284. Fica assegurado ao servidor o direito à livre associação sindical e o direito de
greve, nos termos da lei.
Art. 285. O chefe do Poder Executivo expedirá os atos regulamentares necessários à
execução desta Lei.
Art. 286. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário e em especial a Lei Complementar nº 007, de 22 de
outubro de 1991, a respectiva legislação complementar e as demais disposições em
contrário.

I - o seu falecimento;
Dourados, 12 de dezembro de 2006
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão do
cônjuge;
III - a cessação da invalidez em se tratando de beneficiário inválido;

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
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LEI Nº. 2925, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006

LEI Nº 2922, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006

“Autoriza a Permuta dos imóveis doados ao Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais, através da Lei nº 2687, de 01 de julho de 2004”

“Cria empregos públicos para atendimento de convênios a serem firmados com o
Governo Federal”

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

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 - Fica autorizada a Permuta dos imóveis urbanos doados ao Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Dourados-SINSEMD, através da Lei nº 2687, de 01 de
julho de 2004 com o imóvel urbano de propriedade de Rubens Silva Cortez e Rudy Silva
Cortez, matriculado sob nº 51259, no Cartório de Registro de Imóveis desta cidade.

Art. 1º - Ficam criados na Prefeitura Municipal de Dourados, os empregos públicos
abaixo especificados, para atender aos seguintes Programas Federais: Programa de
Atenção Integral à Família – PAIF , Centro de Referência em Assistência Social- CRAS,
Centro de Referência Especializada em Assistência Social- CREAS, Programa Sentinela,
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI, Programa Agente Jovem e Programa
Bolsa Família, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia
Solidária:

Art 2º- Na escritura e na matrícula (nº 51259) do imóvel permutado deverá constar a
proibição de alienação sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio público municipal.
Art 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Dourados, 27 de dezembro de 2006.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
LEI N° 2923, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006
“Desafeta as áreas das matrículas nº 51.020 e 51.021 de propriedade do Município de
Dourados, autoriza o remembramento das mesmas e o parcial desmembramento em lotes
para atender ao Programa de Regularização Fundiária do Projeto Habitar/Brasil/BID
(HBB/BID), e dá outras providências”
Artigo 1º. Ficam desafetadas as áreas dos imóveis de propriedade do Município de
Dourados, descritas nas matrículas imobiliárias nº 51.020 e nº 51.021 do Cartório de
Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Dourados-MS, as quais possuem 19.440,00m²
(dezenove mil quatrocentos e quarenta metros quadrados) e 17.153,67 (dezessete mil
cento e cinqüenta e três metros e sessenta e sete centímetros quadrados),
respectivamente, ficando autorizado o remembramento dessas áreas em única matrícula e
o desmembramento de parte da área total remembrada em doze lotes e respectivas
matrículas, ficando um para reserva de área verde e os demais a ser utilizados para atender
ao Programa de Regularização Fundiária do Projeto Habitar/Brasil/BID (HBB/BID),
conforme legislação vigente sobre o Programa, efetuando regularização fundiária.
Parágrafo único. A área total remembrada de que trata o caput deste artigo, ficará com
36.593,67m² (trinta e seis mil, quinhentos e noventa e três metros e sessenta e sete centímetros
quadrados), a qual, desmembrada, ficará com um lote denominado de “Z-12” (área verde –
reserva) com 32.585,25m² (trinta e dois mil, centro e oitenta e cinco metros e vinte e cinco
centímetros quadrados), e o restante ficará desmembrado nos seguintes lotes:
I- Lote “Z-01”, com área de 330,00m² (trezentos e trinta metros quadrados);
II- Lote “Z-02”, com área de 329,65m² (trezentos e vinte e nove metros e sessenta e cinco
centímetros quadrados);
III- Lote “Z-03”, com área de 305,76m² (trezentos e cinco metros e setenta e seis
centímetros quadrados);
IV- Lote “Z-04”, com área de 288,09m² (duzentos e oitenta e oito metros e nove
centímetros quadrados);
V- Lote “Z-05”, com área de 326,90m² (trezentos e vinte e seis metros e noventa
centímetros quadrados);
VI- Lote “Z-06”, com área de 318,81m² (trezentos e dezoito metros e oitenta e um
centímetros quadrados);
VII- Lote “Z-07”, com área de 375,73m² (trezentos e setenta e cinco metros e setenta e três
centímetros quadrados);
VIII- Lote “Z-08”, com área de 411,51m² (quatrocentos e onze metros e cinqüenta e um
centímetros quadrados);
IX- Lote “Z-09”, com área de 353,98m² (trezentos e cinqüenta e três metros e noventa e oito
centímetros quadrados);
X- Lote “Z-10”, com área de 597,04m² (quinhentos e noventa e sete metros e quatro
centímetros quadrados);
XI- Lote “Z-11”, com área de 370,95m² (trezentos e setenta metros e noventa e cinco
centímetros quadrados).
Artigo 2º. Ficará a cargo das Secretarias Municipais de Infra-estrutura, de Planejamento e
Meio Ambiente, e de Habitação e Serviços Urbanos, tomarem as providências cabíveis para
realização do remembramento, dos desmembramentos e da destinação das áreas, guardadas as
respectivas competências em cada ato.
Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Dourados-MS, 27 de dezembro de 2006
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Parágrafo único – As atribuições referentes aos empregos públicos criados neste artigo
estão especificadas no Anexo Único da presente lei.
Art 2º- Os empregos públicos criados pela presente lei não tem equiparação salarial e
isonomia em relação aos cargos do Plano de Cargos e Carreiras , regidos pelo Estatuto dos
Servidores Públicos.
Art. 3º - Os empregos públicos criados no artigo 1º desta lei deverão ser preenchidos
através de concurso de provas ou provas e títulos e serão ocupados por empregados públicos
que serão regidos pelas normas descritas na Consolidação das Leis do Trabalho e
contribuirão para o Regime Geral de Previdência.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Dourados, 27 de dezembro de 2006.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
LEI Nº 2922, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006
ANEXO ÚNICO
ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA
EMPREGO: PSICÓLOGO
Atribuições: Programar a ação básica de uma comunidade nos campos social,
educacional, da saúde e outros, analisando os recursos e as carências socioeconômicas, com
vistas ao desenvolvimento comunitário e das potencialidades individuais. Atuar no
gerenciamento, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de programas/projetos
comunitários, numa perspectiva de trabalho interdisciplinar e intersetorial. Contribuir na
formulação de políticas públicas através da participação em fóruns pertinentes e da prática
cotidiana. Articular junto à comunidade, às famílias, crianças e adolescentes e população em
geral, a rede de serviços de proteção e atenção, participando de fóruns pertinentes. Proceder
estudos, buscando a participação de indivíduos e grupos, nas definições de alternativas para
os problemas identificados. Interpretar, de forma diagnóstica, a problemática
psicopedagógica. Diagnosticar e planejar programas no âmbito da educação e lazer, atuando
na realização de pesquisa, diagnósticos e intervenção psicopedagógica em grupo ou
individual. Realizar atendimento psicológico ou psicossocial a crianças, adolescentes,
adultos, grupos ou instituições. Realizar visitas a domicílios, instituições ou equipamentos
sociais e participar de reuniões de equipe, com outros serviços; analisar comportamentos.
Realizar entrevistas, orientar e acompanhar individualmente ou em grupos e efetuar
encaminhamentos; coordenar grupos, preparar reuniões, promover cursos, desenvolver
projetos, organizar e elaborar materiais educativos, promover discussões de caso e realizar
pesquisas. Articular, junto às famílias atendidas, os recursos e serviços existentes na
comunidade, dentro de uma perspectiva de trabalho em rede. Realizar estudos, pesquisas,
levantamentos e diagnósticos nas áreas de concursos, recrutamento, seleção, capacitação,
avaliação de desempenho, cargos e salários, benefícios e rotinas trabalhistas. Elaborar e/ou
coordenar o desenvolvimento de projetos, planos e programas na área de gestão de pessoal.
Emitir pareceres parciais e/ou conclusivos sobre assuntos relacionados à área. Elaborar
relatórios e manuais de normas e procedimentos materiais didáticos e divulgação de
projetos desenvolvidos. Atender individualmente e em grupo, visando auxiliar à reflexão de
sua própria história e a elaboração de novos projetos de vida objetivando a inclusão social,
bem como desenvolver mecanismos facilitadores que incentivem o usuário à participação
popular, tomando-se como referência para compreensão e elaboração das metas o contexto
psicossocial do usuário. Coordenar grupos com a população atendida, operativos e
sócio–terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e acompanhando o desenvolvimento
individual e grupal dos mesmos; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade, associadas ao seu cargo.
EMPREGO:PEDAGOGO
Atribuições: Supervisionar a execução de planos verificando o cumprimento de
normas e diretrizes, para garantir a eficácia do processo educativo. Controlar e avaliar os
resultados das atividades pedagógicas, analisando relatórios, prontuários, demais
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elementos ao seu alcance, para aferir a eficácia dos métodos empregados e providenciar
eventuais reformulações. Orientar a execução de atividades profissionais e no
desenvolvimento de potencialidades. O Prestar orientação pedagógica junto aos programas
e projetos ligados à Assistência Social.
EMPREGO:PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atribuições: Ministrar aulas, zelando pela aprendizagem dos alunos. Executar a carga
horária estabelecida pelo órgão competente. Participar da elaboração e da execução do
projeto político pedagógico da assistência. Elaborar e/ou selecionar materiais pedagógicos.
Desenvolver atividades de recuperação de aprendizagem para os alunos que dela
necessitarem. Participar de reuniões de grupos de estudos ou de outros eventos promovidos
pela assistência social. Participar de programas educacionais que objetivem promover a
formação profissional continuada; comprometer-se com o sucesso de sua ação educativa na
comunidade, garantindo a todos o direito à aprendizagem. Participar e /ou empreender
atividades extra classe desenvolvidas nos programas sociais. Participar do processo de
integração da comunidade.
EMPREGO:ASSISTENTE SOCIAL
Atribuições: Atuar em assistência a criança e adolescente, idosos, deficientes,
mulheres, indígenas, negros e famílias em situação de risco e vulnerabilidade sócio
econômica, visando atender suas necessidades. Prestar serviços de âmbito social a
indivíduos, famílias grupos e comunidades, identificando e analisando problemas e
necessidades, bem como potencialidades e habilidades, aplicando métodos e processos
básicos do serviço social. Elaborar e/ou coordenar o desenvolvimento de projetos. Planejar
e executar programas de serviço social, realizando atividades de caráter educativo,
recreativo, cultural e assistencial. Atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão
e dinâmicas participativas, dirigindo atividades, prestando assessoria e apoiando grupos e
organizações sociais. Atuar no processo de formulação, gestão e controle das políticas
sociais de forma articulada e intersetorial. Emitir pareceres na sua área de atuação. Executar
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas ao seu cargo..
EMPREGO:ADVOGADO
Atribuições:.. Prestar atendimento jurídico na área assistencial destinada a famílias e
indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social e com seus direitos
violados, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou psíquicos, abuso sexual.
Garantir e supervisionar o cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua,
risco de trabalho infantil. Utilizar procedimentos individuais e grupais, conforme for
indicado. Atuar numa perspectiva de trabalho interdisciplinar e intersetorial. Ter como alvo
à família em sua dinâmica interna e externa, para que possa ser interrompido o ciclo da
violência; que as crianças, adolescentes e famílias necessitam de atenções específicas de
caráter jurídico; que, caso seja constatada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso
sexual impostos pelos pais ou responsável, como determina o art. 130 do ECA, deve-se
obrigatoriamente dar ciência a autoridade judiciária para determinar, como medida cautelar
(urgente e necessária) o afastamento do autor de agressão sexual da moradia comum,
atualizado e preservado de forma a garantir a privacidade, o sigilo e a inviolabilidade dos
registros. O serviço deve manter articulações com organizações que atuam na Defesa de
Direitos das crianças, dos adolescentes e famílias em situação de violência e na
Responsabilização dos autores de agressão sexual, como o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, com a Defensoria Pública, com os
serviços de assistência jurídica gratuita da OAB e das Universidades. Executar outras
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas ao seu cargo.
EMPREGO:ASSISTENTE DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Atribuições: Executar tarefas de registro, anotações, protocolos, arquivamento de
documentos e papéis. Classificar e organizar expedientes, documentos de acordo com as
normas recomendadas. Auxiliar nas tarefas diárias voltadas às ações sócio-educativas com
crianças e adolescentes e famílias.Auxiliar no acompanhamento e monitoramento do
Programa de Economia Solidária.
EMPREGO:TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Atribuições: Executar serviços gerais administrativos, exercendo trabalhos de
digitação e cálculos, efetuando controle de arquivos e fichários e outras tarefas que
dependam de interpretar e aplicar leis, normas e regulamentos gerais e municipais. Elaborar
índices, separando e classificando expedientes e documentos, controlando requisições e
recebimento de materiais, atendendo a chamadas telefônicas e ao público em geral,
fornecendo informações relativas à sua unidade de trabalho. Elaborar relatórios, pesquisas,
estatísticas e levantamentos. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade, associadas ao cargo..
LEI Nº. 2924, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, através do Banco do Brasil
S.A ., na qualidade de Agente Financeiro e dá outras providências”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do Sul, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar e garantir
financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e SocialBNDES, através do Banco do Brasil S. A., na qualidade de Agente Financeiro, até o valor de
R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), observadas as disposições legais em vigor
para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas aprovadas
pelo BNDES para a operação.
Parágrafo único: Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo
serão obrigatoriamente aplicadas na execução de projeto integrante do Programa de
Intervenções Viárias- PROVIAS, do BNDES, .
Art. 2º - Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder
Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável,
a modo pro solvendo, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b”, e
§ 3º da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a
substituí-los.

§ 1º- Para efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no
caput deste artigo fica o Banco do Brasil S/A autorizado transferir os recursos cedidos ou
vinculados à conta e ordem do BNDES, nos montantes necessários à amortização da dívida
nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão ou ao pagamento dos débitos
vencidos e não pagos, em caso de vinculação.
§ 2º- Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput fica o Poder
Executivo autorizado a vincular, mediante prévia aceitação do BNDES, outros recursos
para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.
§ 3º- Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das despesas nos
montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados,
para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações do principal,
juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.
Art. 3º- Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento
serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.
Art. 4º- O orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos necessários ao
atendimento da contrapartida financeira do município no Projeto e das despesas relativas à
amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito
autorizada por esta lei.
Art. 5º- Fica o Poder Público Municipal autorizado a abrir por decreto crédito adicional
no orçamento vigente, à época da contratação, até o limite autorizado por esta Lei.
Art. 6º- O valor autorizado no art. 1º desta lei poderá ser corrigido monetariamente, de
acordo com índices adotados pelo BNDES.
Art. 7º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Dourados, 27 de dezembro de 2006.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
LEI COMPLEMENTAR Nº 108 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006
“Institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Dourados/MS e dá
outras providências”
O Prefeito Municipal 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:
TÍTULO ÚNICO
Do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Dourados/MS.
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares e dos Objetivos
Art. 1º Fica instituído o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – IPSSD, de que trata o art. 40 da
Constituição Federal, entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público
interno, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na
Comarca de Dourados/MS, que passa a reger-se na forma desta Lei.
Art. 2º O IPSSD tem por finalidade básica proporcionar aos seus segurados e
dependentes o amparo da previdência social assegurada constitucionalmente aos servidores
públicos.
CAPÍTULO II
Seção I
Dos Beneficiários
Art. 3º São filiados do IPSSD, na qualidade de beneficiários, os segurados e seus
dependentes definidos nos artigos 6º e 8º.
Art. 4º Permanece filiado ao IPSSD, na qualidade de segurado, o servidor titular de
cargo efetivo que estiver:
I- cedido a órgão ou entidade da administração direta e indireta de outro ente
federativo, com ou sem ônus para o Município;
II– quando afastado ou licenciado, observado o disposto no art. 23;
III- durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo; e
IV– durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração.
Parágrafo único. O segurado exercente de mandato de vereador que ocupe o cargo
efetivo e exerça, concomitantemente, o mandato filia-se ao IPSSD, pelo cargo efetivo, e ao
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, pelo mandato eletivo.
Art. 5º O servidor efetivo requisitado da União, de Estado, do Distrito Federal ou de
outro Município permanece filiado ao regime previdenciário de origem.
Seção II
Dos Segurados
Art. 6º São segurados do IPSSD:
I - o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo e
Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e fundações públicas; e
II - os aposentados nos cargos citados no inciso anterior.
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§ 1º Fica excluído do disposto no caput o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo
temporário ou emprego público, ainda que aposentado.

Parágrafo único. Os percentuais de contribuição definidos nos artigos 16, 17, 19 e 20,
foram estabelecidos com base em perícia atuarial realizada conforme diretrizes da Lei
9.717/98, devendo estes ser reavaliados a cada balanço.

§ 2º Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor mencionado neste artigo será
segurado obrigatório em relação a cada um dos cargos ocupados.

Art. 14. O plano de custeio obedecerá aos princípios de atuária, e de conformidade com
a Lei 9.717, de 28 de novembro de 1.998, será revisto anualmente, de forma a garantir o
equilíbrio financeiro e atuarial, a segurança e solução de continuidade do sistema de
previdência, conforme exigido pelo art. 40 da Constituição Federal, devendo suas alterações
ser objeto de modificação legislativa.

§ 3º O segurado aposentado que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual,
distrital ou municipal filia-se ao RGPS.
Art. 7º A perda da condição de segurado do IPSSD ocorrerá nas hipóteses de morte,
exoneração ou demissão.

Art. 15. São fontes do plano de custeio do IPSSD as seguintes receitas:
I - contribuição previdenciária do Município;

Seção III
Dos Dependentes
Art. 8º São beneficiários do IPSSD, na condição de dependente do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer
condição, menor de vinte e um anos ou inválido;
II - os pais; e

II – contribuição previdenciária dos segurados ativos;
III– contribuição previdenciária dos segurados aposentados e dos pensionistas, nos
limites definidos na Constituição Federal;
IV – doações e legados;
V– receitas decorrentes de aplicações financeiras e receitas patrimoniais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou
inválido.
§ 1º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e das
demais deve ser comprovada.
§ 2º A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste artigo exclui do
direito ao benefício os indicados nos incisos subseqüentes.
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada,
mantenha união estável com o segurado ou segurada.
§ 4º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como
entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos,
ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.
Art. 9º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I do art. 8º, mediante
declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica o enteado
e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e
educação.
Parágrafo único. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do
segurado mediante apresentação de termo de tutela.
Art. 10. A perda da qualidade de dependente ocorre:
I - para o cônjuge, pela anulação do casamento, separação judicial ou divórcio, sem que
lhe tenha sido assegurada à prestação de alimentos, salvo se voluntariamente dispensou;
II – para o companheiro ou companheira, a declaração do fim do estado, sem que lhe
tenha sido assegurado o direito à pensão;
III - para os filhos, menores sob a posse e guarda e o tutelado, ao serem emancipados na
forma da lei civil, ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade, ou cessação dos motivos
que lhes garantem a dependência, salvo se inválidos;
IV - para os irmãos órfãos, ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade, ou cessação
dos motivos, salvo se inválidos;
V - para o dependente em geral:
a) pelo matrimônio;
b) pelo falecimento;
c) para o inválido quando da cessação da invalidez;
d) pela perda de dependência econômica;
e) pela perda da qualidade de segurado de quem ele depende;

VI– valores recebidos a titulo de compensação financeira, em razão do § 9º do artigo
201 da Constituição Federal; e
VII– demais dotações previstas no orçamento municipal.
§ 1º Constituem também fonte do plano de custeio do IPSSD as contribuições
previdenciárias previstas nos incisos I, II e III, incidentes sobre o décimo terceiro salário ou
gratificação natalina, salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão e os valores
pagos ao segurado pelo seu vínculo funcional com o Município, em razão de decisão judicial
ou administrativa.
§ 2º As receitas de que trata este artigo somente poderão ser utilizadas para pagamento
de benefícios previdenciários do ISSPD e da taxa de administração destinada à manutenção
desse Regime.
§ 3º O valor anual da taxa de administração mencionada no parágrafo anterior será de
até 2% (dois por cento) do valor total da remuneração, proventos e pensões pagos aos
segurados e beneficiários do IPSSD no exercício financeiro anterior.
§ 4º Os recursos do IPSSD serão depositados em conta distinta da conta do Tesouro
Municipal.
§ 5º As aplicações financeiras dos recursos mencionados neste artigo atenderão às
resoluções do Conselho Monetário Nacional, sendo vedada a aplicação em títulos públicos,
exceto em títulos públicos federais.
Art. 16. A contribuição do município de Dourados/MS, de que trata o Art. 15, I, é
constituída de recursos oriundos do orçamento e será calculada sobre o total mensal da base
da remuneração de contribuição dos seus servidores segurados do sistema, na forma do art.
18, no percentual de 11.06% (onze inteiros e seis décimos por cento).
Art. 17. A contribuição dos segurados ativos de que trata o Art. 15, II, será de 11% (onze
por cento), incidente sobre a totalidade da base da remuneração de contribuição.
Art. 18. Entende-se como base da remuneração de contribuição o valor constituído pelo
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou outras vantagens permanentes,
excluídas:
I – as diárias para viagens;
II – a ajuda de custa em razão de mudança de sede;
III – a indenização de transporte;
IV – o salário-família;

Seção IV
Das Inscrições
Art. 11. A inscrição do segurado é automática e ocorre quando da investidura no cargo.
Art. 12. Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que poderão promovêla se ele falecer sem tê-la efetivado.
§1º- A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação desta condição
por inspeção médica.

V – o auxílio-alimentação;
VI – o auxílio-creche;
VII – as horas extras;
VIII– o adicional de insalubridade, periculosidade e noturno, exceto se inerentes a
função e contempladas na legislação;
IX– o adicional de férias, na forma do art. 7º, XVII, da Constituição Federal;

§2º- As informações referentes aos dependentes deverão ser comprovadas
documentalmente.
§3º- A perda da condição de segurado implica o automático cancelamento da inscrição
de seus dependentes.
CAPÍTULO III
Seção I
Do Custeio
Art. 13. O regime próprio de previdência social estabelecido por esta lei, será
financiado mediante recursos designados no orçamento municipal e contribuições do
Município de Dourados e dos segurados.

X– as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;
XI– a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de
função de confiança;
XII- o abono de permanência de que trata o art. 68 desta lei, e
XIII– outras parcelas cujo caráter indenizatório e eventual definido em lei.
§ 1º. O segurado ativo poderá optar pela inclusão na remuneração de contribuição de
parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, do exercício de
cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de cálculo de benefício a ser
concedido com fundamento nos artigos 43, 48, 49, 50 e 63, respeitada, em qualquer
hipótese, a limitação estabelecida no § 8º do art. 69.
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§ 2º. O abono anual será considerado, para fins contributivos, separadamente da
remuneração de contribuição relativa ao mês em que for pago.
§ 3º. Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos considerar-se-á,
para fins do IPSSD, o somatório da remuneração de contribuição referente a cada cargo.
§ 4º. A responsabilidade pelo desconto, recolhimento ou repasse ao IPSSD das
contribuições previstas nos artigos 16, 17, 19 e 20 será do dirigente do órgão ou entidade que
efetuar o pagamento da remuneração ou benefício e ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis
contados da data em que ocorrer o crédito correspondente.
§ 5º. O Município é o responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras
do IPSSD, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.
Art. 19. Além da contribuição prevista no artigo 16, desta lei, o Município de
Dourados/MS, recolherá ao IPSSD, na mesma data especificada no § 4º do art. 18, para
compensação da reserva atuarial definida no cálculo atuarial de julho de 2005, compromisso
especial no valor de R$ 16.084.609,40 (dezesseis milhões oitenta e quatro mil seiscentos e
nove reais e quarenta centavos), a importância correspondente ao percentual de 2.84% (dois
por cento e oitenta e quatro décimos) sobre a base de contribuição prevista no artigo 18,
durante um prazo máximo de 30 (trinta) anos ou prazo inferior, necessário ao pagamento do
valor acima estipulado, comprovado mediante cálculo atuarial, na forma prevista no inciso
X, do anexo I, da portaria 4.992, de 05 de fevereiro de 1.999.
Art. 20. A contribuição previdenciária de que trata o inciso III do art. 15 será de 11%
(onze por cento) incidente sobre a parcela que supere valor de R$ 2.801,56 (dois mil
oitocentos e um reais e cinqüenta e seis centavos) por cargo, do benefício de aposentadoria e
pensão concedidas pelo regime próprio do município.
§ 1º A contribuição prevista neste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos
de aposentadorias e de pensão que superem o dobro do limite máximo previsto no caput (R$
5.603,12), quando o beneficiário for portador de doença incapacitante prevista no § 6º do art.
43.
§ 2º A contribuição incidente sobre o benefício de pensão terá como base de cálculo o
valor total desse benefício, conforme art. 52, antes de sua divisão em cotas, respeitada a faixa
de incidência de que tratam o caput e o § 1º deste artigo.
§ 3º. O valor da contribuição calculado conforme o § 2º será rateado para os
pensionistas, na proporção de sua cota parte.
§ 4º. Os valores mencionados no caput e § 1º, serão corrigidos pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do RGPS.
Art. 21. O plano de custeio do IPSSD será revisto anualmente, observadas as normas
gerais de atuária, objetivando a manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial.
Parágrafo único. O demonstrativo de resultado da avaliação atuarial – DRAA, será
encaminhado ao Ministério da Previdência Social até 31 de julho de cada exercício.
Art. 22. No caso de cessão de servidores titulares de cargo efetivo do município para
outro órgão ou entidade da Administração direta ou indireta da União, dos Estados ou de
outro Município, com ônus para o cessionário, inclusive para o exercício de mandato
eletivo, será de responsabilidade do órgão ou entidade em que o servidor estiver em
exercício o recolhimento e repasse das contribuições devidas pelo Município ao IPSSD,
conforme art. 16.
§ 1º O desconto e repasse da contribuição devida pelo servidor ao IPSSD, prevista no
art. 17, serão de responsabilidade:
I – do Município de Dourados/MS, no caso de o pagamento da remuneração do
servidor continuar a ser feito na origem; ou
II – do órgão cessionário, na hipótese de a remuneração do servidor ocorrer à conta
desse, além da contribuição prevista no caput.
§ 2º No termo ou ato de cessão do servidor com ônus para o órgão cessionário, será
prevista a responsabilidade desse pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições
previdenciárias ao IPSSD, conforme valores informados mensalmente pelo Município de
Dourados/MS.
Art. 23. O servidor afastado ou licenciado temporariamente do cargo efetivo sem
recebimento de remuneração pelo Município contará o respectivo tempo de afastamento ou
licenciamento, para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento obrigatório mensal das
contribuições de que tratam os arts. 16 e 17.
Parágrafo único: A contribuição a que se refere o caput será recolhida diretamente pelo
servidor, observado o disposto nos art. 24 e 25.
Art. 24. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, de que trata
o art. 4º, o cálculo da contribuição previdenciária será feito de acordo com a remuneração do
cargo efetivo de que o servidor é titular.
§ 1º Nos casos de que trata o caput as contribuições previdenciárias deverão ser
recolhidas até o dia quinze do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem,
prorrogando-se o vencimento para o dia útil subseqüente quando não houver expediente
bancário no dia quinze.
§ 2º Na hipótese de alteração na remuneração de contribuição, a complementação do
recolhimento de que trata o caput deste artigo ocorrerá no mês subseqüente.
Art. 25. A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeita aos
mesmos índices de atualização aplicáveis aos tributos municipais.

Art. 26. Salvo na hipótese de recolhimento indevido, não haverá restituição de
contribuições pagas para o IPSSD.
SEÇÃO II
Do Patrimônio e das Suas Aplicações
Art. 27. Os saldos disponíveis do IPSSD deverão ser aplicados no mercado financeiro,
em estabelecimento bancário preferencialmente oficial, agência com jurisdição sobre o
Município de Dourados/MS de acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho Curador, que
o fará atendendo o que for definido por resolução do Conselho Monetário Nacional,
atendendo ainda os princípios da Lei 9.717/98.
Parágrafo único. Na Elaboração da política de aplicação das disponibilidades do
Instituto, deverá o Conselho Curador cuidar no sentido de não canalizar todos os recursos
para um mesmo ativo, atendendo sempre os princípios de prudência, minimizando-se assim
os riscos.
Art. 28. A contabilização do Sistema de Previdência de que trata esta Lei será feita pelo
departamento próprio, obedecidos os preceitos contidos na Lei Federal 4.320/64, e demais
leis que regulam a matéria.
SEÇÃO III
Das Responsabilidades
Art. 29. O Prefeito Municipal, o Secretário de Gestão, o Secretário de Finanças, o
Presidente da Câmara Municipal e os Diretores de Fundações, serão responsabilizados na
forma da lei, pela prática de crime de apropriação indébita, caso o recolhimento das
contribuições próprias e de terceiros não ocorrerem nas datas e condições estabelecidas
nesta Lei.
§ 1º- O Diretor Presidente e o Diretor Financeiro, sob pena de responsabilidade
solidária, representarão ao Conselho Curador, o atraso no recolhimento de contribuições.
§ 2º- O Conselho Curador, sob pena de responsabilidade solidária, representará ao
Ministério Público, a ausência de contribuições que tiver conhecimento, no prazo de até 30
dias do recebimento da representação.
§ 3º- O Diretor Presidente e o Diretor Financeiro deverão mensalmente apresentar
relatório de gestão, evidenciando a situação patrimonial do IPSSD, bem como os benefícios
concedidos durante o mês, e os extintos no período.
§ 4º- A falta de apresentação dos relatórios implicará em falta funcional, sujeitas às
penalidades previstas no estatuto dos servidores municipais.
Art. 30. Os recursos alocados ao IPSSD, não serão utilizados para outra finalidade,
senão a do custeio dos benefícios previdenciários dos segurados do sistema e a taxa de
administração de que trata a presente Lei, sob pena de responsabilidade, na forma da lei.
CAPÍTULO IV
SEÇÃO I
Da Organização do IPSSD
Art. 31. O IPSSD será gerido administrativamente em dois níveis e em um nível de
controle interno:
I- deliberativamente por um Conselho Curador;
II- executivo, por uma Diretoria;
III- em nível de controle interno por um Conselho Fiscal.
SEÇÃO II
Do Conselho Curador
Art. 32. O conselho curador do IPSSD será composto por 09 (nove) conselheiros,
titulares, e igual número de suplentes; devendo ser, servidores municipais efetivos e estáveis
com mais de cinco anos no serviço público municipal, nomeados por ato do Prefeito
Municipal e indicados:
I – 02 (dois) representantes do Executivo Municipal;
II – 01 (um) representante do Legislativo Municipal;
III – 04 (quatro) representantes dos servidores ativos, indicados pelos sindicatos que
representam a categoria, eleitos em processos internos, para cada mandato;
a) Os representantes dos servidores ativos serão indicados na proporção de um
membro, para cada um dos três sindicatos, que representam a categoria, independente do
numero de segurados que sejam a estes filiados.
b) A vaga remanescente será indicada pela entidade sindical com maior número de
sindicalizados.
IV – 02 (dois) representantes dos inativos, vinculados ao sistema previsto nesta Lei,
eleitos em assembléia geral.
§ 1º. Enquanto o número de aposentados e pensionistas for inferior a 50 (cinqüenta)
pessoas, as entidades que representam a categoria indicarão os membros de que trata o inciso
IV, deste artigo.
§ 2º. O presidente e o vice-presidente serão escolhidos pelo Conselho em sua primeira
reunião;
§ 3º. Os conselheiros não serão remunerados;
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nomeação no nome mais votado.
§ 4º. O Conselho Curador terá seu regimento próprio, aprovado por resolução própria.
Art. 33. O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, pelo menos duas vezes por
mês, e extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que convocado pelo Presidente ou a
requerimento da maioria absoluta de seus membros; obedecido o prazo a ser estabelecido no
Regimento Interno.
§ 1º. As reuniões do Conselho Curador serão iniciadas com a presença da maioria
absoluta de seus membros e as deliberações serão tomadas por maioria de votos, salvo
disposições que exijam quorum qualificado.
§ 2º. Das reuniões, do Conselho Curador, serão lavradas atas em livro próprio.
Art. 34.Compete privativamente ao Conselho Curador:

§ 2º. A escolha dos membros previstos nos incisos II, III e IV será efetuada pelos
segurados coordenada pelo Conselho Curador, com participação dos sindicados que
representam os servidores.
§ 3º. Os candidatos aos cargos da Diretoria deverão possuir os seguintes
conhecimentos básicos:
I – para Diretor Financeiro, conhecimentos em contabilidade e finanças;
II – para o Diretor de Benefícios, conhecimentos básicos da legislação de pessoal do
município de Dourados, no tocante aos requisitos para benefícios previdenciários;
III – para o Diretor Secretário, conhecimentos básicos de redação oficial, e
procedimentos administrativos.

I– normatizar as diretrizes gerais do IPSSD;
II- apreciar e aprovar a proposta orçamentária do IPSSD;
III– organizar e definir a estrutura administrativa, financeira e técnica do IPSSD;
IV– elabora o plano de aplicação dos recursos do Instituto, a ser cumprido pela
diretoria, de forma a atender as disposições da resolução nº 3.244, do Conselho Monetário
Nacional, e da lei nº 9.717/98;
V- examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas de alteração da política
previdenciária do Município;
VI- autorizar a contratação de empresas especializadas para a realização de auditorias
contábeis e estudos atuariais ou financeiros;
VII- autorizar a alienação de bens imóveis integrantes do patrimônio do IPSSD,
observada a legislação pertinente;
VIII- aprovar a contratação de agentes financeiros, bem como a celebração de
contratos, convênios e ajustes pelo IPSSD;
IX- deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de direitos e legados, quando
onerados por encargos;
X- adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de
gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do IPSSD;

§ 4º. A aferição dos conhecimentos básicos dos candidatos será feita mediante
aplicação de avaliação, em prazo não inferior a 15 (quinze) dias da data marcada para o
pleito, devendo o resultado final da avaliação e a homologação das candidaturas serem
publicados com antecedência de 10 (dez) dias da data marcada para a realização da eleição.
§ 5º. O Conselho Curador convocará os segurados com a finalidade específica da
eleição dos membros da diretoria e elaborará o regulamento eleitoral, atendendo aos
princípios que regem a administração pública e as disposições desta lei, adotando todas as
providências para a realização do pleito, que será realizado no prazo máximo de 30 (trinta)
dias da convocação.
§ 6º. Os interessados em concorrer aos cargos da diretoria, deverão se inscrever junto
aos sindicatos, que representam os servidores municipais, cujos locais de inscrição e demais
dados farão parte da convocação para o pleito.
§ 7º. O processo de composição da diretoria será feito em eleição una, com voto ao
candidato, da qual será lavrada ata circunstanciada que poderá ser examinada por qualquer
servidor do município de Dourados.
§ 8º. A convocação para a realização do processo eleitoral será de competência do
Conselho Curador, em cujo ato será nomeada a Comissão Eleitoral, que além de todos os
membros do Conselho Curador, será integrada também por um representante da
administração e um representante de cada um dos sindicatos dos servidores segurados.
§ 9º. A comissão eleitoral será responsável, pelo recebimento dos requerimentos de
candidatura encaminhados pelos sindicatos; aplicação da avaliação previa prevista no § 4º;
homologação das candidaturas; o pleito; apuração e proclamação dos resultados.

XI– acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao IPSSD;
XII– manifestar-se sobre a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de
Contas;
XIII- solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos
atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência;
XIV- dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao
IPSSD, nas matérias de sua competência;

§ 10. A relação dos candidatos eleitos será encaminhada ao Chefe do Executivo, que
promoverá a competente nomeação e dará posse aos mesmos.
§ 11. A administração dos recursos financeiros do IPSSD ficará a cargo do Diretor
Financeiro, que a fará obedecendo às diretrizes fixadas pelo Conselho Curador, e em
conjunto com o Diretor Presidente, devendo, todos os atos serem firmados conjuntamente.
§ 12. A representação do IPSSD, em juízo ou fora dele, será feita pelo Diretor
Presidente em conjunto com o Diretor Secretário, ou quem forem seus substitutos na forma
do regimento interno.

XV– garantir o pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do IPSSD;
XVI- manifestar-se em projetos de lei e acordos de composição de débitos
previdenciários do Município com o IPSSD;
XVII– deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao RPPS.
XVIII– elaborar o regimento interno do sistema criado pela presente Lei, plano de
custeio e benefícios, plano de aplicação do patrimônio e orçamento programa, na medida
que se fizer necessário;
XIX- propor ao Prefeito a expedição de regulamentos previdenciários nos termos da
Constituição e Legislação própria;
XX– autorizar a contratação de serviços de auditoria e de atuária, para avaliação dos
atos de gestão dos recursos e planos de custeio;
XXI- representar ao Prefeito com relação aos atos irregulares dos administradores.
Parágrafo único – As decisões do Conselho Curador serão tomadas por quorum
especial de maioria absoluta.

§ 13. O Diretor Presidente será substituído em suas ausências ou impedimentos, acima
de 30 (trinta) dias, pelo Diretor Secretário.
§ 14. O Diretor Financeiro será substituído em suas ausências ou impedimentos pelo
Diretor de Benefícios e este pelo Diretor Financeiro.
§ 15. O diretor secretário será o responsável por todo o expediente do IPSSD, e será
substituído em suas ausências ou impedimentos, pelo Diretor Financeiro.
§ 16. As substituições de que tratam os parágrafos 9º, 10º e 11, terão prazo limite de 90
(noventa) dias, findo este prazo, um novo Diretor deverá ser nomeado.
SEÇÃO IV
Do Conselho Fiscal
Art. 36. O Conselho Fiscal será composto por 06 (seis) membros titulares, e igual
número de suplentes, com indicação na forma abaixo, com processo de nomeação e
mandato idêntico ao do Conselho Curador, devendo seus membros, serem funcionários
municipais efetivos e estáveis.
I- dois representantes do Executivo Municipal;
II- um representante do Legislativo Municipal; e

SEÇÃO III
Da Diretoria
Art. 35. A diretoria executiva será composta por um colegiado de 04 (quatro) diretores
na forma abaixo, devendo ser composta de servidores efetivos e estáveis, que contem com
pelo menos cinco anos de serviço no município de Dourados, e que possuam escolaridade
mínima de ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática:
I - Diretor Presidente, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, observado o disposto
no § 1º do presente artigo;
II – Diretor Secretário;
III- Diretor de Benefícios;
IV- Diretor Financeiro.

III- dois representantes dos servidores ativos, indicados pelas entidades que
representam a categoria.
IV– um representante dos servidores inativos, aposentados e pensionistas, indicado
pela entidade que representa a categoria.
§ 1º. Enquanto o número de aposentados e pensionistas for inferior a 50 (cinqüenta)
pessoas, as entidades que representam a categoria indicarão o membro de que trata o inciso
IV, deste artigo.
§ 2º. Compete ao Conselho fiscal, o exame dos atos de gestão emitindo pareceres, sobre
os atos e as contas que examinar, em especial sobre:
I– balancetes mensais, balanços e demonstrações financeiras;

§ 1º. Em procedimento prévio a nomeação de que trata o inciso I, deste artigo, o chefe
do Poder Executivo submeterá lista tríplice aos sindicatos das categorias, recaindo a

II– demonstrativo de aplicações financeiras, e seu desempenho;
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a) aposentadoria por invalidez;
III– fluxo de recebimento de contribuições, seu recebimento dentro dos prazos, e
contribuições em atraso.
IV– demais documentações relativas as despesas mensais.
§ 3º O Conselho Fiscal, emitirá seu parecer, dentro de no máximo 30 (trinta) dias do
recebimento das peças a serem analisadas.

b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição;
d) aposentadoria por idade;
e) auxílio-doença;

§ 4º As irregularidades apuradas, serão comunicadas de imediato ao Conselho Curador,
bem como ao Chefe do Poder Executivo para providências.
II – quanto ao dependente:
§ 5º Importando as irregularidades, em atos de improbidade administrativa de
administradores ou conselheiros, deverão ser encaminhadas cópias das mesmas ao
Ministério Público.

a) pensão por morte; e
b) auxílio-reclusão.

SEÇÃO V
Dos Conselheiros e Diretores
Art. 37. A função de conselheiro constitui trabalho relevante, e com prioridade sobre as
demais, não sendo remuneradas, incumbindo ao Poder Executivo garantir-lhe o pleno
exercício, provendo condições materiais e humanas para a plena realização.
Art. 38. A função dos diretores será remunerada na seguinte forma:
I – o cargo de Diretor Presidente, que será exercida em caráter de dedicação integral e
será remunerada no valor equivalente a 80%(oitenta por cento), da remuneração do cargo de
provimento em comissão símbolo DGA-2, do quadro de servidores do Município de
Dourados/MS, e será custeada pelos cofres do Município.
II –
o cargo dos demais diretores, será remunerado no valor equivalente a
65%(sessenta e cinco por cento), da remuneração do cargo de provimento em comissão
símbolo DGA-2, do quadro de servidores do Município de Dourados/MS, devendo ser
complementado com adicional caso a remuneração de origem seja inferior ao valor
estabelecido.
§ 1º. As despesas oriundas dos adicionais que trata o inciso II deste artigo correrá por
conta do IPSSD, através de dotações orçamentárias próprias, sendo que a remuneração
funcional correrá por conta do Município de Dourados/MS.

Seção II
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que estando ou não em
gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício de seu
cargo ou outro de atribuições e atividades compatíveis com a limitação que tenha sofrido,
respeitada a habilitação exigida.
§ 1º. A aposentadoria por invalidez será precedida de período de licença para tratamento
de saúde por período não inferior a dois anos, exceto quando o quadro de saúde do servidor,
desde a primeira perícia, for irreversível.
§ 2º. Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado,
quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 69.
§ 3º Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione,
direta ou indiretamente com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o
trabalho.
§ 4º Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei:

§ 2º. Nos casos de substituição, será pago ao substituto a diferença da gratificação do
cargo equivalente à do substituído, pelo período em que durar a substituição.
Art. 39. O prazo de mandato dos conselheiros e diretores será de 03 (três) anos;
permitida recondução para os mesmos cargos, ou não, desde que atendidas as disposições
dos artigos 29, 32 e 33, desta lei.
Art. 40. Fica assegurado o direito de liberação de suas funções de origem, sem prejuízo
da remuneração funcional e demais benefícios estatutários, o servidor eleito para o cargo de
Diretor Presidente e os demais diretores colocados à disposição do IPSSD.
§ 1º. Para realização das atividades fins do IPSSD, os servidores necessários serão
cedidos pelo município de Dourados/MS.
§ 2º. O Dirigente Sindical que for nomeado para compor a Diretoria do IPSSD deverá se
descompatibilizar imediatamente de suas funções sindicais, inclusive dos cargos que possui.

I - o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja
contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou
produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;
II o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em
conseqüência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de
serviço;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao
serviço;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de
serviço;
d) ato de pessoa privada do uso da razão; e

SEÇÃO VI
Do Quadro de Pessoal
Art. 41. O IPSSD terá Quadro de Pessoal fixado em Lei, aplicando-se o Plano de Cargos
e Carreiras do quadro de pessoal do executivo do Município de Dourados/MS.
§ 1º - O Quadro de Pessoal de que trata o presente artigo poderá ser suprido mediante
cessão de servidores estatutários pertencentes ao Poder Executivo Municipal.
§ 2º - O quadro de pessoal de que trata este artigo, será constituído pelos seguintes
cargos, com remuneração equivalente a dos servidores do quadro do executivo municipal, e
criados na forma do anexo I, desta lei:

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força
maior.
III - a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do
cargo; e
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para lhe evitar prejuízo ou
proporcionar proveito;

I - cargos de provimento efetivo:
a) 01 (um) cargo de Técnico em contabilidade;
b) 01 (um) cargo de assistente administrativo;
c) 01 (um) cargo de agente administrativo;
d) 01 (um) cargo de servente;
e) 02 (dois) cargos de vigia.
II - cargos de provimento em comissão, que serão investidos e remunerados na forma
do artigo 38 desta lei:
a) 01 (um) cargo de diretor presidente;
b) 01 (um) cargo de diretor secretário;
c) 01 (um) cargo de diretor financeiro;
d) 01 (um) cargo de diretor de benefícios.
CAPÍTULO V
Seção I
Do Plano de Benefícios
Art. 42. O IPSSD compreende os seguintes benefícios:

c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo Município dentro
de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de
locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; e
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que
seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.
§ 5º. Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de
outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é
considerado no exercício do cargo.
§ 6º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o
parágrafo primeiro, as seguintes enfermidades: tuberculose ativa; hanseníase; alienação
mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia
grave; doença de Parkinson; mal de Halzeimer, espondiloartrose anquilosante; nefropatia
grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência
imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da
medicina especializada.
§ 7º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição
de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente, assinado por no
mínimo dois profissionais, ou por um perito do trabalho.

I – quanto ao segurado:
§ 8º. O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença
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mental somente será feito ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de
curatela, ainda que provisório.
Art. 44. As doenças e seqüelas que o segurado já possuía ao ingressar no serviço
público, não poderão ser alegadas para fins do gozo do benefício de aposentadoria por
invalidez.
Art. 45. O Chefe do Executivo Municipal designará dentre os profissionais médicos do
quadro efetivo de servidores da municipalidade, junta médica, composta por 03 (três)
profissionais, à qual incumbirá a realização de perícias, que será referendado por um Médico
Perito do Trabalho indicado pelo IPSSD, para fins de concessão ou manutenção de
benefícios previdenciários.

médica que definirá o prazo de afastamento.
§ 2º Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido à nova inspeção médica, que
concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela readaptação ou
pela aposentadoria por invalidez.
§ 3º Nos primeiros quinze dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de
doença, é responsabilidade do Município o pagamento da sua remuneração.
§ 4º Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro dos sessenta dias
seguintes à cessação do benefício anterior, este será prorrogado, ficando o Município
desobrigado do pagamento relativo aos primeiros trinta dias.

Parágrafo único. Por decreto do Poder Executivo, se regulamentará os procedimentos
da Junta Medica Pericial, e a remuneração de seus serviços.
Art. 46. O aposentado que voltar a exercer atividade laboral terá a aposentadoria por
invalidez permanente cessada, a partir da data do retorno.
Art. 47. A aposentadoria por invalidez passa a vigorar a partir do primeiro dia imediato
da publicação do ato de concessão do benefício.
Seção III
Da Aposentadoria Compulsória
Art. 48. O segurado será aposentado compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma estabelecida no
Art. 69, não podendo ser inferiores ao valor do salário mínimo.

Seção VII
Da Pensão por Morte
Art. 52. A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao conjunto
dos dependentes do segurado, definidos nos art. 8º e 9º, quando do seu falecimento,
correspondente à:
I – totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o
valor de R$ 2.801,56 (dois mil oitocentos e um reais e cinqüenta e seis centavos); acrescido
de setenta por cento da parcela excedente a este limite; ou
II –
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do
óbito, até o valor de R$ 2.801,56 (dois mil oitocentos e um reais e cinqüenta e seis centavos);
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite.
§ 1º. Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, nos seguintes
casos:

§ 1º - O órgão responsável pela vida funcional do segurado, encaminhará para o
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE
DOURADOS/MS - IPSSD, com antecedência de 30 (trinta) dias da data programada para o
inicio do beneficio, o procedimento competente para a formação do processo de concessão
do beneficio.
§ 2º. A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente, com vigência a
partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite prevista no caput.
Seção IV
Da Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição

I– sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente; e
II- desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.
§ 2º. A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do segurado
ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes
desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.
§ 3º. Os valores referidos neste artigo serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados
aos benefícios do RGPS.

Art. 49. O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de
contribuição, com proventos calculados na forma prevista no art. 69, desde que preencha,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

Art. 53. A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:
I – da data do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias do falecimento do segurado;

I- tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual,
distrital ou municipal;

II– da data do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;
III – da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou

II-tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a
aposentadoria; e
III-sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de tempo de contribuição, se homem, e
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de tempo de contribuição, se mulher.
§ 1º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos
em relação ao disposto no inciso III, para o servidor que comprove exclusivamente o tempo
de efetivo exercício nas funções de magistério.
§ 2º- Para efeito desta lei, são consideradas funções de magistério as exercidas por
professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades,
incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de
coordenação e assessoramento pedagógico.
§ 3º. O servidor aguardará em exercício a análise do requerimento da sua aposentadoria,
passando para a inatividade a partir da data da publicação do ato de concessão do benefício.

IV– da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente,
desastre ou catástrofe, mediante prova idônea.
Art. 54. A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes iguais e não será
protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.
§ 1º O cônjuge ausente, não exclui do direito à pensão por morte, o companheiro ou a
companheira, que somente fará jus ao benefício mediante prova de dependência econômica.
§ 2º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só
produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.
Art. 55. O beneficiário da pensão provisória de que trata o § 1º do art. 52, deverá
anualmente declarar que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar
imediatamente ao gestor do IPSSD o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado
civil e penalmente pelo ilícito.
Art. 56. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observado o disposto no art.
53.

Seção V
Da Aposentadoria por Idade
Art. 50.O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, calculados na forma prevista no art. 69, desde que preencha,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual,
distrital ou municipal;
II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a
aposentadoria; e
III - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher.
Parágrafo único: O servidor aguardará em exercício a análise do requerimento da sua
aposentadoria, passando para a inatividade a partir da data da publicação do ato de concessão
do benefício.
Seção VI
Do Auxílio-Doença
Art. 51. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu
trabalho por mais de quinze dias consecutivos e consistirá no valor de sua última
remuneração do cargo efetivo.
§ 1º Será concedido auxílio-doença, a pedido ou de ofício, com base em inspeção

Art. 57. Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas pensões no âmbito
do IPSSD, exceto a pensão deixada por cônjuge, companheiro ou companheira que só será
permitida a percepção de uma, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.
Art. 58. A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na data
do óbito do segurado; observados os critérios de comprovação de dependência econômica.
Parágrafo único. A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente,
supervenientes à morte do segurado, não darão origem a qualquer direito à pensão.
Art. 59. Extingue-se a pensão nas seguintes condições:
I - pela perda da qualidade de dependente, na forma prevista nesta lei, quando da pensão
vitalícia;
II – pela maioridade, ou pela perda da qualidade de dependente, nos casos de pensão
temporária.
Art. 60. Extinguindo-se a pensão em relação a um dos dependentes, e restando ainda
beneficiários, seu valor será rateado entre os remanescentes, extinguindo-se totalmente
quando não restarem mais dependentes habilitados.
Seção VIII
Do Auxílio-Reclusão
Art. 61. O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal concedida aos
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dependentes do servidor segurado recolhido à prisão, que tenham remuneração igual ou
inferior a R$ 654,61 (seiscentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e um centavos), que não
percebam remuneração dos cofres públicos, e corresponderá à última remuneração do
segurado no cargo efetivo.
§ 1º O valor limite referido no caput será corrigido pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do RGPS.
§ 2º O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do
segurado.
§ 3º O auxílio-reclusão será devido a contar da data do requerimento do benefício pelos
dependentes habilitados.
§ 4º Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da
recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto
estiver o segurado evadido e pelo período da fuga.

aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 48.
Art. 64. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no
art. 49, ou pelas regras estabelecidas pelo art. 63, o segurado do IPSSD que tiver ingressado
no serviço público na administração direta, autárquica e fundacional, até 31 de dezembro de
2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, quando,
observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 1º do art. 49, vier a
preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

§ 5º Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação
que comprovar a condição de segurado e de dependentes, serão exigidos:
I - documento que certifique o não pagamento da remuneração ao segurado pelos cofres
públicos, em razão da prisão; e
II - certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do
segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento
renovado trimestralmente.
§ 6º Na hipótese do segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração
correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido
auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser
restituído ao IPSSD pelo segurado, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes
sobre os valores, desde a data do recebimento até a data do efetivo ressarcimento.
§ 7º Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à
pensão por morte.
§ 8º Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em
pensão por morte.
CAPÍTULO VI
DO ABONO ANUAL
Art. 62. O décimo terceiro será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido
proventos de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-doença, por
período superior a trinta dias, pagos pelo IPSSD.
Parágrafo único. O abono de que trata o caput será proporcional em cada ano ao número
de meses de benefício pago pelo IPSSD, em que cada mês corresponderá a 1/12 (um doze
avos), e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quando o benefício
encerrar-se antes deste mês com extinção de vinculo do segurado com o Município de
Dourados.
CAPÍTULO VII
DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO
Art. 63. Ao segurado do IPSSD que tiver ingressado por concurso público de provas ou
de provas e títulos em cargo público efetivo na administração pública direta, autárquica e
fundacional, até 16 de dezembro de 1998, será facultada sua aposentação com proventos
calculados de acordo com o art. 69, quando o servidor, cumulativamente:
I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se
mulher;
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea “a” deste inciso.
§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na
forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em
relação aos limites de idade estabelecidos no inciso III do art. 49, na proporção de cinco por
cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir
de 1º de janeiro de 2006.
§ 2º. O segurado professor e o especialista em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade
escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, que, até a data de publicação da
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1.998, tenha ingressado regularmente
em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput,
terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela Emenda contado com o acréscimo
de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente,
exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o
disposto no § 1º deste artigo.

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a
aposentadoria.
Parágrafo único. Os proventos de aposentadorias concedidas conforme este artigo
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, observado o disposto do art. 37, XI, da
Constituição Federal, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria.
Art. 65. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 49 ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 63 e 64 desta Lei, o servidor, que tenha
ingressado no serviço público municipal, incluídas suas autarquias e fundações, até 16 de
dezembro de 1998, poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público federal, estadual, distrital
ou municipal, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites de idade do art. 49,
III, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no
inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com
base neste artigo o disposto no art. 64, observando-se igual critério de revisão às pensões
derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em
conformidade com este artigo.
Art. 66. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos
segurados e seus dependentes que, até 31 de dezembro de 2003, tenham cumprido os
requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então
vigente, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados
referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já
exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes, serão
calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as
prescrições nela estabelecidas para a concessão desses benefícios ou nas condições da
legislação vigente.
Art. 67. Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de
aposentadoria dos segurados do IPSSD, em fruição em 31 de dezembro de 2003, bem como
os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo
art. 66, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores
em atividade, na forma da lei, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão.
CAPÍTULO VIII
DO ABONO DE PERMANÊNCIA
Art. 68. O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas nos artigos 49 e 63 desta lei e que opte por permanecer em
atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art.
48.
§ 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que,
até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, tenha
cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos
integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como
previsto no art. 66, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se
mulher, ou trinta anos, se homem.
§ 2º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição
efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada
competência.
§ 3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do município e será
devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício conforme
disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

§ 3º. As aposentadorias concedidas conforme este artigo serão reajustadas de acordo
com disposto no art. 70.
CAPÍTULO IX
§ 4º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para
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DAS REGRAS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS E REAJUSTE DOS
BENEFÍCIOS
Art. 69. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos artigos 43, 48, 49,
50 e 63, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas
como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve
vinculado, correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a
competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela
competência.
§ 1º. As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os
seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para
a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do
RGPS.
§ 2º Nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição
para regime próprio; a base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no
cargo efetivo, inclusive nos períodos em que houve isenção de contribuição ou afastamento
do cargo, desde que o respectivo afastamento seja considerado como de efetivo exercício.
§ 3º Na ausência de contribuição do servidor não titular de cargo efetivo vinculado a
regime próprio até dezembro de 1998, será considerada a sua remuneração no cargo
ocupado no período correspondente.
§ 4º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo
serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos
regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento
público.
§ 5º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da
aposentadoria, atualizadas na forma do § 1º, não poderão ser:

que trata o § 11 deste mesmo artigo.
Art. 74. Para fins de concessão de aposentadoria pelo IPSSD é vedada a contagem de
tempo de contribuição fictício, na forma do previsto na § 10, do artigo 40, da Constituição
federal; redação dada pela Emenda constitucional nº 20/98.
Art. 75. Será computado, integralmente, o tempo de contribuição no serviço público
federal, estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico,
bem como o tempo de contribuição junto ao RGPS.
Art. 76. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da
Constituição Federal, será vedada a percepção de mais de uma aposentadoria por conta do
IPSSD.
Art. 77. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda
e qualquer ação do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou
diferenças devidas pelo IPSSD, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma
do Código Civil.
Art. 78. O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente inválido, até
a idade de 60 (sessenta) anos, deverão, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se, a
cada ano, a exame médico a cargo do órgão competente.
Art. 79. Qualquer dos benefícios previstos nesta Lei será pago diretamente ao
beneficiário.
§ 1º O disposto no caput não se aplica na ocorrência das seguintes hipóteses,
devidamente comprovadas:
I - ausência, na forma da lei civil;
II- moléstia contagiosa; ou

I – inferiores ao valor do salário-mínimo;
III- impossibilidade de locomoção.
II– superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o
servidor esteve vinculado ao RGPS.
§ 6º As maiores remunerações de que trata o caput serão definidas depois da aplicação
dos fatores de atualização e da observância, mês a mês, dos limites estabelecidos no § 5º.
§ 7º Se a partir de julho de 1994 houver lacunas no período contributivo do segurado por
ausência de vinculação a regime previdenciário, esse período será desprezado do cálculo de
que trata este artigo.

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o benefício poderá ser pago a
procurador legalmente constituído, cujo mandato específico não exceda de seis meses,
renováveis.
§ 3º O valor não recebido em vida pelo segurado será pago somente aos seus
dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores,
independentemente de inventário ou arrolamento, na forma da lei.
Art. 80. Serão descontados dos benefícios pagos aos segurados e aos dependentes:

§ 8º Os proventos, calculados de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não
poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria, observado o disposto no art. 71.

I - a contribuição prevista no inciso II e III do art. 15;
II - o valor devido pelo beneficiário ao Município;

§ 9º Considera-se remuneração do cargo efetivo o valor constituído pelos vencimentos
e vantagens pecuniárias permanentes desse cargo estabelecidas em lei, acrescido dos
adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes.

III - o valor da restituição do que tiver sido pago indevidamente pelo IPSSD;
IV - o imposto de renda retido na fonte;

§ 10. Para o cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será
utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo
necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme inciso
III do art. 49; não se aplicando a redução de que trata o § 1º do mesmo artigo.
§ 11 A fração de que trata o parágrafo anterior, será aplicada sobre o valor dos proventos
calculado conforme este artigo, observando-se previamente a aplicação do limite de que
trata o § 8º.
§ 12 Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto neste artigo serão
considerados em número de dias.
Art. 70. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os artigos 43, 48, 49,
50, 52 e 63, serão reajustados anualmente para preservar, em caráter permanente, o valor
real, pelo mesmo índice e na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS BENEFÍCIOS
Art. 71. É vedada a inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas
remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo
em comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 68.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às parcelas remuneratórias pagas em
decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão que tiverem
integrado a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com proventos
calculados conforme art. 69; respeitado, em qualquer hipótese, como limite, a remuneração
do servidor no cargo efetivo.

V - a pensão de alimentos prevista em decisão judicial; e
VI - as contribuições associativas ou sindicais autorizadas pelos beneficiários.
Art. 81. Salvo em caso de divisão entre aqueles que a ele fizerem jus, nas hipóteses dos
art. 52 e 61, nenhum benefício previsto nesta Lei terá valor inferior a um salário-mínimo.
Art. 82. Independe de carência a concessão de benefícios previdenciários pelo IPSSD,
ressalvadas as aposentadorias previstas nos art. 49, 50, 63, 64 e 65, que observarão os prazos
mínimos previstos naqueles artigos.
Parágrafo único. Para efeito do cumprimento dos requisitos de concessão das
aposentadorias mencionadas no caput, o tempo de efetivo exercício no cargo em que se dará
a aposentadoria deverá ser cumprido no cargo efetivo em que o servidor estiver em exercício
na data imediatamente anterior à da concessão do benefício.
Art. 83. Concedida a aposentadoria ou a pensão, será o ato publicado e encaminhado à
apreciação do Tribunal de Contas.
Art. 84. É vedada a celebração de convênio, consórcio ou outra forma de associação
para a concessão dos benefícios previdenciários de que trata esta Lei, com a União, Estado,
Distrito Federal ou outro Município.
Art. 85. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esta lei, ressalvados, nos termos
definidos em lei federal, os casos de servidores:
I – portadores de deficiência;

Art. 72. Ressalvado o disposto no art. 48, a aposentadoria vigorará a partir da data da
publicação do respectivo ato.
Parágrafo único. Salvo motivo de força maior, ou ausência de qualquer documento
essencial que seja de responsabilidade do segurado, as aposentadorias e as pensões deverão
ser concedidas no prazo máximo de sessenta dias do seu requerimento, sob pena, de
responsabilidade dos gestores.
Art. 73. A vedação prevista no § 10 do art. 37, da Constituição Federal, não se aplica aos
membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até 16 de dezembro de 1998,
tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de
provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes
proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se
refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-lhes, em qualquer hipótese, o limite de

II – que exerçam atividades de risco;
III– cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física.
CAPÍTULO XI
DOS REGISTROS FINANCEIRO E CONTÁBIL
Art. 86. A gestão patrimonial e financeira do IPSSD, bem como sua escrituração
contábil, obedecerão às normas de contabilidade específicas estabelecidas para as
autarquias municipais, em especial a Lei nº 4.320/64.
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Parágrafo único. A escrituração contábil do IPSSD será distinta da mantida pelo
tesouro municipal.
Art. 87. O Município encaminhará ao Ministério da Previdência Social e ao IPSSD, até
trinta dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil, acumulada do exercício em
curso, os seguintes documentos:
I – demonstrativo Previdenciário do IPSSD;
II – comprovante mensal do repasse ao IPSSD das contribuições a seu cargo e dos
valores retidos dos segurados, correspondentes às alíquotas fixadas nos artigos 16, 17 e 19;
e
III – demonstrativo Financeiro relativo às aplicações do IPSSD.
Art. 88. Será mantido registro individualizado dos segurados do regime próprio que
conterá as seguintes informações:
I – nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes;
II – matrícula e outros dados funcionais;
III - remuneração de contribuição, mês a mês;
IV- valores mensais e acumulados da contribuição do segurado; e
V- valores mensais e acumulados da contribuição do ente federativo.
§ 1º Ao segurado serão disponibilizadas as informações constantes de seu registro
individualizado, mediante extrato anual, relativas ao exercício financeiro anterior.
§ 2º Os valores constantes do registro cadastral individualizado serão consolidados
para fins contábeis.
CAPITULO XII
DA JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 89. Mediante justificação administrativa processada perante o IPSSD, na forma
estabelecida em regulamento, poderá ser suprida a insuficiência de qualquer documento ou
provado qualquer fato de interesse dos beneficiários, salvo os que exigirem registro
público, e tempo de contribuição para efeito de benefícios que exigirão comprovação na
esfera judicial.
Parágrafo único. Não será admitido o processamento de justificação administrativa
sem a apresentação de um indício e prova material.
Art. 90. A justificação administrativa somente será processada mediante requerimento
do interessado.
Art. 91. Para o procedimento de justificação administrativa o interessado deverá
indicar testemunhas idôneas, em número não inferior a 03 (três) nem superior a 06 (seis),
cujos depoimentos possam levar a convicção da veracidade dos fatos a comprovar.
Art. 92. A justificação administrativa será processada sem ônus para o interessado e
nos termos de instruções a serem regulamentadas pelo Conselho Curador.
Art. 93. A justificação administrativa será avaliada em sua globalidade, valendo
perante o Instituto, para fins especificamente visados, caso considerada eficaz.
CAPITULO XIII
DOS RECURSOS
Art. 94. Das decisões originárias do IPSSD, referentes a concessões de benefícios,
prestações, contribuições previdenciárias ou outras questões de sua competência, cabem
recursos para o Conselho Curador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da
decisão.
Parágrafo único. Os recursos serão processados, observados os princípios do devido
processo legal e segurança de ampla defesa, podendo o recorrente por si ou por procurador
acompanhar todas as etapas, produzindo as defesas que lhe aprouver.
Art. 95. As decisões do conselho serão consideradas última instância administrativa.
CAPÍTULO XIV
DA EXTINÇÃO DO IPSSD

determinado em regulamento.
CAPÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 98. O chefe do poder executivo, ouvido o Conselho Curador, aprovará a
regulamentação da presente lei, naquilo que se fizer necessário num prazo de até180 dias
após sua vigência.
Art. 99. O sistema de Previdência criado pela presente lei sujeitar-se-á às auditorias do
órgão de controle externo (Tribunal de contas do Estado do Mato Grosso do Sul).
Art. 100. O IPSSD goza em toda sua plenitude, inclusive no que se refere a seus bens,
serviços e ações, das regalias e imunidades do município.
Art. 101. As propostas de lei ou regulamentos, sobre matéria previdenciária, deverão
ser previamente aprovados pelo Conselho Curador e pela Diretoria do IPSSD.
Art. 102. O Poder Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações encaminharão
mensalmente ao órgão gestor do IPSSD relação nominal dos segurados e seus dependentes,
valores de remunerações e contribuições respectivas.
Art. 103. O Município poderá, por lei específica de iniciativa do respectivo Poder
Executivo, instituir regime de previdência complementar para os seus servidores titulares
de cargo efetivo, observado o disposto no art. 202 da Constituição Federal, no que couber,
por intermédio de entidade fechada de previdência complementar, de natureza pública, que
oferecerá aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de
contribuição definida.
§ 1º Somente após a aprovação da lei de que trata o caput, o município poderá fixar,
para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo IPSSD, o limite máximo
estabelecido para os benefícios do RGPS de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
§ 2º Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto neste artigo poderá ser
aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato
de instituição do correspondente regime de previdência complementar.
Art. 104. Na hipótese de extinção do IPSSD, o tesouro municipal assumirá
integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua
vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão foram
implementados anteriormente à extinção desse regime.
Art. 105. Os encargos com o pagamento de aposentadorias e pensões já existentes e
daqueles que vierem a fazer jus antes de terem completado o prazo de carência estabelecido
nesta Lei, serão de responsabilidade do Tesouro Municipal de Dourados/MS e do Regime
Geral de Previdência Social.
§ 1º. Ficam estabelecidos os seguintes prazos de carência para concessão de benefícios
previdenciários previstos nesta lei, a partir de sua vigência:
a) um ano para as aposentadorias por tempo de contribuição, por idade e compulsória;
b) seis meses para a pensão por morte e aposentadoria por invalidez e auxilio reclusão,
cujo fato gerador ocorrer após a vigência desta lei.
§ 2º. O pagamento das pensões decorrentes dos benefícios de aposentadorias já
existentes e os concedidos durante o prazo de carência previstos neste artigo, serão de
responsabilidade do regime de origem.
Art. 106.Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventa dias posterior à sua publicação.
Art. 107. As matérias previdenciárias aplicam-se, aos servidores efetivos municipais,
as disposições da presente lei,
Dourados, em 27 de dezembro de 2006.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
LEI Nº 2900 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2006

Art. 96. A extinção do IPSSD será através de lei de autoria do Chefe do Poder
Executivo Municipal, atendidas concomitantemente as seguintes condições:

“Disciplina o regime de emprego público do pessoal da Administração municipal de
Dourados/MS, e da outras providências.”

I – elaboração de estudo técnico, que comprove o desequilíbrio atuarial, onde a
alíquota das contribuições previdenciárias correntes de responsabilidade do Município
supere a alíquota aplicável ao RGPS;

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

II – elaboração de estudo econômico-financeiro, que demonstre déficit irreversível nas
finanças;
III – realização de no mínimo 03 (três) audiências públicas, convocadas
especificamente para esse fim, onde demonstrar-se-ão os estudos a que se referem os
incisos anteriores e a inviabilidade do sistema nestas condições;
IV – as audiências públicas serão convocadas com antecedência de 05 (cinco) dias
úteis, com intervalo de no mínimo 15 (quinze) dias uma da outra.
V – a decisão pela extinção do IPSSD, será através de votação secreta dos segurados,
que será realizada na última audiência pública.
Art. 97. O Conselho Curador conduzirá os trabalhos da audiência pública, conforme

Art. 1o O pessoal admitido para emprego público na Administração municipal direta,
autárquica e fundacional terá sua relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e legislação
trabalhista correlata, naquilo que a lei não dispuser em contrário.
§ 1o Leis específicas disporão sobre a criação dos empregos de que trata esta Lei no
âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal;
§ 2o É vedado, submeter ao regime de que trata esta Lei, os cargos públicos de
provimento em comissão, bem como alcançar, nas leis a que se refere o § 1o, servidores
regidos pela Lei Complementar nº 007, de 22 de outubro de 1991.
Art. 2o A contratação de pessoal para emprego público deverá ser precedida de
concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade do
emprego.
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Art. 3o O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente será rescindido por
ato unilateral da Administração pública nas seguintes hipóteses:
I – prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT;
II – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
III – necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos
da lei complementar nº 201/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
IV – insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem
pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em
trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para continuidade da
relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das
atividades exercidas;
V – com a extinção ou suspensão dos programas, projetos, ações ou atividades nas
áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, e desporto que deram origem a
contratação, executados com recursos do Governo Federal e Estadual por meios da própria
Administração Pública Municipal;
VI – nas hipóteses previstas no Parágrafo Único do art. 10 da Medida Provisória nº
297, de 09 de julho de 2006 e outras previstas em lei.
Parágrafo único. Excluem-se da obrigatoriedade dos procedimentos previstos no caput
as contratações de pessoal decorrentes da autonomia de gestão de que trata o § 8o do art. 37
da Constituição Federal.
Art. 4º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Dourados, em 14 de novembro de 2006.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Decretos
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
DECRETO N° 4065, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2006.
“Autoriza Servidores do Poder Executivo Municipal a Movimentarem as Contas
Bancárias do Fundo Municipal de Saúde”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que são
conferidas no inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Art. 1º- Ficam autorizados os servidores: João Paulo Barcellos Esteves portador do
CPF nº. 037.673.928-28 e Joana Lourdes Cristaldo Romero portadora do CPF nº.
312.146.061-72 a movimentarem exclusivamente para o Fundo Municipal de Saúde as
contas bancárias do município, inclusive por meio eletrônico.
Parágrafo único: A movimentação deverá ser realizada mediante à assinatura de no
mínimo dois servidores, conjuntamente.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos
a 04 de dezembro de 2006, revogadas as disposições em contrário.
Dourados, 06 de dezembro de 2006.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4084 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.006
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2006,
conforme especificado nos artigos.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a
Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização na Lei Municipal nº 2.828 de 05 de
Janeiro de 2006.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$
1.250.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1203 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ADM HOSPITALAR DE DOURADOS
1203.10.302.1194.007-319004-CONTRATACAO POR TEMPO
DETERMINADO
847.000,00
1203.10.302.1194.007-319009-SALÁRIO-FAMÍLIA
3.000,00
1203.10.302.1194.007-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
400.000,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados
recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1203 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ADM HOSPITALAR DE DOURADOS
1203.10.302.1194.007-339030-MATERIAL DE CONSUMO
1.250.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 19 DE DEZEMBRO DE 2.006.
Prefeito Municipal
José Laerte Cecílio Tetila

DECRETO Nº 4.090, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006
“Atualiza os valores constantes no Anexo Único da Lei nº Complementar n° 091 de 26
de dezembro de 2005, que altera disposições da Lei nº 1.067, de 28 de dezembro de 1979Código de Posturas do Município de Dourados”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 260, da Lei nº 1.067, de 28 de dezembro
de 1979- Código de Posturas, alterado pelo art. 1º da Lei Complementar nº 091, de 26 de
dezembro de 2006;
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam atualizados monetariamente, para o exercício de 2007, os valores
expressos em moeda corrente constante no anexo único da Lei Complementar n° 091, de 26
de dezembro de 2005, conforme segue:
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Resolução

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2007, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados (MS), 22 de dezembro de 2006.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
JORGE HAMILTON MARQUES TORRACA
Secretário Municipal de Habitação e Serviços Urbanos

DECRETO N° 4082, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006.
“Prorroga prazo estabelecido pelo art. 10 do decreto nº. 3880 de 12 de junho de
2006”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que são
conferidas no inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º- Fica prorrogado para o dia 30 de junho de 2007, o prazo para a realização de
auditoria na folha de pagamento, estabelecido no art. 10 do Decreto nº. 3880, de 12 de junho
de 2006, que “Dispõe sobre medidas administrativas para contenção e redução de despesas
de custeio e de pessoal no âmbito da Prefeitura Municipal e dá outras providências”.
Art. 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados (MS), 15 de dezembro de 2006.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
ERMÍNIO GUEDES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Governo
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RESOLUÇÃO/LC Nº 085/SEMGEP DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006.
“Inexigibilidade de Licitação”
A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso das atribuições legais que
lhe confere o artigo 57, inciso II da Lei Municipal n.º 2.726 de 28 de Dezembro de 2004,
CONSIDERANDO o contido no Processo de Inexigibilidade de Licitação n.º 124/2006 bem
como a dispõe o artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica dispensada de licitação a contratação de serviços jurídicos na área do Direito
Previdenciário, para defesa do Município junto ao INSS/SRP, de acordo com as disposições
estabelecidas no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 124/2006, visando atender a
Secretaria Municipal de Gestão Pública.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor, a partir de 18 de dezembro de 2006, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados-MS, em 18 de dezembro de 2006.
DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública

Recebimento de Verbas de Convênios Federais
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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de 2006.
Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e seis, às dezenove horas e sete minutos,
no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495,
reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência da
Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro Secretário Vereador
Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Carlinhos Cantor e
Edson Lima (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Ten. Pedro Alves
Ferreira (PT); Humberto Teixeira Júnior e Cemar Arnal (PV); Paulo Henrique - Bambu (PSC)
e Sidlei Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade, a Senhora Presidenta declarou iniciada
a Sessão. I - EXPEDIENTE: Foram aprovadas as Atas da 11ª Sessão Extraordinária e da Sessão
de Julgamento do Ver. José Silvestre. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: a)
Telegramas do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de
recursos para execução de Programas neste Município; b) Telegramas do Ministério da
Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de
recursos para execução de Programas neste Município; c) Oficio recebido da ELETROSUL
Centrais Elétricas S.A, comunicando o pagamento à Prefeitura Municipal de Dourados, da 2/2
parcela, no valor de R$ 1.322,00, referente ao Patrocínio da 1ª Feira de Saúde de Dourados; d)
Ofícios recebidos de vários segmentos Federais, Estaduais e Municipais com resposta de
matérias aos Senhores Vereadores da legislatura anterior. Foram protocoladas na Casa,
proposições de acordo com o art. 144 do RI, pelos seguintes Vereadores: Carlinhos Cantor
apresentou 4 indicações e 2 moções, protocoladas sob os n°s 128 a 133; Edson Lima apresentou
4 indicações e 4 moções, protocoladas sob os n.ºs 134 a 141; Eduardo Marcondes apresentou 1
projeto de lei, 1 projeto de decreto legislativo, 4 requerimentos, 4 indicações, 3 moções ,
protocolados sob os n.ºs 142 a 154; Elias Ishy apresentou 4 Indicações e 2 moções,
protocoladas sob os n.ºs 155 a 160; Humberto Teixeira Júnior apresentou 2 projetos de decretos
legislativos, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 161 a 170; José Silvestre
apresentou 4 indicações e 4 moções, protocoladas sob os n.ºs 171 a 178; Cemar Arnal
apresentou 1 projeto de lei, 1 requerimento, 4 indicações e 2 moções, protocolados sob os n.ºs
179 a 186; Laudir Munaretto apresentou 2 projetos de leis, 1 requerimento, 4 indicações e 4
moções, protocolados sob os n.ºs 187 a 197; Margarida Gaigher apresentou 2 projetos de leis, 1
requerimento, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 198 a 208; Paulo Henrique –
Bambu, apresentou 1 requerimento e 3 indicações, protocolados sob os n.ºs 209 a 212; Ten.
Pedro Alves Ferreira apresentou 1 projeto de lei, 4 indicações e 2 moções, protocolados sob os
n.ºs 213 a 219; Sidlei Alves apresentou 1 projeto de lei, 3 Indicações e 4 moções, protocolados
sob os n.º 220 a 227; Vereadores infra-assinados apresentaram 1 projeto de emenda a LOM, 2
projetos de resoluções, 1 requerimento e v2 moções, protocolados sob os nºs 228, 229 e 231
a 234; Bancada do PT apresentou 1 indicação, protocolada sob o n° 230. A Senhora Presidenta
despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações
aos órgãos competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para
deliberação. Usaram a Tribuna na forma do Artigo 145 do Regimento Interno, os seguintes
Vereadores: Paulo Henrique - Bambu, Eduardo Marcondes, Humberto Teixeira Junior,
Margarida Gaigher, Laudir Munaretto, Carlinhos Cantor, Ten. Pedro Alves Ferreira, Cemar
Arnal, Elias Ishy, Sidlei Alves, José Silvestre e Edson Lima, que abordaram assuntos de
interesse da população. ORDEM DO DIA: I. APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DA
COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA
O EXERCÍCIO DE DOIS MIL E SEIS, QUE FICARAM ASSIM CONSTITUÍDAS: I.
Comissão de Justiça, Legislação e Redação: Ver. Edson Lima-PL, Ver. Tenente Pedro Alves
Ferreira-PT e Ver. Paulo Henrique A. Ferreira-PSC; II. Comissão de Finanças e Orçamento:
Ver. Carlinhos Cantor-PL, Ver. Humberto Teixeira Junior-PV e Ver. Elias Ishy-PT; III.
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente: Ver. Elias Ishy-PT, Ver. Edson LimaPL e Ver. Jucemar Arnal-PV; IV. Comissão de Educação, Cultura e Desportos: Ver. Carlinhos
Cantor-PL, Ver. Paulo Henrique A Ferreira-PSC e Ver. Elias Yshy; V - Comissão de Indústria e
Comércio: José Silvestre–PT, Laudir Munaretto-PL e Ver. Jucemar Arnal-PV; VI. Comissão de
Agricultura e Pecuária:. Ver. Eduardo Marcondes PMDB, Ver. Edson Lima-PL e Sidlei AlvesPFL; VII - Comissão de Saúde e Assistência Social: Ver. Eduardo Marcondes-PMDB, Ver. José
Silvestre-PT e Ver. Sidlei Alves-PFL; VIII - Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e
Defesa do Consumidor: Ver. Carlinhos Cantor, Ver. Eduardo Marcondes-PMDB e Ver. José
Silvestre; IX - Comissão de Controle e Eficácia Legislativa: Ver. Jucemar Arnal-PV, Ver.
Carlinhos Cantor-PL e José Silvestre-PT; X - Comissão de Segurança Pública: Ver. Ten. Pedro

Alves Ferreira-PT, Ver. Jucemar Arnal-PV e Carlinhos Cantor-PL; XI - Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar: Ver. Paulo Henrique A. Ferreira-PSC, Laudir Munaretto-PL e Ver. Ten.
Pedro Alves Ferreira PT II. MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS; b)
REQUERIMENTOS: 1. Requerimento protocolado sob o n° 146/2006 de autoria do Vereador
Eduardo Marcondes, solicitando ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, no sentido
que seja informado os motivos que estão levando a Secretaria Municipal de Saúde a ter uma
serie de deficiências no atendimento a população; 2. Requerimento protocolado sob o n°
147/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes ao Prefeito Municipal, José Laerte
Cecílio Tetila, solicitando varias informações sobre os serviços prestados na Secretaria de
Infra-estruturas na recuperação asfáltica; 3. Requerimento protocolado sob o n° 145/2006 de
autoria do Vereador Eduardo Marcondes ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila,
solicitando informações sobre o por quê do completo abandono dos cemitérios municipais; 4.
Requerimento protocolado sob o n° 144/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes ao
Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando uma solução urgente para os
agentes de saúde (PPI), que trabalham no combate a dengue em nossa cidade, pois o contrato
de seis meses desses agentes está terminando e assim atender os anseios da população; 5.
Requerimento protocolado sob o n° 229/2006 de autoria dos Vereadores Humberto Teixeira
Junior, Cemar Arnal, José Silvestre, Sidlei Alves, Eduardo Marcondes e Edson Lima,
solicitando prorrogação de prazo por mais 60 dias para a conclusão dos trabalhos; 6.
Requerimento protocolado sob o n° 189/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto ao
Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, que seja fornecidas informações sobre a Usina
Velha;7. Requerimento protocolado sob o n° 209/2006 de autoria do Vereador Paulo Henrique Bambu, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, ao Sr. Jorge Hamilton Torraca,
Secretário de Habitação e Serviços Urbanos com copia a Srª. Ledi Ferla, Secretaria de
assistência Social do Município, solicitando informações sobre famílias que estão residindo às
margens do Córrego Rego D´água; 8. Requerimento protocolado sob o n° 200/2006 de autoria
da Vereadora Margarida Gaigher, à Srª. Marcia Regina Flores Portocarreiro Almeida Serra,
Secretaria do Estado do Trabalho Assistência Social e Economia Solidária, ao Sr. Alberto de
Matos Oliveira, Diretor Presidente da Fundação de Trabalho e Qualificação de Trabalho,
solicitando à realização de uma audiência publica com o objetivo de discutir e apresentar a
comunidade douradense a finalidade e os índices atingidos do Banco do Povo e da Agência
Publica de Emprego; 9. Requerimento protocolado sob o n° 180/2006 de autoria do Vereador
Cemar Arnal, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, ao Sr. Antonio Leopoldo Van
Suypene, Secretário Municipal de Educação, solicitando informações sobre a merenda escolar.
c) MOÇÕES: 1. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 170/2006 de autoria do
Vereador Humberto Teixeira Junior, à Direção da Escola Caic, pelos 10 anos de fundação; 2.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 169/2006 de autoria do Vereador Humberto
Teixeira Junior, à UNIDERP, pela inauguração do campus II ocorrido no dia 14/02/2006; 3.
Moção de Pesar protocolada sob o n° 168/2006 de autoria do Vereador Humberto Teixeira
Junior, aos familiares do Sr. Paulo Arnal Garcia, pelo seu falecimento; 4. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 167/2006 de autoria do Vereador Humberto Teixeira Junior, aos familiares
da Srª. Rosinete de Jesus da Silva, pelo seu falecimento; 5. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 177/2006 de autoria do Vereador Zé Silvestre, ao Soldado de Policia
Militar Kester, lotado no 10º Batalhão da Polícia Militar; 6. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 176/2006 de autoria Vereador Zé Silvestre, à UNIDERP, pela inauguração
do campus II ocorrido no dia 14/02/2006; 7. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
178/2006 de autoria Vereador Zé Silvestre, à 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de
Dourados, pelo transcurso dos 57 anos de sua criação; 8. Moção de Pesar protocolada sob o n°
175/2006 de autoria do Vereador Zé Silvestre, aos familiares do Sr. Gerçolino Antônio de
Azevedo, pelo seu falecimento; 9. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 194/2006 de
autoria do Vereador Laudir Antonio Munaretto, à Camisa 10, pela passagem dos 5 anos de
atuação no município de Dourados; 10. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
195/2006 de autoria do Vereador Laudir Antonio Munaretto, à Motoklaus, pela comemoração
dos 31 anos de atuação no município de Dourados; 11. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 196/2006 de autoria do Vereador Laudir Antonio Munaretto, a Imobiliária Colméia,
pela comemoração dos 30 anos de atuação no município de Dourados; 12. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 197/2006 de autoria do Vereador Laudir Antonio
Munaretto, à Comercial Oshiro, pela comemoração dos 23 anos de atuação no município de
Dourados; 13. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 219/2006 de autoria do Vereador
Tenente Pedro, ao Senhor Oslon Estiguarríbia Paes de Barros, Superintendente de Transporte e
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Trânsito, por implantar o Projeto Trânsito vai a Escola; 14. Moção de Pesar protocolada sob o
n° 218/2006 de autoria doVereador Tenente Pedro, aos familiares da Srª Elena Efigênia Pereira,
pelo seu falecimento; 15. Moção de Pesar protocolada sob o n° 224/2006 de autoria doVereador
Sidlei Alves, aos familiares da Srª Helena Efigênia Pereira, pelo seu falecimento; 16. Moção
de Pesar protocolada sob o n° 225/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, aos Familiares da
Srª. Maria Nazaré Costa da Silva, pelo seu falecimento; 17. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 226/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, à Srª. Cecília Zauith,
diretora financeira da Unigran extensiva a coordenadora e todos os estagiários da clinica pelo
excelente programa de atendimento fisioterapeuta; 18. Moção de apoio protocolada sob o n°
227/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, ao Dep. Federal Murilo Zauith por dispor de seu
nome para uma futura candidatura ao Senado Federal representando a região da grande
Dourados; 19. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 153/2006 de autoria do Vereador
Eduardo Marcondes, à
UNIDERP, pela inauguração do campus II ocorrido no dia
14/02/2006; 20. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 154/2006 de autoria do
Vereador Eduardo Marcondes, ao Prof. Benê Cantelli, diretor-geral do colégio Objetivo de
Dourados, pelo sucesso na aprovação de seus alunos nos vestibulares mais concorridos do
Brasil; 21. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 152/2006 de autoria do Vereador
Eduardo Marcondes, à Jornalista Blanche Torres , diretora do jornal virtual Dourados Agora,
pela realização do concurso Garota e Garoto Dourados Agora; 22. Moção de Pesar protocolada
sob o n° 205/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, aos familiares da Sra. Antônia
Joana Suzzeto Davi, pelo seu falecimento; 23. Moção de Pesar protocolada sob o n° 206/2006
de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, aos familiares Sr. Ananias de Oliveira Rocha, pelo
seu falecimento; 24. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 208/2006 de autoria da
Vereadora Margarida Gaigher, à Organoeste estendida aos seus diretores e funcionários, pela
oficialização de suas atividades no dia 11/02/2006 no município de Dourados. 25. Moção de
Pesar protocolada sob o n° 207/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, aos
familiares da Srª Helena Efigênia Pereira, pelo seu falecimento; 26. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 232/2006 de autoria do Poder Legislativo Douradense, aos familiares do
Sr. Paulo Arnal Garcia, pelo seu falecimento; 27. Moção de Apoio protocolada sob o n°
231/2006 de autoria O Poder Legislativo Douradense, aos moradores do Jd. Maracanã, pela
manifestação pacifica realizada na Câmara Municipal, em prol da não retomada de suas casas;
28. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 141/2006 de autoria do Vereador Edson
Lima, à Direção da Escola Caic, pelos 10 anos de fundação; 29 Moção de Congratulações
protocolada sob o n°140/2006 de autoria do Vereador Edson Lima, à UNIDERP, pela
inauguração do campus II ocorrido no dia 14/02/2006; 30. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 139/2006 de autoria do Vereador Edson Lima, à Organoeste estendida aos
seus diretores e funcionários, pela oficialização de suas atividades no dia 11/02/2006 no
município de Dourados; 31. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 138/2006 de
autoria do Vereador Edson Lima, ao Sr. Fernando Silva Santos, pela inauguração do Apiário
Boa Vista no distrito de Indápolis; 32. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
133/2006 de autoria do Vereador Carlinhos Cantor, aos Órgãos de Imprensa de Dourados, pelo
editorial de apoio a Lei Seca; 33. Moção de Apoio protocolada sob o n° 132/2006 de autoria do
Vereador Carlinhos Cantor, a Srª. Olair da Rocha, extensiva a todos os familiares, pelos
momentos difíceis e de dor vivido nestes últimos dias; 34. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 186/2006 de autoria Vereador Cemar Arnal ao Sr. Alfio Senatore, diretor
da Elite Lista Telefônica, pela edição há mais de 20 anos da lista telefônica; 35. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 185/2006 de autoria do Vereador Cemar Arnal, aos familiares do Sr.
Haroldo Azambuja, pelo seu falecimento; 36. Moção de Pesar protocolada sob o n° 159/2006
de autoria do Vereador Elias Ishy, aos familiares do Sr. Jamil Ananias, pelo seu falecimento;
37. Moção de Pesar protocolada sob o n° 160/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy, aos
familiares da Sra. Elena, pelo seu falecimento. Submetidos à votação: As Comissões
Permanentes para o exercício de 2006 foram aprovadas. Os Requerimentos e as Moções foram
aprovados conforme a pauta. Esgotado o horário da sessão, a Senhora Presidenta agradeceu a
presença de todos e declarou-a encerrada da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e
aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora. Dourados 20 de fevereiro de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de 2006.
Aos vinte um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e seis, às quinze horas e cinqüenta
minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº
3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a
Presidência da Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro
Secretário Vereador Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os
Vereadores: Carlinhos Cantor e Edson Lima (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy,
José Silvestre e Ten. Pedro Alves Ferreira (PT); Humberto Teixeira Júnior e Cemar Arnal (PV);
Paulo Henrique – Bambu (PSC) e Sidlei Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade, a
Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. I – ORDEM DO DIA: Foi aprovada a Ata da 1ª
Sessão Ordinária. I. PROJETOS EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Votação Nominal,
237, § 7º (maioria absoluta). a) Veto Integral de autoria do Poder Executivo nº 016/2005, ao
Projeto de Lei n.º 093/2005, de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, que autoriza o Poder
Executivo a criar a Fundação Municipal de Amparo à Pesquisa de Dourados; b) Veto Parcial de
autoria do Poder Executivo nº 001/2006, ao Projeto de Lei n.º 160 (018)/2005, de autoria do
Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro
de 2006 (vetou Emendas Legislativas). II. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: a) Projeto de Emenda a LOM nº 001/2004, de autoria do Vereador Elias Ishy e
outros, que alteram disposições do artigo 27 da LOM (recesso parlamentar). votação nominal –
art. 54a, IV e 175 do RI. – (Maioria Qualificada). b) Projeto de Lei nº 187/2005, de autoria do
Vereador Cemar Arnal, que denomina Rua Cláudio Freitas, a Rua G – 16 no Jardim
Guaicurus. Votação nominal – art. 228 do RI – (maioria simples); c) Projeto de Lei nº 196/2005,
de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, que denomina Rua Olga de Lima Melgarejo, a Rua
Projetada A no Bairro Estrela Porã. Votação nominal – art. 228 do RI – (maioria simples). III.
PROJETO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de Resolução nº 001/2006, de
autoria da Mesa Diretora, que altera a redação do artigo 139 e o § 1º do artigo 145 do RI.
votação nominal art. 54, X do RI – (maioria absoluta). Submetidos à votação: O Veto n°
16/2005 ao Projeto de Lei n° 093/2005 foi aprovado por maioria, 9x2, ausente na votação o
Vereador Eduardo Marcondes. O Veto Parcial n° 001/2006 ao Projeto de Lei n°160/2005 foi
rejeitado pela preliminar. Foi apresentado substitutivo ao Projeto de Emenda a LOM n°
001/2004, sendo que o Projeto retornou as comissões, para análise. O Projeto de Lei n° 187 e
196/2005 foram aprovados, em primeira votação. O Projeto de Resolução n° 001/2006 foi
aprovado. Explicações Pessoais não houve oradores, e nada mais havendo a tratar a Senhora
Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão da qual foi lavrada a

presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora.
Dourados 21 de fevereiro de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de 2006.
Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às dezenove horas e vinte e quatro
minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº
3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a
Presidência da Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro
Secretário Vereador Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os
Vereadores: Carlinhos Cantor e Edson Lima do Nascimento (PL); Elias Ishy, José Silvestre e
Ten. Pedro Alves Ferreira (PT); Humberto Teixeira Júnior e Cemar Arnal (PV); Paulo Henrique
– Bambu (PSC) e Sidlei Alves (PFL). Ausente Vereador Eduardo Marcondes (PMDB).
Havendo a presença da maioria, a Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. I EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a Ata da 2ª Sessão Ordinária. Foram lidos os
seguintes expedientes recebidos: a) Telegramas do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de
Saúde, informando liberação de recursos para a execução de Programas neste Município; b)
Ofícios recebidos de vários segmentos Federais, Estaduais e Municipais com resposta de
matérias aos Senhores Vereadores. Em ato contínuo a Presidenta concedeu uso da Tribuna na
forma do art. 262 do Regimento Interno ao Sr. Robson Castilho Marques, representante da
Associação dos Moradores do Jardim Maracanã/Morumbi, que discorreu sobre os problemas
dos referidos bairros. Usaram da Tribuna na formado artigo 262 os Vereadores Margarida
Gaigher, Cemar Arnal, Edson Lima, Carlinhos Cantor, Humberto Teixeira Junior, Laudir
Munaretto, Elias Ishy, Ten. Pedro Alves Ferreira, José Silvestre e Paulo Henrique - Bambu.
Foram protocoladas na Casa, proposições de acordo com o art. 144 do RI, pelos seguintes
Vereadores: Carlinhos Cantor apresentou 2 indicações, protocoladas sob os n°s 267 e 268;
Edson Lima apresentou 4 indicações e 1 moção, protocoladas sob os n.ºs 269 a 273; Elias Ishy
apresentou 1 requerimento, 3 Indicações e 3 moções, protocolados sob os n.ºs 274 a 280;
Humberto Teixeira Júnior apresentou 1 requerimento, 4 indicações e 2 moções, protocolados
sob os n.ºs 281 a 287; José Silvestre apresentou 2 indicações e 3 moções, protocoladas sob os
n.ºs 288 a 292; Cemar Arnal apresentou 4 indicações e 1 moção, protocoladas sob os n.ºs 293 a
297; Laudir Munaretto apresentou 2 projetos de leis, 1 requerimento, 4 indicações e 4 moções,
protocolados sob os n.ºs 298 a 308; Margarida Gaigher apresentou 2 projetos de leis, 2
requerimentos, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 309 a 320A; Paulo Henrique Bambu apresentou 1 requerimento, 4 indicações e 2 moções, protocolados sob os n.ºs 321 a
327; Ten. Pedro Alves Ferreira apresentou 2 projetos de leis e 4 indicações, protocolados sob os
n.ºs 328 a 333; Sidlei Alves apresentou 1 requerimento, 4 Indicações e 2 moções, protocolados
sob os n.º 334 a 340. A Senhora Presidenta despachou os Projetos às Comissões, determinou
à Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as moções e
os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Usaram a Tribuna na forma do Artigo 145
do Regimento Interno, os seguintes Vereadores: Laudir Munaretto, Paulo Henrique - Bambu,
Carlinhos Cantor, Margarida Gaigher, Sidlei Alves, Cemar Arnal, Ten. Pedro Alves Ferreira,
José Silvestre, Edson Lima, Humberto Teixeira Junior e Elias Ishy, que abordaram assuntos de
interesse da população. I. ORDEM DO DIA: I. MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS: a)
REQUERIMENTOS: 1. Requerimento protocolado sob o n° 334/2006 de autoria do Vereador
Sidlei Alves, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando saber o motivo pelo
qual os moradores do Bairro Estrela Porã, ainda não receberam a indenização que foi conferida
a cada morador, quando deixaram suas residências no Cachoeirinha; 2. Requerimento
protocolado sob o n° 300/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, ao Sr. Wanderley
Guenka, Chefe da Funasa, para que seja informado se existe previsão para a data de
funcionamento da Casa de Saúde Indígena e quais as providencias que estão sendo tomadas
para que a casa entre em funcionamento; 3. Requerimento protocolado sob o n° 321/2006 de
autoria do Vereador Paulo Henrique - Bambu, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila,
e a Srª. Ledi Ferla, Secretaria de assistência Social do Município, solicitando informações
sobre o Programa Social Roça Comunitária, sobre quantas famílias deveriam ser beneficiadas,
quanto foi gasto na implantação do programa; 4. Requerimento protocolado sob o n° 312/2006
de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila
em parceria com a Câmara Municipal, para a reativação da entrega da medalha Herói Nacional
Antonio João Ribeiro criado pela Lei. 1.369, de 10/12/1985; 5. Requerimento protocolado sob
o n° 311/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, ao Prefeito Municipal, José Laerte
Cecílio Tetila com copia ao Sr. Erminio Guedes, Secretario Municipal de Governo, solicitando
informações sobre o não cumprimento da Lei. 2.738 de 04/04/2005, que dispõe sobre presença
de acompanhante no parto nos hospitais públicos. 6. Requerimento protocolado sob o n°
274/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy, no qual solicita uma audiência Publica, nesta Casa
de Leis, para discutir a realidade das pessoas com deficiência no dia 7/04/06. 7. Requerimento
protocolado sob o n° 281/2006 de autoria do Vereador Humberto Teixeira Junior ao Prefeito
Municipal, solicitando várias informações a respeito da pavimentação asfaltica do Jardim
Piratininga. c) MOÇÕES: 1. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 287/2006 de
autoria do Vereador Humberto Teixeira Junior, à AJECOL (Associação dos Agentes
Ecológicos), na pessoa do Sr. Anízio Silva, pela participação no segundo Encontro e Congresso
dos Cantadores de Materiais Recicláveis; 2. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
286/2006 de autoria do Vereador Humberto Teixeira Junior à Unigran e a Embriart e aos alunos
do Curso de Medicina Veterinária, pela primeira colheita de embriões em ovinos no MS; 3.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 290/2006 de autoria do Vereador Zé Silvestre,
ao Agente da Policia Civil Enoch de Azevedo, pela lotação efetiva no Distrito Policial de
Iguatemi MS; 4. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 291/2006 de autoria do
Vereador Zé Silvestre, à Professora e Interprete de Libras Elisama Rode Boeira e ao Pastor
Jeovah Alves da Silva, pela conclusão da primeira parte do curso de Linguagem Brasileira. 5.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 305/2006 de autoria do Vereador Laudir
Munaretto, à Requinte Moveis e Decorações, pela passagem dos 8 anos de atuação no
município de Dourados. 6. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 306/2006 de autoria
do Vereador Laudir Munaretto, à Insinuante Calçados, pelos 16 anos de atuação no município
de Dourados. 7. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 307/2006 de autoria do
Vereador Laudir Munaretto, à Fundação Terceiro Milênio, pela idealização do CD Terço
Pantaneiro. 8. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 308/2006 de autoria do
Vereador Laudir Munaretto, à Imesul Metalúrgica, pela comemoração dos 29 anos de atuação
no município de Dourados. 9. Moção de Pesar protocolada sob o n° 340/2006 de autoria do
Vereador Sidlei Alves, aos Familiares do Sr. Antonio Gobi, pelo seu falecimento. 10. Moção
de Apoio protocolada sob o n° 317/2006 de autoria da Vereadora Margarida e Outros, ao
Movimento “ Amor pela Fronteira” extensiva ao Sr. Osvaldo Machado Franco Vereador
proponente da Audiência Publica a realizar-se no dia 20/03/06. 11. Moção de Congratulações
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protocolada sob o n° 319/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, aos promotores e
parceiros do Carnagrande, pela grandiosa festa popular realizada do dia 24 à 28/02. 12. Moção
de Congratulações protocolada sob o n° 318/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher,
à UNIDERP, pela inauguração do Campus II ocorrido no dia 14/02/2006; 13. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 320A/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, aos familiares do
Sr. Jânio da Preservar, pelo seu falecimento; 14. Moção de Pesar protocolada sob o n°
273/2006 de autoria do Vereador Edson Lima e Outros, aos Familiares do Ex-Vereador Sr.
Mario Pereira Leite, pelo seu falecimento; 15. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
297/2006 de autoria do Vereador Cemar Arnal, ao Sr. Francisco Lima de Souza e ao Sr. Carlos
Góes, proprietários da Empresa Francal Materiais de Construções, pela inauguração da mais
nova loja; 16. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 326/2006 de autoria do
Vereador Paulo Henrique - Bambu, ao Sr. Alex Lima extensiva a toda diretoria do 7 de
Setembro, pela contratação do treinador Valmir Henrique ( China ); 17. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 327/2006 de autoria do Vereador Paulo Henrique –
Bambu, ao Pr. Rui Simões pelo Seminário da Visão Celular Modelo dos12 “ Consolidando a
Conquista”; 18. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 280/2006 de autoria do
Vereador Elias Ishy, à José Felix Carneiro Ramos, por sua participação no Programa Prove
Pantanal; 19. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 279/2006 de autoria do Vereador
Elias Ishy, à Fernando Silva, por sua participação no Programa Prove Pantanal; 20. Moção de
Pesar protocolada sob o n° 278/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy, aos familiares do Sr.
Vilson Carvalho, pelo seu falecimento. Submetidos à votação: Os Requerimentos e as Moções
foram aprovados conforme a pauta, com exceção da moção de n° 11, colocada em destaque, a
qual foi aprovada por maioria, 7x2, com a voto contrário dos Vereadores José Silvestre e Paulo
Henrique – Bambu e ausência dos Vereadores Carlinhos Cantor e Eduardo Marcondes.
Esgotado o horário da sessão, a Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a Sessão da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada
pelos membros da Mesa Diretora. Dourados 02 de março de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de
2006.
Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às quinze horas e trinta e sete minutos,
no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495,
reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência da
Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro Secretário Vereador
Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Carlinhos Cantor e
Edson Lima (PL); Elias Ishy, José Silvestre e Ten. Pedro Alves Ferreira (PT); Humberto
Teixeira Júnior e Cemar Arnal (PV); Paulo Henrique - Bambu (PSC) e Sidlei Alves (PFL).
Ausente Vereador Eduardo Marcondes (PMDB). Havendo a presença da maioria, a Senhora
Presidenta declarou iniciada a Sessão. Foi lido Oficio comunicando que Vereador licenciado,
José Carlos Cimatti Pereira assumiu sua função nesta Casa de Leis. I – ORDEM DO DIA: Foi
aprovada a Ata da 3ª Sessão Ordinária. I. PROJETOS EM SEGUNDA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: Votação nominal – art. 228 do RI – (maioria simples) a) Projeto de Lei nº
187/2005, de autoria do Vereador Cemar Arnal, que denomina Rua Cláudio Freitas, a Rua G –
16 no Jardim Guaicurus; b) Projeto de Lei nº 196/2005, de autoria do Vereador Eduardo
Marcondes, que denomina Rua Olga de Lima Melgarejo, a Rua Projetada - A no Bairro Estrela
Porã. II. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto Substitutivo de
Emenda a LOM nº 001/2006, de autoria dos Vereadores Infra-assinados ao Projeto de Emenda a
LOM nº 001/2004, de autoria do Vereador Elias Ishy e outros, que alteram disposições do artigo
27 da LOM (recesso parlamentar). (votação nominal – art. 54a, IV e 175 do RI. – Maioria
Qualificada) b) Projeto de Lei nº 002/2006, de autoria do Vereador Cemar Arnal, que denomina
Rua Paulo Arnal Garcia, a rua A – 6, no Jardim das Primaveras. Votação nominal – art. 228 do RI
– (maioria simples) c) Projeto de Lei nº 003/2006, de autoria do Vereador Laudir Munaretto,
que regulamenta a atividade de Empresas de Locação de Máquinas e Jogos de Computador
também conhecidos como “Cyber Cafés” ou “Lan Houses”. Votação nominal – art. 228 do RI –
(maioria simples). III. PROJETO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de
Resolução nº 002/2006, de autoria dos Vereadores infra-assinados, que alteram a redação dos
artigos 123 e 124 do RI. votação nominal art. 54, X do RI – maioria absoluta). Submetidos à
votação: O Projeto de Lei n° 187/2005 foi aprovado, com a ausência dos Vereadores Carlinhos
Cantor, Eduardo Marcondes e Paulo Henrique - Bambu. O Projeto de Lei n° 196/2005 teve sua
votação prejudicada em virtude da ausência do autor. O Projeto Substitutivo n° 001/2006 ao
Projeto de Emenda a LOM n° 001/2004 foi aprovado por maioria, 10x1, com voto contrário do
Vereador Elias Ishy e ausência do Vereador Eduardo Marcondes. Os Projetos de Leis n° 002 e
003/2006 foram aprovados. O Projeto de Resolução n° 002/2006 teve sua votação prejudicada
em virtude da ausência do autor. Usaram da palavra de acordo com o art. 151 e seus parágrafos
os Vereadores Laudir Munaretto, José Carlos Cimatti, Paulo Henrique Amos Ferreira, José
Silvestre, Margarida Gaigher, Elias Ishy, Tenente Pedro Alves Ferreira e Edson Lima. Nada
mais havendo a tratar a Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou encerrada
a Sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos
membros da Mesa Diretora. Dourados 03 de março de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de 2006.
Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às dezenove horas e sete minutos, no
Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495, reuniram
em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência da Vereadora
Margarida Maria Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro Secretário Vereador Laudir
Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Carlinhos Cantor e Edson
Lima do Nascimento (PL); (Eduardo Marcondes) (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Ten.
Pedro Alves Ferreira (PT); José Carlos Cimatti (PSB); Cemar Arnal (PV); Paulo Henrique
Amos Ferreira (PSC) e Sidlei Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade a Senhora
Presidenta declarou iniciada a Sessão. I - EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a Ata da
4ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: a) Oficio do Poder
Executivo encaminhando Mensagem Veto Parcial nº 003/2006, ao Projeto de Lei nº 201/2005

(025), de autoria do Poder Executivo que o autoriza a efetuar venda subsidiada de imóveis
pertencentes à Prefeitura Municipal de Dourados, para fins exclusivos de construção de
lavanderia industrial e profissional, e dá outras providências. b) Oficio da Procuradoria Geral
do Município informando a impossibilidade de sancionar o Autógrafo do Projeto de Lei n.º
174/2005, de autoria dos Vereadores Margarida Gaigher e Laudir Munaretto, que desafeta as
áreas onde estão construídas as dependências da Igreja Nossa Senhora de Fátima, o Salão de
Festas e a Quadra Comunitária, na Rua Cel. Ponciano, pois considerando que após
levantamento técnico realizado a “suposta sobra de área” esta encravada no meio da quadra e
com a existência da Lei Municipal nº 1.109/81 a área já contém aforamento. Com isso
solicitamos a SEINFRA a abertura de matricula junto ao cartório de registro de imóveis da
referida sobra de área para a escritura definitiva do imóvel; c) Telegramas do Ministério da
Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos para execução de
programas neste Município; d) Ofícios da Gerência da filial de apoio ao Desenvolvimento
Urbano da CAIXA, informando liberação de recursos para execução de programas neste
Município; e) Mensagem de Projeto de Lei 001/2006 de autoria do Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que versa sobre a regulamentação a conversão de regime jurídico
dos empregados públicos e dá outras providencias; f) Ofícios recebidos de vários segmentos:
Federal, Estadual e Municipal com respostas de matérias aos Senhores Vereadores. Em ato
contínuo a Presidenta concedeu uso da Tribuna na forma do art. 262 do Regimento Interno, ao
Sr. Anízio de Souza dos Santos, Diretor de Planejamento da Organização Douradense de
Associações Comunitárias, neste ato representado os moradores do Jardim Piratininga, Aidê
Laranja Doce, Porto Belo, Monte Líbano e Jardim dos Estados, que discorreu sobre a situação
em que se encontram os referidos bairros e entregou a Mesa Diretora um documento contendo
as reivindicações dos moradores. Usaram da Tribuna na formado artigo 262 os Vereadores:
Eduardo Marcondes, Elias Ishy, José Silvestre, Cemar Arnal, Paulo Henrique - Bambu, Ten.
Pedro Alves Ferreira, José Carlos Cimatti, Margarida Gaigher, Edson Lima e Laudir
Munaretto. Foram protocoladas na Casa, proposições de acordo com o art. 144 do RI, pelos
seguintes Vereadores: Carlinhos Cantor apresentou 3 indicações, protocoladas sob os n°s 359 a
361; Edson Lima apresentou 3 indicações e 2 moções, protocoladas sob os n.ºs 362 a 366;
Eduardo Marcondes apresentou 2 projetos de Leis, 3 requerimentos, 4 indicações e 4 moções,
protocolados sob os n°s 367 a 379; Elias Ishy apresentou 4 Indicações e 1 moção, protocoladas
sob os n.ºs 380 a 384; José Carlos Cimatti apresentou 4 indicações e 3 moções, protocoladas
sob os n.ºs 385 a 391; José Silvestre apresentou 1 projeto de lei, 4 indicações e 1 moção,
protocolados sob os n.ºs 392 a 397; Cemar Arnal apresentou 4 indicações e 2 moções,
protocoladas sob os n.ºs 398 a 0403; Laudir Munaretto apresentou 1 projeto de lei, 2
requerimentos, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 404 a 414; Margarida Gaigher
apresentou 2 projetos de leis, 4 indicações e 1 moção, protocolados sob os n.ºs 415 a 421; Paulo
Henrique - Bambu apresentou 1 requerimento e 3 indicações, protocolados sob os n.ºs 422 a
425; Ten. Pedro Alves Ferreira apresentou 1 projeto de lei, 1 projeto de decreto legislativo e 3
indicações, protocolados sob os n.ºs 426 a 430; Sidlei Alves apresentou 4 Indicações e 1
moção, protocoladas sob os n.º 431 a 435; e Vereadores Infra-assinados apresentaram 1 moção
protocolada sob o n° 436. A Senhora Presidenta despachou os Projetos às Comissões,
determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou
as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Usaram a Tribuna na forma do
Artigo 145 do Regimento Interno, os seguintes Vereadores: José Carlos Cimatti, Laudir
Munaretto, Margarida Gaigher Carlinhos Cantor, Sidlei Alves, José Silvestre, Eduardo
Marcondes, Ten. Pedro Alves Ferreira, Elias Ishy, Paulo Henrique – Bambu e Edson Lima, que
abordaram assuntos de interesse da população. ORDEM DO DIA: I. MATÉRIAS A SEREM
DELIBERADAS: a) REQUERIMENTOS: 1. Requerimento protocolado sob o n° 371/2006 de
autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila,
solicitando informações sobre os motivos da não recuperação da rua Ciro Melo, no trecho
compreendido entre as ruas Maria da Glória e Coronel Ponciano no bairro Vila Eldorado; 2.
1.Requerimento protocolado sob o n° 369/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, à
Srª Helaine Maia, Diretora da Agência Regional de Trânsito de Dourados, no sentido de que
seja informado os motivos da precária situação no atendimento dos particulares que necessitam
dos serviços naquela repartição pública; 3. Requerimento protocolado sob o n° 370/2006 de
autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, no
sentido de que sejam informadas quais providências estão sendo tomadas para a luta de
combate a Dengue no âmbito do nosso município; 4. Requerimento protocolado sob o n°
406/2006 de autoria do Vereador Laudir Antonio Munaretto, ao Prefeito Municipal para que
este determine, junto à Superintendência Competente para que seja fornecida várias
informações sobre o anunciado logo no inicio do corrente ano emenda do Deputado João
Grandão para o município de Dourados que será investido na área de Infra-Estrutura no ano de
2006; 5. Requerimento protocolado sob o n° 405/2006 de autoria do Vereador Laudir Antonio
Munaretto, ao Prefeito Municipal, para que este determine, junto à Secretaria Competente , que
nos seja fornecida várias informações sobre o aparecimento de casos de meningite no CEIM
Kátia Marques Barbosa no Parque Nova Dourados; 6. Requerimento protocolado sob o n°
422/2006 de autoria do Vereador Paulo Henrique - Bambu, ao Prefeito Municipal Sr. José
Laerte C. Tetila, secretária municipal de Saúde, secretário de fazenda solicitando várias
informações sobre a Saúde do município de Dourados. b) MOÇÕES: 1. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 378/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao
Bispo Diocesano de Dourados, Dom Redovino Rizzardo, pelo lançamento em nossa cidade da
Campanha da Fraternidade de 2006, com o Tema: “Fraternidade e Pessoas com Deficiências” e
o Lema “Levanta-te, Vem para o Meio”; 2. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
379/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Centro Espírita Amor e Caridade,
pelos seus 60 anos de fundação em nossa cidade, comemorado no último dia 1° de março; 3.
Moção de Pesar Congratulações protocolada sob o n° 377/2006 de autoria do Vereador Eduardo
Marcondes, à família do saudoso senhor Maury Vasconcelos Oliveira, pelo seu falecimento; 4.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 376/2006 de autoria do Vereador Eduardo
Marcondes, às Professoras Maria da Glória Sá Rosa, Yara Penteado e Idara Duncan, e pelo
lançamento do livro “Artes Plásticas em Mato Grosso do Sul no dia 10 de março do corrente
ano, no anfiteatro da UNIGRAN”; 5. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 390/2006
de autoria do Vereador José Carlos Cimatti, ao Bispo Diocesano Dom Redovino Rizzardo,
pelo lançamento da Campanha da Fraternidade 2006, com o tema “Fraternidade e Pessoas com
Deficiência – Levanta-te, vem para o meio”; 6. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
391/2006 de autoria do Vereador José Carlos Cimatti, ao Senhor Alípio Almeida Veloso pela
comemoração aos seus 80 anos de vida ocorrido no dia 27 de fevereiro; 7. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 389/2006 de autoria do Vereador José Carlos Cimatti, aos familiares do
Senhor Maury Vasconcelos de Oliveira, pelo seu falecimento; 8. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 397/2006 de autoria do Vereador Zé Silvestre, a Dinaci V. M. Ranzi,
Diretora do Hospital Universitário, a Iracema P. Tibúrcio, Presidenta da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, a Adiles Torres, diretora do Jornal O Progresso, Márcia Bahia,
Apresentadora do programa Rit Mulher, Leocádia ª P. Leme, Profª e Diretora Geral da
UNIDERP/Dourados, Alzinete S. F. da Silva, Coordenadora das Senhoras da Igreja Evangélica
Assembléia de Deus e Odila Lange Diretora do PROCON, extensiva a todas as mulheres, pelo
dia Internacional da Mulher; 9. Moção de Pesar protocolada sob o n° 402/2006 de autoria do
Vereador Cemar Arnal e outros, aos familiares do Sr. José Taveira , pelo seu falecimento; 10.
Moção de Pesar protocolada sob o n° 403/2006 de autoria do Vereador Cemar Arnal, aos
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familiares do Sr. Maury Vasconcelos Oliveira, pelo seu falecimento; 11. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 366/2006 de autoria do Vereador Edson Lima, a Senhora
Ana Rosa Faustino, pela passagem do seu dia comemorado dia 08 de março; 12. Moção de
Pesar protocolada sob o n° 365/2006 de autoria do Vereador Edson Lima, aos Familiares do Sr.
Maury Vasconcelos Oliveira, pelo seu falecimento; 13. Moção de Pesar protocolada sob o n°
384/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy, aos familiares e amigos da Sra. Hisae Tateishi,
pelo seu falecimento; 14. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 411/2006 de autoria
do Vereador Laudir Munaretto, a Refrigeração Panan na pessoa do seu gerente o Srº Cleovaldo
Peruzzo extensiva a todos os seus funcionários pela comemoração do décimo quarto ano de
atuação atendendo o município de Dourados e região;
15. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 412/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, ao Escritório
Contalex Contabilidade na pessoa do Sr. Raimundo Domicio da Silva extensiva a todos os seus
funcionários pela comemoração do vigêssemos sexto ano de atuação no município de
Dourados; 16. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 413/2006 de autoria do
Vereador Laudir Munaretto, a Srª Helena Uemura pela passagem do dia internacional da
MULHER; 17. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 414/2006 de autoria do
Vereador Laudir Munaretto, a Baggio Madeiras na pessoa de seu proprietário o Srº Lusmar
Baggio, extensiva a todos os seus funcionários pela comemoração da passagem do décimo
primeiro ano de atuação no município de Dourados; 18. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 421/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, à Igreja
Presbiteriana Independente – IPI – BETESDA, extensiva ao pastor Otoniel Borge Machado e
aos seus membros, por ocasião de um ano de atividade douradense; 19. Moção de Apoio
protocolada sob o n° 436/2006 de autoria do Poder Legislativo Douradense, aos moradores do
Jardim Piratininga, Aidê, Laranja Doce, Porto Belo, Monte Líbano e Jardim dos Estados em
prol da drenagem e pavimentação asfáltica; 20. Moção de Congratulações protocolada sob o
n° 435/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, à Peixaria na região de Vila Vargas.
Submetidos à votação: Os Requerimentos e as Moções foram aprovados conforme a pauta. As
Moções de n°s 2 e 9 colocadas em destaque, foram aprovadas, sendo a moção de n° 2 foi
aprovada por maioria, com voto contrário dos Vereadores José Silvestre e Paulo Henrique
Ferreira e ausência do Vereador Carlinhos Cantor. Os Vereadores receberam documento
contendo reivindicações da ODAC e da Comissão Pro-asfalto do Jardim Piratininga.
Esgotado o horário da sessão, a Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a Sessão da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada
pelos membros da Mesa Diretora. Dourados 06 de março de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de 2006.
Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às quinze horas e vinte e nove
minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº
3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a
Presidência da Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro
Secretário Vereador Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os
Vereadores: Carlinhos Cantor e Edson Lima (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy,
José Silvestre e Ten. Pedro Alves Ferreira (PT); Cemar Arnal (PV); José Carlos Cimatti (PSB);
Paulo Henrique - Bambu (PSC) e Sidlei Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade, a
Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. I – ORDEM DO DIA: Foi aprovada a Ata da 5ª
Sessão Ordinária. I. PROJETOS EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (Votação
nominal – art. 228 do RI – (maioria simples) a) Projeto de Lei nº 196/2006, de autoria do
Vereador Eduardo Marcondes, que denomina Rua Olga de Lima Melgarejo, a Rua Projetada –
A, no bairro Estrela Porã; b) Projeto de Lei nº 002/2006, de autoria do Vereador Cemar Arnal,
que denomina Rua Paulo Arnal Garcia, a rua A – 6, no Jardim das Primaveras; c) Projeto de Lei
nº 003/2006, de autoria do Vereador Laudir Munaretto, que regulamenta a atividade de
Empresas de Locação de Máquinas e Jogos de Computador também conhecidos como “Cyber
Cafés” ou “Lan Houses”. II. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
(Votação nominal – art. 228 do RI – (maioria simples). a) Projeto de Lei n° 006/2006, de autoria
dos Vereadores Tenente Pedro, Margarida Gaigher, José Silvestre e Elias Ishy denominando
Elena Efigência Pereira, a Casa da Acolhida, localizada no Jardim Água Boa. III. PROJETO
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (votação nominal art. 54, VI do RI – maioria
absoluta). a) Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2006 de autoria do Vereador Eduardo
Marcondes concedendo o Titulo de Cidadão Douradense ao Dr. Marlan de Moraes Marinho.
Submetidos à votação: Os Projetos de Leis n° 196/2005 e 002 e 003/2006, foram aprovados,
em segunda votação. O Projeto de Lei n° 006/2006 foi aprovado, em primeira votação. O
Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2006 foi aprovado, por maioria, 8x3, com voto contrário
dos Vereadores Elias Ishy, Margarida Gaigher e José Silvestre. Ausente na votação do Projeto
de Decreto o Vereador Tenente Pedro Alves Ferreira. Usaram da palavra de acordo com o art.
151 e seus parágrafos os Vereadores Tenente Pedro Alves Ferreira, Paulo Henrique - Bambu,
Elias Ishy, Edson Lima e José Silvestre. Nada mais havendo a tratar a Senhora Presidenta
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão, da qual foi lavrada a presente
Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora. Dourados 07 de
março de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de 2006.
Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às dezenove horas e sete minutos, no
Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495,
reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência da
Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro Secretário Vereador
Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Carlinhos Cantor e
Edson Lima do Nascimento (PL); (Eduardo Marcondes) (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e
Ten. Pedro Alves Ferreira (PT); José Carlos Cimatti (PSB); Cemar Arnal (PV); Paulo Henrique
- Bambu (PSC) e Sidlei Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade a Senhora Presidenta
declarou iniciada a Sessão. I - EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a Ata da 6ª Sessão
Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: a) Comunicação Interna do Poder

Executivo através da Secretaria Municipal de Governo, encaminhando Projeto de Lei n°
002/2006, que altera a Lei n° 2767/2005, que autoriza o Executivo Municipal a permutar as
áreas que indica (Vila Vargas); b) Comunicação Interna do Poder Executivo através da
Secretaria Municipal de Governo, encaminhando Projeto de Lei n° 003/2006, que altera o § 3°,
do artigo 4° da Lei n° 2.577/2003, que institui a Certidão Negativa de Violação dos Direitos do
Consumidor; c)
Oficio do Ministério de Estado da Integração Nacional, informando
liberação de recursos para execução de programas neste Município; d) Telegramas do
Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos para
execução de programas neste Município; e) Telegramas do Ministério da Educação, do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos para execução
de programas neste Município; f) Oficio da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando a
prestação de contas até o 4° trimestre de 2005, atendendo disposição do Art. 12 da Lei n°
8.689/93; g) Ofícios recebidos de vários segmentos: Federal, Estadual e Municipal com
respostas de matérias aos Senhores Vereadores. Foram protocoladas na Casa, proposições de
acordo com o art. 144 do RI, pelos seguintes Vereadores: Carlinhos Cantor apresentou 4
indicações e 1 moção, protocoladas sob os n°s 474 a 478; Edson Lima apresentou 4 indicações
e 2 moções, protocoladas sob os n.ºs 479 a 484; Eduardo Marcondes apresentou 1 projeto de
Lei, 3 requerimentos, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n°s 485 a 496; Elias Ishy
apresentou 4 Indicações e 3 moções, protocoladas sob os n.ºs 497 a 503; José Carlos Cimatti
apresentou 1 projeto de emenda a LOM, 2 projetos de leis, 4 indicações e 4 moções,
protocolados sob os n.ºs 504 a 513 e 568; José Silvestre apresentou 4 indicações e 4 moções,
protocoladas sob os n.ºs 514 a 521; Cemar Arnal apresentou 4 indicações e 1 moção,
protocoladas sob os n.ºs 522 a 526; Laudir Munaretto apresentou 1 projeto de lei, 2
requerimentos, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 527 a 537; Margarida
Gaigher apresentou 1 projeto de emenda LOM, 2 projetos de leis, 1 requerimento, 4
indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 538 a 548; Paulo Henrique - Bambu
apresentou 2 requerimentos e 4 indicações, protocolados sob os n.ºs 549 a 554; Ten. Pedro
Alves Ferreira apresentou 4 indicações, protocoladas sob os n.ºs a 555 a 558; Sidlei Alves
apresentou 2 requerimentos, 2 Indicações e 3 moções, protocolados sob os n.º 559 a 565, e
Vereadores Infra-assinados apresentaram 1 projeto de lei e 1 moção protocolados sob o n° 566
e 567. A Senhora Presidenta despachou os Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que
encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as moções e os
requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Usaram a Tribuna na forma do Artigo 145 do
Regimento Interno, os seguintes Vereadores: José Carlos Cimatti, Paulo Henrique - Bambu,
Sidlei Alves, Carlinhos Cantor, Eduardo Marcondes, Cemar Arnal, Elias Ishy,Laudir
Munaretto, Ten. Pedro Alves Ferreira, Edson Lima, Margarida Gaigher e José Silvestre, que
abordaram assuntos de interesse da população. Foi lido Ofício dos Vereadores PT indicando o
Vereador Elias Ishy como líder da Bancada nesta Casa, bem como, oficio dos Vereadores do PL
indicando o Vereador Carlinhos Cantor para líder da Bancada. II. ORDEM DO DIA: I.
MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS: a) REQUERIMENTOS: 1. Requerimento
protocolado sob o n° 488/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Prefeito
Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando informações sobre as Contas da Secretaria
Municipal de Saúde; 2. Requerimento protocolado sob o n° 486/2006 de autoria do Vereador
Eduardo Marcondes, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, reiterando um
requerimento de 2005, solicitando tapa buraco na rua Olinda Pires de Almeida no Jd. Itaipu; 3.
Requerimento protocolado sob o n° 487/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao
Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, reiterando o requerimento de 2005, onde havia
um pedido de asfaltamento na R. Ponta Porã na V. Nova Esperança; 4. Requerimento
protocolado sob o n° 529/2006 de autoria do Vereador Laudir Antonio Munaretto, ao Prefeito
Municipal para que este determine, junto à Superintendência Competente para que seja
fornecida várias informações sobre quantas indicações protocoladas através de minha
solicitação, foram realizados os serviços e em quais os locais; 5. Requerimento protocolado
sob o n° 528/2006 de autoria do Vereador Laudir Antonio Munaretto ao Prefeito Municipal,
para que este determine, junto à Secretaria Competente, que nos seja fornecida várias
informações sobre exames realizados no município; 6. Requerimento protocolado sob o n°
550/2006 de autoria do Vereador Paulo Henrique, ao Prefeito Municipal Sr. José Laerte C.
Tetila, e ao Sr. Auro Cezar Rigotti, Gerente de Operação, Manutenção e Finanças solicitando
varias informações sobre a distribuição de água nos ramais de água nos bairros dentre outras
informações; 7. Requerimento protocolado sob o n° 549/2006 de autoria do Vereador Paulo
Henrique, ao Prefeito Municipal Sr. José Laerte C. Tetila, e ao Sr. Jorge Hamilton Torraca,
com copia ao Sr. Erminio Guedes, Secretario de Governo, solicitando informações sobre qual
o valor arrecadado com a taxa de embarque no terminal rodoviário de Dourados, qual o destino
deste recurso dentre outras informações; 8. Requerimento protocolado sob o n° 559/2006 de
autoria do Vereador Sidlei Alves ao Prefeito Municipal Sr. José Laerte C. Tetila, solicitando
informações sobre quantas tomografias foram efetuadas de janeiro até a primeira semana de
março dentre outras informações; 9. Requerimento protocolado sob o n° 560/2006 de autoria
do Vereador Sidlei Alves, ao Prefeito Municipal Sr. José Laerte C. Tetila, solicitando
informações sobre a documentação dos lotes de V. Nova no Distrito de Macaúba; 10.
Requerimento protocolado sob o n° 540/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher,
solicitando a realização de uma Audiência Pública sobre os “Diretos e Conquistas da Mulher”.
b) MOÇÕES: 1. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 495/2006 de autoria do
Vereador Eduardo Marcondes, ao Sr. Antonio Tonani, Diretor Presidente da Radio Grande
FM, pela realização do Carnagrande 2006; 2. Moção de Pesar protocolada sob o n° 493/2006
de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, aos familiares do Sr. Ivo Luiz Baldasso, pelo seu
falecimento; 3. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 496/2006 de autoria do
Vereador Eduardo Marcondes, ao Cel. QOPM Carlos Alberto Pereira, pela assunção do
Comando do 3ª Batalhão de Polícia Militar; 4. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
494/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, aos Médicos que concluíram o Curso
de Medicina da UFGD; 5. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 513/2006 de autoria
do Vereador José Carlos Cimatti, aos Juizes Lúcio Raimundo da Silveira e Valdir Marques,
pela posse na 18ª e 43ª Zona Eleitoral de Dourados; 6. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 512/2006 Vereador José Carlos Cimatti, ao Jornal Diário MS, pelo Editorial Voto
Secreto; 7. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 511/2006 de autoria do Vereador
José Carlos Cimatti, à Taurus Distribuidora de Petróleo LTDA, pelos 26 anos de atividade; 8.
Moção de Pesar protocolada sob o n° 510/2006 de autoria do Vereador José Carlos Cimatti, aos
Familiares do Sr. Marcos Rebouças Viana, pelo seu falecimento; 9. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 518/2006 de autoria do Vereador Zé Silvestre, ao Juiz Lúcio Raimundo
da Silveira pela posse na 18ª Zona Eleitoral de Dourados; 10. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 519/2006 de autoria do Vereador Zé Silvestre, ao Juiz Valdir Marques,
pela posse na 43ª Zona Eleitoral de Dourados; 11. Moção de Congratulações protocolada sob o
n° 520/2006 de autoria do Vereador Zé Silvestre, ao Cel. QOPM Carlos Alberto Pereira, pela
assunção do Comando do 3ª Batalhão de Polícia Militar; 12. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 521/2006 de autoria do Vereador Zé Silvestre, à Nair, Olgaci, Joseane,
Josileide e Aline Simões, por estarem se formando como soldados de bombeiro; 13. Moção de
Pesar protocolada sob o n° 526/2006 de autoria do Vereador Cemar Arnal, aos familiares do
Sr. Ivo Luiz Baldasso, pelo seu falecimento; 14. Moção de Congratulações protocolada sob o
n° 483/2006 de autoria do Vereador Edson Lima, ao Tenente Coronel Erudilho Nabuco, pelos 5
anos que prestou relevantes serviços à comunidade, transmitindo o comando do 3º Batalhão de
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Polícia Militar no último dia 10; 15. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 484/2006
de autoria do Vereador Edson Lima, ao Cel. QOPM Carlos Alberto Pereira, pela assunção do
Comando do 3ª Batalhão de Polícia Militar; 16. Moção de Pesar protocolada sob o n° 501/2006
de autoria do Vereador Elias Ishy, aos familiares do Sr. Ivo Luiz Baldasso, pelo seu
falecimento; 17. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 503/2006 de autoria do
Vereador Elias Ishy, ao Tenente Coronel Erudilho Nabuco, pelos 5 anos que prestou relevantes
serviços à comunidade, no Comando do 3º Batalhão de PM; 18. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 502/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy, ao Cel. QOPM Carlos
Alberto Pereira, pela assunção do Comando do 3º Batalhão de Polícia Militar; 19. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 534/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, à
Comasul Ferramentas, pela passagem dos 26 ano de atuação em nosso Município; 20. Moção
de Congratulações protocolada sob o n° 535/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, à
Contasul Escritório de Contabilidade, pelos 26 anos de atuação em nosso Município; 21.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 536/2006 de autoria do Vereador Laudir
Munaretto, à Srª Maísa Harume Uemura, pela comemoração aos 15 anos de atuação em nosso
município; 22. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 537/2006 de autoria do
Vereador Laudir Munaretto, à Clinica Imagem Cirurgia Plástica, pela comemoração aos 8
anos de atuação no município de Dourados; 23. Moção de Congratulações protocolada sob o
n° 545/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, à Caixa de Assistências dos
Advogados e a Ordem dos Advogados do Brasil, pela realização do evento cultural, para
comemorar a semana da mulher; 24. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 546/2006
de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, ao Senac, pela efetiva participação no dia
internacional da mulher, através da prestação de serviço de corte de cabelos; 25. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 547/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, ao
Tenente Coronel Erudilho Nabuco, pelos 5 anos que prestou relevantes serviços à
comunidade, transmitindo o comando do 3º Batalhão de Polícia Militar no último dia 10 e ao
Cel. QOPM Carlos Alberto Pereira, pela assunção do Comando do 3ª Batalhão de Polícia
Militar; 26. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 548/2006 de autoria da Vereadora
Margarida Gaigher, ao Deputado Londres Machado, Presidente da Assembléia Legislativa
extensiva a todos os Deputados Estaduais e a Srª. Marlene Figueira da Silva pelo II Seminário
dos Vereadores – Integração do Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal realizado nos
dias 09 e 19 do corrente na Escola do Legislativo; 27. Moção de Apoio protocolada sob o n°
567/2006 de autoria dos Vereadores Infra-assinados, à Candidatura do Vice-Governador Egon
Krakhercke ao Senado Federal pelo Estado do MS; 28. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 564/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, ao Juiz Lúcio Raimundo da Silveira
pela posse na 18ª Zona Eleitoral de Dourados; 29. Moção de Congratulações protocolada sob o
n° 565/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, ao Cel. QOPM Carlos Alberto Pereira, pela
assunção do Comando do 3ª Batalhão de Polícia Militar; 30. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 563/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, ao Tenente Coronel
Erudilho Nabuco, pelos 5 anos que prestou relevantes serviços à comunidade, no Comando do
3º Batalhão de Polícia Militar; 31. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 478/2006 de
autoria do Vereador Carlinhos Cantor, à Igreja Presbiteriana Independente – Betesda , pela
comemoração do 1º aniversario de fundação. Submetidos à votação: Os Requerimentos e as
Moções foram aprovados conforme a pauta, com exceção da Moção de n° 1 colocada em
destaque e aprovada por maioria, com voto contrário dos Vereadores Paulo Henrique -Bambu
e José Silvestre, ausente na votação o Vereador Carlinhos Cantor. O Requerimento de n° 8
colocado em destaque foi aprovado por maioria, com voto contrário dos Vereadores Tenente
Pedro Alves Ferreira, José Silvestre e Elias Ishy. Esgotado o horário da sessão, a Senhora
Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão da qual foi lavrada a
presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora.
Dourados 13 de março de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de 2006.
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às quinze horas e trinta e cinco
minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº
3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a
Presidência da Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro
Secretário Vereador Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os
Vereadores: Carlinhos Cantor e Edson Lima (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy,
José Silvestre e Ten. Pedro Alves Ferreira (PT); Cemar Arnal (PV); José Carlos Cimatti (PSB);
Paulo Henrique - Bambu (PSC) e Sidlei Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade, a
Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. I – ORDEM DO DIA: Foi aprovada a Ata da 7ª
Sessão Ordinária. I. PROJETOS EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (Votação
nominal – art. 54a, IV e 175 do RI – (maioria qualificada). a) Projeto Substitutivo de Emenda a
LOM n° 001/2006 de autoria dos Vereadores infra-assinados ao Projeto de Emenda a LOM n°
001/2004, de autoria do Vereador Elias Ishy e outros, que altera disposições do art. 27 da LOM
(recesso parlamentar); b) Projeto de Lei n° 006/2006, de autoria dos Vereadores Tenente
Pedro, Margarida Gaigher, José Silvestre e Elias Ishy denominando Elena Efigência Pereira, a
Casa da Acolhida, localizada no Jardim Água Boa. II. ENTRADA NA CASA EM REGIME
DE URGÊNCIA : (Votação nominal). a) Projeto de Emenda a LOM n° 003/2006 de autoria
dos Vereadores infra-assinados revogando o § 2° do art. 246 da Lei Orgânica Municipal –
anexo requerimento de urgência; b) Projeto de Lei n° 020/2006 ( 01) de autoria do Poder
Executivo,que regulamenta a conversão de regime jurídico dos empregados públicos – anexo
requerimento de urgência. III. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
(Votação nominal – art. 228 do RI – (maioria simples). a) Projeto de Lei n° 021/23006 de
autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n° 2.767/2005 (permuta de área – Vila Vargas); b)
Projeto de Lei n°012/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, que altera a Lei n°
2.152/97, que institui normas para a exploração do serviço de moto táxi; c) Projeto de Lei n°
014/2006 de autoria do Vereador Ten. Pedro Alves Ferreira, que dispõe sobre as ligações de
água e energia pelas concessionárias do Município. IV. PROJETO EM ÚNICA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO: (votação nominal art. 54, VI do RI – maioria absoluta). a) Projeto de Decreto
Legislativo n° 004/2006 de autoria do Vereador Tenente Pedro Alves Ferreira concedendo o
Título de Cidadão Douradense ao Cel. Erudilho Silva Nabuco de Souza. Submetidos à
votação: Foi aprovado o Projeto Substitutivo de Emenda a LOM n° 001/2006, por maioria,
com voto contrário do Vereador Elias Ishy, em segunda votação. O Projeto de Lei n° 006/2006
foi aprovado, em segunda votação. O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de
Emenda a LOM n° 003/2006 foi aprovado, bem como o respectivo Projeto, com parecer verbal
favorável das comissões competentes. O Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de
Lei n° 020/2006 foi aprovado, juntamente com o respectivo Projeto. Os Requerimentos de
Urgência Especial aos Projetos de Leis n°s 021 e 012/2006 foram aprovados, bem como os

respectivos projetos. O Projeto de Lei n° 014/2006 foi aprovado, em primeira votação. O
Projeto de Decreto Legislativo n° 004/2006 foi aprovado. Explicações pessoais não houve
oradores. Nada mais havendo a tratar a Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a Sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será
assinada pelos membros da Mesa Diretora. Dourados 14 de março de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de 2006.
Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às dezenove horas e nove minutos, no
Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495,
reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência da
Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro Secretário Vereador
Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Carlinhos Cantor
e Edson Lima do Nascimento (PL); (Eduardo Marcondes) (PMDB); Elias Ishy e Ten. Pedro
Alves Ferreira (PT); José Carlos Cimatti (PSB); Cemar Arnal (PV); Paulo Henrique – Bambu
(PSC) e Sidlei Alves (PFL). Ausente Vereador José Silvestre. Havendo a presença da maioria a
Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. I - EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas
a Ata da 8ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: a) Telegramas
do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos para
execução de programas neste Município; b) Telegramas do Ministério da Educação, do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos para execução
de programas neste Município; c) Oficio n° 017/06 – SEGOV, comunicando a Presidência da
Câmara que em reunião realizada no dia 15/03/06, às 09:00hs, na sala de reuniões da
Prefeitura, onde foi solicitado providencias a respeito das emendas parlamentares pendentes;
d) Ofícios recebidos de vários segmentos: Federal, Estadual e Municipal com respostas de
matérias aos Senhores Vereadores; e) Ofício dos Vereadores Eduardo Marcondes e Sidlei
Alves, informando a criação do Bloco Parlamentar, tendo como líder o Vereador Eduardo
Marcondes (PMDB); f) Oficio informando a criação do Bloco Parlamentar formado pelos
Vereadores Cemar Arnal, José Carlos Cimatti e Paulo Henrique –Bambu, tendo como líder o
Vereador Cemar Arnal. Foram protocoladas na Casa, proposições de acordo com o art. 144 do
RI, pelos seguintes Vereadores: Carlinhos Cantor apresentou 4 indicações e 1 moção,
protocoladas sob os n°s 608 a 612; Edson Lima apresentou 4 indicações e 2 moções,
protocoladas sob os n.ºs 613 a 618; Eduardo Marcondes apresentou 2 projetos de Leis, 1
requerimento, 4 indicações e 3 moções, protocolados sob os n°s 619 a 628 e 628A; Elias Ishy
apresentou 4 Indicações, protocoladas sob os n.ºs 629 a 632; José Carlos Cimatti apresentou 4
indicações e 4 moções, protocoladas sob os n.ºs 633 a 640; Cemar Arnal apresentou 1projeto
de lei, 4 indicações e 2 moções, protocolados sob os n.ºs 641 a 647; Laudir Munaretto
apresentou 2 projetos de leis, 2 requerimentos, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os
n.ºs 648 a 659; Margarida Gaigher apresentou 1 projeto de lei, 3 indicações e 4 moções,
protocolados sob os n.ºs 660 a 667; Paulo Henrique - Bambu apresentou 4 indicações e 1
moção, protocoladas sob os n.ºs 668 a 672; Ten. Pedro Alves Ferreira apresentou 3 indicações e
1 moção, protocoladas sob os n.ºs a 673 a 676; Sidlei Alves apresentou 1 requerimento, 3
Indicações e 3 moções, protocolados sob os n.º 677 a 683. A Senhora Presidenta despachou os
Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos
competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação.
Usaram a Tribuna na forma do Artigo 145 do Regimento Interno, os seguintes Vereadores:
Eduardo Marcondes, Laudir Munaretto, Paulo Henrique - Bambu, Carlinhos Cantor, Sidlei
Alves, Ten. Pedro Alves Ferreira, Edson Lima, Margarida Gaigher, José Carlos Cimatti e Elias
Ishy, que abordaram assuntos de interesse da população. Foi lido Ofício dos Vereadores PT
indicando o Vereador Elias Ishy como líder da Bancada nesta Casa, bem como, oficio dos
Vereadores do PL indicando o Vereador Carlinhos Cantor para líder da Bancada nesta Casa. II.
ORDEM DO DIA: I. MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS: a) REQUERIMENTOS: 1.
Requerimento protocolado sob o n° 621/2006 de autoria Vereador Eduardo Marcondes, ao
Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando informações sobre a real situação
do controle da Dengue, das medidas tomadas em nosso município; 2. Requerimento
protocolado sob o n° 651/2006 de autoria do Vereador Laudir Antonio Munaretto, ao Prefeito
Municipal para que este determine, junto à Superintendência Competente para que seja
fornecida várias informações sobre a secretaria de saúde; 3. Requerimento protocolado sob o
n° 650/2006 de autoria do Vereador Vereador Laudir Munaretto, ao Prefeito Municipal, seja
informado das informações a seguir: qual o problema enfrentado pela secretaria competente
pela não retirada dos tachões? Se existe alguma previsão da remoção dos referidos tachões?; 4.
Requerimento protocolado sob o n° 677/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, ao Prefeito
Municipal Sr. José Laerte C. Tetila, solicitando informações com detalhes inclusive em
porcentagem, sobre algumas cobranças na conta de energia elétrica que confunde os
consumidores. b) MOÇÕES: 1. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 628/2006 de
autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Sr. Nelso Gabiatti, pelo lançamento do site
virtual Dourados Informa; 2. Moção de Pesar protocolada sob o n° 626/2006 de autoria do
Vereador Eduardo Marcondes, Moção de Pesar aos familiares do Sr. José Valderi Viana
Pereira, pelo seu falecimento; 3. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 627/2006 de
autoria do Vereador Eduardo Marcondes, Sr. Clineu Silva, proprietário dos Móveis Bom
Jesus e Sr. Leandro Jardel Prochnau, proprietário dos Móveis Rosa , pela passagem do Dia do
Marceneiro; 4. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 639/2006 de autoria do
Vereador José Carlos Cimatti, ao Nelso Gabiatti pelo lançamento do Site “Dourados
Informa”, realizado no Clube Samambaia Clube; 5. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 640/2006 de autoria do Vereador José Carlos Cimatti, à Escolinha de Futebol do
jardim Flórida através do Profª Nozor Couto de Moraes, pelas conquistas de Campeão e do
terceiro lugar na modalidade de Futsal, na programação Verão Dourados; 6. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 638/2006 de autoria do Vereador José Carlos Cimatti,
ao Empresário José Zarpelon Sócio-Proprietário do Posto Taiamá, pela inauguração; 7. Moção
de Congratulações protocolada sob o n° 637/2006 de autoria do Vereador José Carlos
Cimatti, a Nova Diretoria da Casa Paraguaia gestão 2006/2007, pela realização do Chá Bingo;
8. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 646/2006 de autoria do Vereador Cemar
Arnal, a Senhora Sandra N. Carvalho Presidente da Adoart – Associação Douradense de
Artesãos, pelo Dia do Artesão; 9. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 647/2006 de
autoria do Vereador Cemar Arnal, ao Sr. Julio de Albuquerque, proprietário da Empresa “BC”
distribuidora representante dos Produtos Batavo e Parmalat, pela inauguração, da mais nova
empresa em Dourados; 10. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 618/2006 de
autoria do Vereador Edson Lima, a Irmã Maria de Lurdes Trabach. Coordenadora e Assessora
do Grupo de Jovens da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora de Indápolis; 11. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 617/2006 de autoria do Vereador Edson lima, aos familiares do Sr.
Wilson Dalla Martha, pelo seu falecimento; 12. Moção de Congratulações protocolada sob o
n° 656/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, ao Atacadão através do Sr. Mauricio
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R. dos Santos, pela comemoração da passagem do segundo ano de atuação em Dourados; 13.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 657/2006 de autoria do Vereador Laudir
Munaretto, a Farmácia Popular através do Sr. René Mattos R. Filho, pela comemoração do
qüinquagésimo sétimo ano de atuação em Dourados; 14. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 658/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, a Ducal Materiais
para Construção através do Sr. Edson Dutra de Souza, pela comemoração do décimo terceiro
ano de atuação em Dourados e região; 15. Moção de Pesar protocolada sob o n° 659/2006 de
autoria do Vereador Laudir Munaretto, aos familiares do Sr. Valdemar Ramos de Moraes, pelo
seu falecimento; 16. 1. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 666/2006 de autoria da
Vereadora Margarida Gaigher, à Escola Estadual Antonio S. Capilé extensiva ao Prof°
Edmilso Dias Morais, diretor e à professora Rosineide T. Betone, diretora adjunta, pelos 30
anos da fundação; 17. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 667/2006 de autoria da
Vereadora Margarida Gaigher, ao Dr. Eduardo Machado da Rocha, pelo lançamento do livro
Sucessão Hereditária – Fases Práticas do Inventário e Partilha; 18. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 665/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, ao Proprietário
Nelso Gabiatti e seu filho e ao jornalista César Cordeiro, pelo lançamento do site dourados
informa; 19. Moção de Pesar protocolada sob o n° 664/2006 de autoria da Vereadora
Margarida Gaigher, aos familiares da Sra. LU esposa do Sr. Heitor Cardoso, cidadão
Douradense 1995, pelo seu falecimento; 20. Moção de Pesar prtocolada sob o n° 682/2006 de
autoria do Vereador Sidlei Alves, aos familiares do Sr. Edson Arguelho da Silva Filho, pelo seu
falecimento; 21. Moção de Pesar protocolada sob o n° 681/2006 de autoria do Vereador
Sidlei Alves, aos familiares do Sr. Fernando Pimenta da Silva, pelo seu falecimento; 22. Moção
de Pesar protocolada sob o n° 683/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, aos familiares do
Senhor Valdemar Ramos de Morais, pelo seu falecimento; 23. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 612/2006 de autoria do Vereador Carlinhos Cantor, as equipes do
juizado da Infância e Juventude, através do coordenador de fiscalização Mercês Dias Junior,
extensiva ao Conselho Tutelar e a PRF, pela realização do trabalho de combate à prostituição
de menores; 24. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 676/2006 de autoria do
Vereador Tenente Pedro, ao Professor Arthur R. Touro Cavalheiro, pela organização do
primeiro Encontro de Artes Marciais de Dourados; 25. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 672/2006 de autoria do Vereador Paulo Henrique - Bambu, ao Sr. Nelso Gabiatti e ao
jornalista César Cordeiro, pela criação do mais novo jornal virtual de Dourados; 26. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 628A/2006
de autoria do Vereador Eduardo
Marcondes, ao Governador do Estado, José Orcirio Miranda dos Santos, pela inauguração do
Centro de Lazer “Jorge Antonio Salomão”. Submetidos à votação: Os Requerimentos e as
Moções foram aprovados conforme a pauta. Usaram a tribuna de acordo com o art. 151 e seus
parágrafos, os Vereadores Margarida Gaigher, Eduardo Marcondes e Paulo Henrique –
Bambu. Ausência Justificada do Vereador José Silvestre. Usaram a Tribuna na forma do art.
151 e seus parágrafos os Vereadores Margarida Gaigher, Eduardo Marcondes e Paulo
Henrique – Bambu. Esgotado o horário da sessão, a Senhora Presidenta agradeceu a presença
de todos e declarou encerrada a Sessão da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e
aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora. Dourados 20 de março de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de 2006.
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às quinze horas e quarenta
minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº
3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a
Presidência da Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro
Secretário Vereador Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os
Vereadores: Carlinhos Cantor e Edson Lima (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy e
Ten. Pedro Alves Ferreira (PT); Cemar Arnal (PV); José Carlos Cimatti (PSB); Paulo Henrique
Bambu (PSC) e Sidlei Alves (PFL). Ausente Vereador José Silvestre. Havendo a presença da
maioria, a Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. I – ORDEM DO DIA: Foi aprovada
a Ata da 9ª Sessão Ordinária. I. PROJETOS EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
(Votação nominal – art. 228 do RI – (maioria simples). a) Projeto de Lei n° 014/2006 de
autoria do Vereador Ten. Pedro Alves Ferreira, que dispõe sobre as ligações de água e energia
pelas concessionárias do Município. II. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: (Votação nominal – art. 228 do RI – (maioria simples). a) Projeto de Lei n°
022/2006 de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n° 2.577/2003 (Certidão Negativa de
Violação dos Direitos do Consumidor); b) Projeto de Lei n° 013/2006 de autoria do Vereador
Tenente Pedro Alves e Margarida Gaigher, que declara de Utilidade Pública Municipal a
Associação de Mulheres em Movimento; c) Projeto de Lei n° 009/2006 de autoria do
Vereador Laudir Munaretto, que torna obrigatória a afixação, nos locais que menciona, de
placas com informações sobre os procedimentos a serem adotados em, caso de óbito de
pacientes. III. ENTRADA NA CASA EM REGIME DE URGÊNCIA: a) Projeto de Lei n°
029/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, denominando “Dom Teodardo Leitz”,
o Pavilhão de Eventos de Dourados.- anexo Requerimento de Urgência. IV. PROJETO EM
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (votação nominal art. 54, VI do RI – maioria absoluta).
a) Projeto de Resolução n° 002/2006 de autoria dos Vereadores infra-assinados, que dispõe
sobre a alteração da redação dos artigos 123 e 124 do Regimento Interno. Submetidos à
votação: Foi aprovado o Projeto de Lei n° 014/2006, em segunda votação. Os Projetos de Leis
n°s. 022, 013 e 009, foram aprovados, em primeira votação. Aprovado Requerimento de
Urgência ao Projeto de Lei n° 029/2006, bem como o respectivo Projeto, com parecer verbal
favorável favorável das comissões competentes. O Projeto de Resolução n° 002/2006 foi
aprovado. Explicações pessoais não houve oradores. O Vereador José Silvestre esteve ausente
da Sessão, em virtude de estar acompanhando sua mãe ao médico. Nada mais havendo a tratar a
Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão, da qual foi
lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa
Diretora. Dourados 21 de março de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de 2006.
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às dezoito horas e cinqüenta e
oito minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires,

nº 3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a
Presidência da Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro
Secretário Vereador Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os
Vereadores: Carlinhos Cantor e Edson Lima do Nascimento (PL); Eduardo Marcondes
(PMDB); Elias Ishy e José Silvestre (PT); José Carlos Cimatti (PSB); Cemar Arnal (PV) e
Sidlei Alves (PFL). Ausentes os Vereadores Tenente Pedro estava em Campo Grande
representando a Câmara em uma solenidade e Paulo Henrique - Bambu. Havendo a presença
da maioria a Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. I - EXPEDIENTE: Foi aprovada
sem emendas a Ata da 10ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos:
a) Oficio do Poder Executivo, encaminhando Projeto de Lei n° 005/2006, que o autoriza a
efetuar concessão de uso dos lotes que especifica para a Associação da Praça da Alimentação
do Jardim Universitário; b) Oficio do Poder Executivo, encaminhando Projeto de Lei n°
006/2006, que Dispõe sobre o controle e a prevenção da febre amarela e da dengue no
Município; c) Telegramas do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, informando
liberação de recursos para execução de programas neste Município; d) Telegramas do
Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando
liberação de recursos para execução de programas neste Município; e) Oficio da Secretaria de
Estado de Coordenação Geral por meio da Coordenadoria de Políticas para Promoção da
Igualdade Racial, convidando Vossa Excelência e solicitando a liberação do Vereador Tenente
Pedro para representar esta Casa e participar do Lançamento do “Caderno de Diálogos
Pedagógicos Combatendo a Intolerância e Promovendo a Igualdade Racial na Educação SulMato-Grossense” no dia 27 de março as 19:00, no Teatro da MACE; f) Ofícios recebidos de
vários segmentos: Federal, Estadual e Municipal com respostas de matérias aos Senhores
Vereadores. Em ato contínuo a Presidenta concedeu uso da Tribuna na forma do art. 262 do
Regimento Interno, ao Sr. Ademir Garcia Baena, Fonoaudiólogo, Coordenador da Campanha
da Voz, que discorreu sobre a “Semana Nacional da Voz”. Usaram da Tribuna de acordo com o
art. 262 do RI os seguintes Vereadores: Sidlei Alves, Margarida Gaigher e Eduardo
Marcondes. Foram protocoladas na Casa, proposições de acordo com o art. 144 do RI, pelos
seguintes Vereadores: Carlinhos Cantor apresentou 4 indicações, protocoladas sob os n°s 718 a
721; Edson Lima apresentou 4 indicações e 2 moções, protocoladas sob os n.ºs 722 a 727;
Eduardo Marcondes apresentou 2 projetos de Leis, 3 requerimentos, 4 indicações e 4 moções,
protocolados sob os n°s 728 a 740; Elias Ishy apresentou 4 Indicações e 4 moções,
protocoladas sob os n.ºs 741 a 748; José Carlos Cimatti apresentou 2 projetos de resoluções, 4
indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 749 a 758; José Silvestre apresentou 1 projeto
de lei, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 759 a 767; Cemar Arnal apresentou 1
projeto de lei, 4 indicações e 2 moções, protocolados sob os n.ºs 768 a 774; Laudir Munaretto
apresentou 1 requerimento, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 775 a 783;
Margarida Gaigher apresentou 1 projeto de lei, 1 projeto de resolução, 4 indicações e 4
moções, protocolados sob os n.ºs 784 a 792 e 790A; Sidlei Alves apresentou 2 requerimentos, 2
Indicações e 1 moção, protocolados sob os n.º 793 a 797. A Senhora Presidenta despachou os
Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos
competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação.
Usaram a Tribuna na forma do Artigo 145 do Regimento Interno, os seguintes Vereadores:
Laudir Munaretto, Sidlei Alves, Margarida Gaigher, Carlinhos Cantor, Eduardo Marcondes,
Elias Ishy, Cemar Arnal, José Carlos Cimatti, Edson Lima e José Silvestre, que abordaram
assuntos de interesse da população. II. ORDEM DO DIA: I. MATÉRIAS A SEREM
DELIBERADAS: a) REQUERIMENTOS: 1. Requerimento protocolado sob o n° 732/2006
de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila,
solicitando informações e providências, sobre as péssimas condições de limpeza e mato alto na
escola Alicio de Araújo; 2. Requerimento protocolado sob o n° 731/2006 de autoria do
Vereador Eduardo Marcondes, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando
informações sobre qual a destinação será entregue às instalações que foi construída para
abrigar os lancheiros da praça Antonio João, ao lado do terminal de Transbordo; 3.
Requerimento protocolado sob o n° 730/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao
Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando informações e providencias sobre
as péssimas condições que se encontra a creche Paulo Gabiatti, no Jd. Água Boa; 4.
Requerimento protocolado sob o n° 793/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, ao Prefeito
Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, com copia ao Dep. José Roberto Teixeira, solicitando
informações sobre o FUNDERSUL destinado para Dourados; 5. Requerimento protocolado
sob o n° 794/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, ao Prefeito Municipal, José Laerte
Cecílio Tetila, solicitando informações e documentos sobre o gastos com publicidade
institucional dos anos 2000 e 2004 da Prefeitura Municipal de Dourados; 6. Requerimento
protocolado sob o n° 775/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto e Margarida
Gaigher, à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Dourados, para que seja realizada uma
audiência Publica sobre à crise no Comércio Douradense. b) MOÇÕES: 1. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 740/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, aos Familiares da
senhora Maria Madalena dos Santos, pelo seu falecimento; 2. Moção de Pesar Protocolada sob
o n° 739/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, aos familiares do Sr. Adilson Souza
de Azevedo, pelo seu falecimento; 3. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 738/2006
de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Pastor Mário Antonio da Silva, pela
comemoração dos seus 30 anos de Ministério na Igreja Batista; 4. Moção de Apoio
protocolada sob o n° 737/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Presidente do
Sindicato Rural na pessoa do Sr. Gino Ferreira; 5. Moção de Congratulações protocolada sob
o n° 756/2006 de autoria do Vereador José Carlos Cimatti, a Sra. Orlanda Ramos Rosa, pelos
80 anos de vida; 6. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 758/2006 de autoria do
Vereador José Carlos Cimatti, à Farmácia Alvorada, pela sua inauguração dia 25/03/06; 7.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 757/2006 Vereador José Carlos Cimatti, à
Farmácia Popular, pelos 36 anos de atividade; 8. Moção de Pesar protocolada sob o n°
755/2006 de autoria Vereador José Carlos Cimatti, aos Familiares da Profª Edna Silva dos
Santos, pelo seu falecimento; 9. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 773/2006 de
autoria do Vereador Cemar Arnal, ao Senhor Marildo Gonzáles, Proprietário da Brasil
Corretora de Seguros, pelos 16 anos da empresa; 10. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 774/2006 de autoria do Vereador Cemar Arnal, ao Sr. Julio de Albuquerque,
proprietário da Empresa “BC” distribuidora representante dos Produtos Batavo e Parmalat,
pela inauguração, da mais nova empresa em Dourados; 11. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 726/2006 de autoria do Vereador Edson Lima, à Embrapa na pessoa do
Diretor-Presidente Sr. Silvio Crestana , pela inauguração do Laboratório de Piscicultura; 12.
Moção de Pesar protocolada sob o n° 727/2006 de autoria do Vereador Edson lima, aos
familiares do Sr. Wilson Dalla Martha, pelo seu falecimento; 13. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 780/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, à Casa e Cozinha
Dellano, pela passagem do 7º ano de atuação em nosso município; 14. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 781/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, ao
Sr. Leonardo Adelar Braun Patrão do CTG, pela excelente administração frente a diretoria do
Clube de Tradições Gaúchas de nosso município; 15. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 782/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, ao Sr. Evaldo Fernandes,
Capitão da Patrulha Mirim, pelos relevantes serviços prestados; 16. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 783/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, Sr. Ezaias Ferreira
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Bitencourt, Cel. Comandante do Corpo de Bombeiro do Município de Dourados, pelos seus
relevantes serviços prestados à nossa cidade; 17. Moção de Congratulações protocolada sob o
n° 790/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, à Cooperativa de Energização e
Desenvolvimento Rural da Grande Dourados – Cergrand, pelos resultados positivos do
faturamento bruto; 18. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 790A/2006 de autoria
da Vereadora Margarida Gaigher, à escola Superior de Advocacia e à Ordem dos Advogados
do Brasil pela realização do Simpósio de Direito em Dourados; 19. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 191/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, aos Familiares da
Senhora Adelma Valente Sese, pelo seu falecimento hoje às 18hs no Hospital Santa Rita. 20.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 792/2006 de autoria da Vereadora Margarida
Gaigher, à Embrapa, pela inauguração do laboratório de piscicultura; 21. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 797/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, aos familiares do Sr.
Adilson Souza de Azevedo, pelo seu falecimento; 22. Moção de Congratulações protocolada
sob o n°748/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy, à Srª. Iracema Tiburcio, pela participação
e reconhecimento no prêmio Sebrae – Mulher Empreendedora; 23. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 747/2006 Vereador Elias Ishy, ao Sr. José Luiz Fornasiere, pela conquista
da medalha de ouro e um diploma da ABL- Academia Brasileira de Estudos e Pesquizas
Literárias; 24. Moção de Pesar protocolada sob o n° 746/2006 de autoria do Vereador Elias
Ishy, aos familiares da Srª. Nadir Euripedes de Souza, pelo seu falecimento; 25. Moção de
Pesar protocolada sob o n° 745/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy, aos familiares do Sr.
Elpídio Talaveira, pelo seu falecimento; 26. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
764/2006 de autoria do Vereador Zé Silvestre, ao delegado do SIG Dr. Oduvaldo de Oliveira
Pompeu, ostensivo a todos os policiais participantes, pelo relevante trabalho prestado a
comunidade douradense; 27. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 767/2006 de
autoria do Vereador Zé Silvestre, ao Tenente Cel., Comandante do 16º Batalhão da Polícia
Militar, de Gloria de Dourados, pela formatura do curso de Formação de cabos; 28. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 766/2006 de autoria do Vereador Zé Silvestre, ao Pastor
Jeovah Alves da Silva, pelo inicio de uma nova congregação da Igreja Assembléia de Deus –
Ministério Belém, na Sitioca Campina Verde; 29. Moção de Congratulações protocolada sob
o n° 765/2006 de autoria do Vereador Zé Silvestre, ao Sr. Nelso Gabiatti, pelo lançamento do
Site Dourados Informa. Submetidos à votação: Os Requerimentos e as Moções foram
aprovados conforme a pauta. Os requerimentos de nºs. 1, 2 e 3 e as moções de nºs. 1, 2, 3 e 4
tiveram a votação prejudicada, em virtude da ausência do autor. Esgotado o horário da sessão,
a Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão da qual foi
lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa
Diretora. Dourados 27 de março de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de
2006.
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às quinze horas e quarenta
minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº
3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a
Presidência da Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro
Secretário Vereador Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os
Vereadores: Edson Lima (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e
Pedro Alves Ferreira (PT); Cemar Arnal (PV); José Carlos Cimatti (PSB); Paulo Henrique Bambu (PSC) e Sidlei Alves (PFL). Ausente Vereador Carlinhos Cantor. Havendo a presença
da maioria, a Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. I – ORDEM DO DIA: Foi
aprovada a Ata da 11ª Sessão Ordinária. I. PROJETOS EM SEGUNDA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: (Votação nominal – art. 228 do RI – (maioria simples). a) Projeto de Lei n°
022/2006 de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n° 2.577/2003 (Certidão Negativa de
Violação dos Direitos do Consumidor); b) Projeto de Lei n° 013/2006 de autoria do Vereador
Tenente Pedro Alves e Margarida Gaigher, que declara de Utilidade Pública Municipal a
Associação de Mulheres em Movimento; c) Projeto de Lei n° 009/2006 de autoria do
Vereador Laudir Munaretto, que torna obrigatória a afixação, nos locais que menciona, de
placas com informações sobre os procedimentos a serem adotados em, caso de óbito de
pacientes. II. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (Votação nominal –
art. 228 do RI – (maioria simples). a) Projeto de Lei n° 035/2006 de autoria do Poder
Executivo, que dispõe sobre o controle e a prevenção da Febre Amarela e a Dengue no
Município;
b) Projeto de Lei n° 030/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes,
denominando “Ivo Anunciato Cersósimo” a Avenida Perimetral Norte de Dourados; c)
Projeto de Lei n° 031/2006 de autoria do Vereador Cemar Arnal denominando “Salustiano
Alves Carneiro” a Rua A – 9 do Jardim das Primaveras. III. PROJETO EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (votação nominal art. 54, X do RI – maioria absoluta). a)
Projeto de Resolução n° 003/2006 de autoria dos Vereadores infra-assinados, que dispõe sobre
a alteração do Regimento Interno. Submetidos à votação: Foram aprovados os Projetos de
Leis n°s 022, 013 e 009/2006, em segunda votação,com a ausência dos Vereadores Eduardo
Marcondes na votação dos Projetos de Leis n°s. 022 e 013/2006. Os Projetos de Leis n°s. 035,
031/2006, foram aprovados, em primeira votação. O Projeto de Resolução n° 003/2006 foi
aprovado. Foi aprovado Requerimento de Adiamento ao Projeto de Lei n° 030/2006, por 8
(oito) Sessões. Usaram da Tribuna de acordo com o art. 151 e seus parágrafos do RI, os
Vereadores Laudir Munaretto, Tenente Pedro Alves Ferreira, José Silvestre, Eduardo
Marcondes, Edson Lima, Paulo Henrique - Bambu, Sidlei Alves e Margarida Gaigher. Nada
mais havendo a tratar a Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a Sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada
pelos membros da Mesa Diretora. Dourados 28 de março de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de
2006.
Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às dezoito horas e vinte e oito minutos,

no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495,
reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência da
Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro Secretário Vereador
Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Edson Lima e
Idenor Machado (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Ten. Pedro
Alves Ferreira (PT); José Carlos Cimatti (PSB); Cemar Arnal (PV) Paulo Henrique - Bambu
(PSC) e Sidlei Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade a Senhora Presidenta declarou
iniciada a Sessão. Após a leitura do trecho Bíblico e a execução do Hino Nacional o Suplente
de Vereador Idenor Machado prestou o compromisso de posse no cargo de Vereador pelo
Município de Dourados, em substituição ao Vereador Carlinhos Cantor licenciado para
assumir a SEJEL. I - EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a Ata da 12ª Sessão
Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: a) Telegramas do Ministério da
Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos para execução de
programas neste Município; b) Telegramas do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos para execução de
programas neste Município; c) Oficio recebido do Centro Acadêmico “Camilo Ermelindo da
Silva”, discorrendo sobre as dificuldades enfrentadas pelos alunos do curso de medicina de
Dourados, e a importância da ida de alguns representantes a Brasília para reivindicar junto
ao Ministério da Educação e do Ministério do Planejamento as condições necessárias para
garantir o pleno funcionamento e o reconhecimento definitivo para o curso, para isso
contam com o apoio dos Vereadores; d) O Conselho Estadual de Serviços Públicos de MS,
por intermédio da Agencia Estadual de Regulação de Serviços Públicos - AGEPAN convida
os Vereadores para o “1º Seminário do Conselho Estadual de Serviços Públicos” a ser
realizado nos dias 17 e 18 de abril, das 7:30 às 18 horas, no Centro de Convenções Rubens
Gil de Camillo, em Campo Grande; e) Oficio das esferas federais, estaduais e municipais
respondendo proposições dos vereadores. Em ato contínuo a Presidenta concedeu uso da
Tribuna na forma do art. 262 do Regimento Interno, a Sra. Zandira Luvison, Coordenadora
do Movimento popular de Mulher, que discorreu sobre a aposentadoria das donas de casa.
Usaram da Tribuna de acordo com o art. 262 do RI os seguintes Vereadores: José Silvestre,
Elias Ishy, Margarida Gaigher, Ten. Pedro Alves Ferreira e José Carlos Cimatti. Foram
protocoladas na Casa, proposições de acordo com o art. 144 do RI, pelos seguintes
Vereadores: Idenor Machado apresentou 3 indicações e 1 moção, protocoladas sob os n°s
835 a 838; Edson Lima apresentou 3 indicações e 2 moções, protocoladas sob os n.ºs 839 a
843; Eduardo Marcondes apresentou 1 projeto de Lei, 3 requerimentos, 4 indicações e 4
moções, protocolados sob os n°s 844 a 855; Elias Ishy apresentou 4 Indicações e 4
moções, protocoladas sob os n.ºs 856 a 863; José Carlos Cimatti apresentou 1 projeto de
Lei, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 864 a 872; José Silvestre apresentou
3 indicações e 4 moções, protocoladas sob os n.ºs 873 a 879; Cemar Arnal apresentou 4
indicações e 3 moções, protocoladas sob os n.ºs 880 a 886; Laudir Munaretto apresentou 1
projeto de lei, 2 requerimentos, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 887 a
897; Margarida Gaigher apresentou 4 indicações e 4 moções, protocoladas sob os n.ºs 898
a 905; Paulo Henrique –Bambu apresentou 1 projeto de decreto legislativo e 4 indicações,
protocolados sob os n°s 906 a 910; Ten. Pedro Alves Ferreira apresentou 3 indicações,
protocoladas sob os n.º 911 a 913; Sidlei Alves apresentou 3 Indicações e 4 moções,
protocoladas sob os n.º 914 a 920; Vereadores Infra-assinados apresentaram 4 moções,
protocoladas sob os n°s 921 a 924. A Senhora Presidenta despachou os Projetos às
Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos
competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação.
Usaram a Tribuna na forma do Artigo 145 do Regimento Interno, os seguintes Vereadores:
Laudir Munaretto, Eduardo Marcondes, Paulo Henrique – Bambu, Margarida Gaigher,
Idenor Machado, Sidlei Alves, Cemar Arnal, Ten. Pedro Alves Ferreira, José Carlos
Cimatti, José Silvestre, Elias Ishy e Edson Lima, que abordaram assuntos de interesse da
população. II. ORDEM DO DIA: I. MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS: a)
REQUERIMENTOS: 1. Requerimento protocolado sob o n° 888/2006 de autoria do
Vereador Laudir Munaretto, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando
várias informações como: qual o valor arrecadado de tributos no ano de 2005 pelo
município, informar qual o valor destinado para cada secretaria e setores em que foi gasto a
receita do município etc.; 2. Requerimento protocolado sob o n° 889/2006 de autoria do
Vereador Laudir Munaretto, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando
várias informações como: quais a metas e prioridades do município para o exercício de
2006 , referentes às ações e serviços a serem prestados á comunidade; 3. Requerimento
protocolado sob o n° 846/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Prefeito
Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando informações sobre a situação dos
funcionários que prestam seus serviços como faxineiras e cozinheiras nos diversos CEIMS
de Dourados; 4. Requerimento protocolado sob o n° 845/2006 de autoria do Vereador
Eduardo Marcondes , ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando
informações e providencias sobre a péssimas condições em que se encontram os banheiros
públicos localizados na Praça paraguaia; 5. Requerimento protocolado sob o n° 730/2006
de autoria do Vereador Eduardo Marcondes , ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio
Tetila, solicita o cumprimento da lei que limita a poluição sonora em Dourados; 6.
Requerimento protocolado sob o n° 731 /2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao
Prefeito Municipal , solicitando informações e providencias sobre as péssimas condições em
que se encontra a creche Paulo Gabiatti, no bairro Jardim Água Boa; 7. Requerimento
protocolado sob o n° 731/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Prefeito
Municipal, solicitando informações sobre qual a destinação será dada ‘as instalações que
foram construídas para abrigar os lancheiros da Praça Antonio João, ao lado do terminal de
Transbordo; 8. Requerimento protocolado sob o n° 732/2006 de autoria do Vereador
Eduardo Marcondes, ao Prefeito Municipal, solicitando informações e providências sobre
as péssimas condições de limpeza e mato alto em que se encontra a Escola Estadual Alício
de Araújo no bairro Terra Roxa. b) MOÇÕES: 1. Moção de Pesar protocolada sob o n°
740/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, aos Familiares da senhora Maria
Madalena dos Santos, pelo seu falecimento; 2. Moção de Pesar Protocolada sob o n°
739/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, aos familiares do Sr. Adilson Souza
de Azevedo, pelo seu falecimento; 3. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
738/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Pastor Mário Antonio da Silva,
pela comemoração dos seus 30 anos de Ministério na Igreja Batista; 4. Moção de Apoio
protocolada sob o n° 737/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Presidente
do Sindicato Rural na pessoa do Sr. Gino Ferreira; 1. Moção de Apoio protocolada sob o n°
737/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes Outros, ao Sr. Gino Ferreira, pela
sua disposição em assumir a presidência da FAMASUL; 2. Moção de Pesar protocolada
sob o n° 739/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, aos familiares do Sr.
Adilson Souza de Azevedo, pelo seu falecimento; 3) Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 738/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Pastor Mário Antonio da
Silva, pela comemoração dos 30 anos de ministério em Dourados; 4. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 740/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, à Senhora
Maria Madalena dos Santos, viúva do saudoso Sr. Lenildo Antonio do Nascimento, pelo seu
falecimento; 5. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 854/2006 de autoria Vereador
Eduardo Marcondes, ao Sr. Airton Romualdo, proprietário da Marcenaria Artes e Madeira,

DOURADOS, MS

QUINTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2006

Diário Oficial

- ANO VIII - Nº 1.936

35

Atas
pela passagem do Dia do Marceneiro; 6. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
853/2006 de autoria Vereador Eduardo Marcondes, à Direção, Funcionários, Professores e
Alunos da Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo, pela comemoração dos 35 anos de
atividades no ensino fundamental e médio em Dourados; 7. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 852/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Maestro
Adilvo Mazzini e aos demais integrantes do Coral Santa Cecília, pela Cantata Cênica de John
Peterson “O Maior Amor” em Dourados; 8. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
872/2006 de autoria Vereador José Carlos Cimatti, a Diretoria do Conselho Municipal de
Defesa e Desenvolvimento dos Direitos dos AFRO-Brasileiros (COMAFRO); 9. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 870/2006 de autoria Vereador José Carlos Cimatti, a
Auto Peças Avenida, pelos 24 anos de atividades na cidade de Dourados; 10. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 871/2006 de autoria do Vereador José Carlos Cimatti,
a Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo, pela comemoração aos 35 anos de
atividades na cidade de Dourados; 11. Moção de Pesar protocolada sob o n° 869/2006 de
autoria do Vereador José Carlos Cimatti, aos familiares de Ronilson Guimarães Barter, pelo
seu falecimento; 12. Moção de Pesar protocolada sob o n° 884/2006 de autoria do Vereador
Cemar Arnal, aos familiares da Senhora Jaci Monteiro de Almeida, pelo seu falecimento;
13. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 886/2006 de autoria do Vereador Cemar
Arnal, a Escola Estadual Antônia da Silveira Capilé, pelos seus 30 anos de existência; 14.
Moção de Apoio protocolada sob o n° 885/2006 de autoria do Vereador Cemar Arnal, ao
Deputado Estadual Humberto Teixeira (PDT), por ocasião da apresentação do projeto
Decreto Legislativo que altera o Plano de Aplicação dos recursos no anexo III, do decreto
legislativo nº 422 de 2005; 15. Moção de Pesar protocolada sob o n° 842/2006 de autoria
do Vereador Edson Lima, aos familiares do Sr. Rodrigo Lorenzatto, pelo seu falecimento;
16. Moção de Pesar protocolada sob o n° 843/2006 de autoria do Vereador Edson Lima, aos
familiares do Sr. Ronilson Bartier, pelo seu falecimento; 17. Moção de Pesar protocolada
sob o n° 894/2006 de autoria do Vereador Laudir Antonio Munaretto, aos familiares dos
Senhores Robson Bartier e Rodrigo Lorenzatto Policiais Civis da cidade de Dourados pelos
seus falecimentos; 18. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 895/2006 de autoria
do Vereador Laudir Antonio Munaretto, ao Auto Posto Tambory através de seus
proprietários os Senhores José Tarso M. da Rosa e Sr. Valter P. Perrone, pela comemoração
da passagem do oitavo ano de atuação no município de Dourados; 19. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 896/2006 de autoria do Vereador Laudir Antonio
Munaretto, ao SESC , pela implantação do Projeto Mesa Brasil; 20. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 897/2006 de autoria do Vereador Laudir Antonio
Munaretto, ao Restaurante Chalana através do proprietário o Sr. Augustinho Munarini, pelo
recebimento do premio Estadual de popularidade no município de Dourados; 21. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 904/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher,
à Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo extensiva á Profª Estela M. Zolochen
Kolinski, diretora, pelos 35 anos da fundação e atividades; 22. Moção de Pesar protocolada
sob o n° 905/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, aos familiares dos
Senhores. Ronilson Bartier e Rodrigo Lorenzatto, pelos seus falecimentos; 23. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 902/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher,
aos Diretores do BNI Senhores Paulo Estevão, Valdenir Machado e Rodrigo Medeiros, e
ao gerente Sr. Airton de Castro, pela inauguração dessa empresa no município de
Dourados; 24. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 903/2006 de autoria da
Vereadora Margarida Gaigher, ao Coronel Carlos Alberto Pereira, Comandante da Policia
Militar de Dourados-MS e ao Major Tony Zerlotti, responsável pela formação da turma,
extensivo a todos os formandos; 25. Moção de Pesar protocolada sob o n° 918/2006 de
autoria do Vereador Sidlei Alves, aos familiares do Policial Rodrigo Pereira Lorenzato, pelo
seu falecimento; 26. Moção de Pesar protocolada sob o n° 917/2006 de autoria do Vereador
Sidlei Alves, aos familiares do Policial Ronilson Guimarães Barter, pelo seu falecimento;
27. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 919/2006 de autoria do Vereador Sidlei
Alves, aos Formandos do Curso de Cabos do 16º Batalhão da Turma: 2º Tem. PM RR
“Waldemar Jose Santana” do município de Gloria de Dourados; 28. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 920/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, aos
“Formandos do curso de Cabos” do ano de 2005/2006, do 3º Batalhão da Policia Militar de
Dourados; 29. Moção de Pesar protocolada sob o n° 863/2006 de autoria do Vereador Elias
Ishy de Mattos, aos familiares e amigos do Sr. Francisco Martins Borges, pelo seu falecimento;
30. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 861/2006 de autoria do Vereador Elias
Ishy de Mattos, a Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho, por nomeação no cargo de Presidente
da Caixa Econômica Federal; 31. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 862/2006 de
autoria do Vereador Elias Ishy de Mattos, ao Acadêmico Matias Belido dos Santos, pelo artigo
Política ou Politicagem publicado no Jornal Diário-MS; 32. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 860/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy de Mattos, ao Coronel Carlos
Alberto Pereira, pela mega-operação para combater a criminalidade, prostituição, uso de
drogas ou bebidas alcoólicas vendidas a menores; 33. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 838/2006 de autoria do Vereador Idenor Machado, ao Líder Comunitário Elton
Harthman, extensiva aos demais membros da diretoria da Associação de Moradores do jd
Guaicurus e Poravi I e II, pela vitória nas eleições; 34. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 879/2006 de autoria do Vereador José Silvestre, Sr. Nelso Gabiatti, pelo lançamento
do site Dourados Informa; 35. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 878/2006 de
autoria do Vereador José Silvestre, ao Coronel, Carlos Pereira, Comandante do 3º Batalhão
da Polícia Militar de Dourados, extensiva a todos os formandos, pela formatura do Curso de
Formação de Cabos; 36. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 877/2006 de autoria
do Vereador José Silvestre, ao Delegado do SIG (Serviço de Investigações Gerais), Dr.
Oduvaldo de Oliveira Pompeu, pelo excelente trabalho prestado a comunidade douradense
com o fechamento de mais 40 locais de distribuição de drogas e prisão de 192 traficantes; 37.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 876/2006 de autoria do Vereador José
Silvestre, ao tenente-coronel, José T. S. Vieira. Comandante do 16º Batalhão da Policia Militar,
de Glória de Dourados, pela Formatura do Curso de Formação de Cabos de 2006; 38. Moção
de Apoio protocolada sob o n° 921/2006 de autoria do Poder Legislativo, ao Excelentíssimo
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República, Ministro da Educação, Ângelo Queiroz
,Secretario Executivo do MEC- Jairo Jorge, Secretário de Educação Superior Sr. Nelson ,
Ministro de Planejamento, Bancada Federal e Senadores de MS .e ao Acadêmico Matheus João
Fróes pela regulamentação do Curso de Medicina e a garantia da antecipação das 20 vagas
destinadas ao Curso de medicina das 80 do segundo lote que a UFGD receberá ainda esse ano e
a liberação de 53 vagas de tutores para o Hospital Universitário; 39. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 924/2006 de autoria do Poder Legislativo ao Secretario Estadual José
Elias Moreira pelo excelente trabalho e desenvolvido frente a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos; 40. Moção de Apoio protocolada sob o n° 855/2006 de
autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Colega e Vereador Carlinhos Cantor pela sua
indicação como Secretário da SEJEL (Secretaria de Esporte e Lazer); 41. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 922/2006 de autoria do Vereadores Infra Assinados Cemar, Elias Idenor,
José Silvestre, Tenente Pedro, Paulo Henrique, E Eduardo Marcondes aos familiares dos
Senhores Robson Bartier e Rodrigo Lorenzatto Policiais Civis da cidade de Dourados, pelos
seu falecimento; 42; Moção de Congratulações protocolada sob o n° 923/2006 de autoria do
Poder Legislativo ao Vereador licenciado Carlinhos Cantor, pela sua indicação para assumir a

SEJEL – Secretaria de Esporte e Lazer. Submetidos à votação: Os Requerimentos e as Moções
foram aprovados conforme a pauta, inclusive as moções e os requerimentos da Sessão anterior
de autoria do Vereador Eduardo Marcondes. Explicação Pessoal não houve oradores. Esgotado
o horário da sessão, a Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
Sessão da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos
membros da Mesa Diretora. Dourados 03 de abril de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de
2006.
Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às quinze horas e trinta minutos, no
Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495,
reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência da
Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo como primeiro Secretário Vereador
Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Edson Lima e
Idenor Machado (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Ten. Pedro
Alves Ferreira (PT); Cemar Arnal (PV); José Carlos Cimatti (PSB); Paulo Henrique-Bambu
(PSC) e Sidlei Alves (PFL). Ausente Vereador Carlinhos Cantor. Havendo a presença da
totalidade, a Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. Em ato contínuo concedeu o uso
da Tribuna na forma do art.140A do Regimento Interno (tema livre), os Vereadores Margarida
Gaigher, Laudir Munaretto, Eduardo Marcondes, Sidlei Alves, José Carlos Cimatti, Tenente
Pedro Alves, Elias Ishy, Edson Lima e José Silvestre. I. PROJETOS EM SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (Votação nominal – art. 228 do RI a) Projeto de Lei n° 035/2006
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o controle e a prevenção da Febre Amarela e a
Dengue no Município; b) Projeto de Lei n° 031/2006 de autoria do Vereador Cemar Arnal
denominando “Salustiano Alves Carneiro” a Rua A-9 do Jardim das Primaveras. II.
PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (Votação nominal – art. 228 do RI –
(maioria simples). a) Projeto de Lei n° 036/2006 de autoria do Poder Executivo, que o
autoriza a efetuar concessão de uso dos lotes que especifica para a Associação da Praça de
Alimentação do Jardim Universitário- emenda anexa; b) Projeto de Lei n° 041/2006 de autoria
da Vereadora Margarida Gaigher instituindo A Semana de conscientização para a
prevenção,orientação e tratamento de pacientes com Obesidade Mórbida no âmbito do
Município de Dourados. III. PROJETO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (votação
nominal art. 54, VI do RI – maioria absoluta). a) Projeto de Decreto Legislativo n° 006/2006
de autoria do Vereador José Carlos Cimatti concedendo Título de Cidadã Benemérita a Sra.
Janete Borges Ferreira. IV. PROJETO EM REGIME DE URGÊNCIA. a) Projeto de Lei n°
27/2006(566) de autoria dos Vereadores infra-assinados denominando “Constituição
Municipal de Dourados-MS”, a atual Lei Orgânica Municipal – LOM - anexo Requerimento
de Urgência. Submetidos à votação: Foram aprovados os Projetos de Leis n°s 035 e 031/2006.
Foi aprovado Requerimento de Vistas ao Projeto de Lei n° 036/2006. O Projeto de Lei n°
041/2006 foi aprovado. O Projeto de Decreto Legislativo n° 006/2006 foi aprovado. Foi
aprovado Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei n° 027/2006, bem como o respectivo
projeto, com parecer verbal favorável das comissões competentes. Nada mais havendo a tratar
a Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão, da qual foi
lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa
Diretora. Dourados 05 de abril de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de 2006.
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às dezoito horas e cinqüenta minutos, no
Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495,
reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência do
Vereador Paulo Henrique – Bambu (PSC), em exercício, tendo como primeiro Secretário
Vereador Elias Ishy (PT). Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Edson Lima e
Idenor Machado (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Ten. Pedro Alves Ferreira (PT); José
Carlos Cimatti (PSB); Cemar Arnal (PV) e Sidlei Alves (PFL). Ausente os Vereadores
Margarida Gaigher, Laudir Munaretto e José Silvestre, faltas justificadas. Havendo a presença
da maioria o Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão. I - EXPEDIENTE: Foi aprovada
sem emendas a Ata da 14ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos: a)
Telegramas do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de
recursos para execução de programas neste Município; b) Telegramas do Ministério da
Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de
recursos para execução de programas neste Município; c) Oficio das esferas federais, estaduais
e municipais respondendo proposições dos vereadores. Em ato contínuo a Presidenta concedeu
uso da Tribuna na forma do art. 262 do Regimento Interno, o Comandante do 3° Batalhão de
Policia Militar, Cel. Carlos Alberto Pereira, que falou sobre a proposta de policiamento a ser
desempenhado pelo Batalhão. Usaram da Tribuna de acordo com o art. 262 do RI os seguintes
Vereadores: Cemar Arnal, Idenor Machado, Tenente Pedro Alves Ferreira, Edson Lima, Sidlei
Alves, Eduardo Marcondes, Elias Ishy e José Carlos Cimatti. Foram protocoladas na Casa,
proposições de acordo com o art. 144 do RI, pelos seguintes Vereadores: Idenor Machado
apresentou e requerimentos, 4 indicações e 2 moções, protocolados sob os n°s 964 a 971;
Edson Lima apresentou 3 indicações e 2 moções, protocoladas sob os n.ºs 972 a 976; Eduardo
Marcondes apresentou 2 projetos de Leis, 3 requerimentos, 4 indicações e 4 moções,
protocolados sob os n°s 977 a 989; Elias Ishy apresentou 4 Indicações e 2 moções,
protocoladas sob os n.ºs 990 a 995; José Carlos Cimatti apresentou 4 indicações e 4 moções,
protocoladas sob os n.ºs 996 a 1003; Cemar Arnal apresentou 4 indicações, protocoladas sob os
n.ºs 1004 a 1007; Paulo Henrique –Bambu apresentou 1 requerimento e 4 indicações,
protocolados sob os n°s 1008 a 1010; Ten. Pedro Alves Ferreira apresentou 4 indicações,
protocoladas sob os n.º 1011 1014; Sidlei Alves apresentou 3 Indicações e 4 moções,
protocoladas sob os n.º 1016 a 1022; Vereador Sidlei Alves e outros apresentaram 1
requerimento, protocolado sob os n° 1015. O Senhor Presidente, em exercício, despachou os
Projetos às Comissões, determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos
competentes e despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação.
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Usaram a Tribuna na forma do Artigo 145 do Regimento Interno, os seguintes Vereadores:
Eduardo Marcondes, Idenor Machado, Paulo Henrique – Bambu, Ten. Pedro Alves Ferreira,
Cemar Arnal, José Carlos Cimatti, Edson Lima, Sidlei Alves e Elias Ishy, que abordaram
assuntos de interesse da população. II. ORDEM DO DIA: I. MATÉRIAS A SEREM
DELIBERADAS: a) REQUERIMENTOS: 1. Requerimento protocolado sob o n° 931/2006
de autoria do Bancada do PT, à Mesa Diretora da Câmara solicitando a realização de uma
Audiência Publica no Plenário “Weimar Torres” da Camara Municipal de Dourados, para
tratar do Sistema de Transporte Urbano e da Regulamentação das profissões de Moto-taxista e
Moto-boys; 2. Requerimento protocolado sob o n° 932/2006 de autoria do Bancada do PT, à
Mesa Diretora da Câmara uma Audiência Publica no Plenário “Weimar Torres” da Câmara
Municipal de Dourado, em parceria com o gabinete do Dep. Federal João Grandão do PT, no
dia 18/05/06, para regulamentação do emprego domestico em geral, aposentadoria da dona de
casa; 3. Requerimento protocolado sob o n° 979/2006 de autoria do Vereador Eduardo
Marcondes, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando informações sobre
os motivos pelos quais a população do Distrito de Macaúba não conta com o apoio de uma
ambulância; 4. Requerimento protocolado sob o n° 981/2006 de autoria do Vereador Eduardo
Marcondes, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando informações sobre
como está sendo feita a fiscalização dos serviços de tapa-buracos em nossa cidade; 5.
Requerimento protocolado sob o n° 980/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, à
Exma Senhora Vereadora Margarida Gaigher, Presidenta desta Casa de Leis, solicitando
informações sobre os motivos pelos quais o recém inaugurado elevador não esta funcionando;
6. Requerimento protocolado sob o n° 965/2006 de autoria do Vereador Idenor Machado, à
Enersul, contra os aumentos da energia elétrica em nosso estado e para que seja formado um
movimento com apoio de outras Câmaras Municipais e também da sociedade para que
revejam estes aumentos; 7. Requerimento protocolado sob o n° 964/2006 de autoria do
Vereador Idenor Machado, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila e copia à
Secretaria competente, solicitando informações para que nos seja fornecido os nomes dos
componentes do Conselho do FUNDEF e o Cronograma da reuniões do referido conselho; 8.
Requerimento protocolado sob o n° 1008/2006 de autoria do Vereador Paulo Henrique Bambu, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, a senhora Dinaci Ranzi, com cópia a
Secretária de Saúde Maria de Fátima Metelaro, para que seja encaminhado o mais rápido
possível respostas ao questionamento sobre o hospital HU; 9. Requerimento protocolado sob o
n° 1015/2006 de autoria dos Vereadores Sidlei Alves e outros, ao Prefeito Municipal, José
Laerte Cecílio Tetila, solicitando informações sobre o serviço de tapa-buracos relizado no
Município. b) MOÇÕES: 1. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 986/2006 de
autoria do Vereador Eduardo Marcondes Outros, à Escola Presbiteriana Erasmo Braga, pela
comemoração dos seus 67 anos; 2. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 987/2006
de Vereador Eduardo Marcondes, à Rede Feminina de Combate ao Câncer, pelo lançamento da
campanha Mama Minha; 3. Moção de Apoio protocolada sob o n° 989/2006 de Vereador
Eduardo Marcondes, aos médicos Luis Alexandre Bella Farage e Jorge Luiz Baldasso, pelas
denuncias feitas contra as falhas na saúde pública de nosso município; 4. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 988/2006 de Vereador Eduardo Marcondes, ao Senhor
José Carlos Campanholli, proprietário da empresa Pneu Center Acessórios e Serviços, pelo
excelente trabalho prestados no ramo de pneus por mais de 12 anos; 5. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1003/2006 de Vereador José Carlos Cimatti, ao DZM
Comunicação e Eventos,pela comemoração aos 10anos de atividades na nossa cidade; 6.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1002/2006 de Vereador José Carlos Cimatti, à
Escola Presbiteriana Erasmo Braga, pela comemoração dos seus 67 anos de fundação; 7.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1001/2006 de Vereador José Carlos Cimatti, à
Concessionárias Renault e Nissan, pela inauguração de sua loja em nossa cidade; 8. Moção
de Pesar protocolada sob o n° 1000/2006 de Vereador José Carlos Cimatti, aos familiares da
senhora Palmira Barbieri Mariano, pelo seu falecimento; 9.Moção de Pesar protocolada sob
o n° 969A/2006 de Vereador Cemar Arnal, aos familiares da Senhora Jaci Monteiro de
Almeida, pelo seu falecimento; 10. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
970/2006 de autoria do Vereador Idenor Machado, ao Senhor Ramez Tebet Senador da
República, pelo recebimento do Titulo de Cidadão Honorário de Brasília; 11.Moção de
Pesar protocolada sob o n° 971/2006 de autoria do Vereador Idenor Machado, aos
familiares da senhora Palmira Barbieri Mariano, pelo seu falecimento; 12. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 975/2006 de autoria do Vereador Edson Lima, ao
Dom Redovino Rizzardo Bispo da Diocese de Dourados, pela importância do seu
trabalho junto as igrejas e pela atenção aquelas pessoas que recebe orientação espiritual;
13. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 976/2006 de autoria do Vereador
Edson Lima, aos membros da Diretoria da Escola Erasmo Braga a Diretora Pedagógica
Senhora Éster Duarte Gomes, professores e demais funcionários, pela passagem dos 67
anos de ensino; 14. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 995/2006 de autoria
do Vereador Elias Ishy, ao Dom Redovino Rizzardo Bispo da Diocese de Dourados, pela
comemoração do jubileu de 50 anos da Diocese de Dourados; 15. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 994/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy, à Rede
Feminina de Combate ao Câncer, pela Comemoração do Dia Mundial de Combate ao
Câncer; 16. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1020/2006 de autoria do
Vereador Sidlei Alves, ao Dom Redovino Rizzardo Bispo da Diocese de Dourados, pela
comemoração do jubileu de 50 anos da Diocese de Dourados; 17. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 1019/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, ao Diretor Presidente
do Grupo Renascença Amadosan, Senhor Vanderlei Amado, extensivo a todos os
representantes da montadora Francesa e Japonesa, pela inauguração da concessionária
Renascença; 18. Moção de Pesar protocolada sob o n° 1022/2006 de autoria do Vereador
Sidlei Alves, aos familiares do senhor Yoshihiro Hato, pelo seu falecimento; 19. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1021/2006 de autoria do Vereador Sidlei Alves, ao Sr.
Pedro Vargas Pestane por ocasião da inauguração do novo prédio da Empresa Auto Tintas.
Submetidos à votação: Os Requerimentos e as Moções foram aprovados conforme a pauta,
com exceção da moção de n° 3 que foi rejeitada por maioria, 4x5. A Vereadora Margarida
Gaigher esteve ausente da Sessão em virtude de estar em Brasília tratando de assuntos de
interesse do Município de Dourados. Explicação Pessoal não houve oradores. Esgotado o
horário da sessão, o Senhor Presidente, em exercício, agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a Sessão da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será
assinada pelos membros da Mesa Diretora. Dourados 10 de abril de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de
2006.
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às dezoito horas e quarenta minutos,

no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, nº 3.495,
reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a Presidência
do Vereador Paulo Henrique – Bambu, em exercício, tendo como primeiro Secretário
Vereador Elias Ishy. Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Edson Lima e
Idenor Machado (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Ten. Pedro Alves Ferreira (PT);
Cemar Arnal (PV); José Carlos Cimatti (PSB) e Sidlei Alves (PFL). Ausência justificada
dos Vereadores Margarida Gaigher (PT), Laudir Munaretto (PL) e José Silvestre (PT).
Havendo a presença da maioria, o Senhor Presidente declarou iniciada a Sessão. Em ato
contínuo concedeu o uso da Tribuna na forma do art .140A do Regimento Interno (tema
livre), aos Vereadores Sidlei Alves, Idenor Machado, Eduardo Marcondes, Edson Lima,
Cemar Arnal, Tenente Pedro Alves, Paulo Henrique – Bambu, José Carlos Cimatti e Elias
Ishy. I. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (Votação nominal – art.
228 do RI – (maioria simples). a) Projeto de Lei n° 036/2006 de autoria do Poder
Executivo, que o autoriza a efetuar concessão de uso dos lotes que especifica para a
Associação da Praça de Alimentação do Jardim Universitário- emendas anexa; b) Projeto
de Lei n° 194/2005 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, denominando João Luiz
Azambuja a Rua Projetada “F”,do bairro Estrela Porã; c) Projeto de Lei n° 037/2006, de
autoria do Vereador Cemar Arnal denominando Orides Vitali dos Santos a rua “A-8”,no
Jardim das Primaveras. II. PROJETO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (votação
nominal art. 54, VI do RI – maioria absoluta). a) Projeto de Decreto Legislativo n°
005/2006 de autoria do Vereador José Carlos Cimatti concedendo Título de Cidadão
Douradense ao Sr. Paulo Antunes de Siqueira. Submetidos à votação: As Emendas de n°s
01 e 02/2006 ao Projeto de Lei n° 036/2006 foram aprovadas, bem como o respectivo
Projeto de Lei. Os Projetos de Leis n°s 194/2005e 037/2006 foram aprovados. O Projeto
de Decreto Legislativo n° 005/2006 foi aprovado. Ausência justificada dos Vereadores
Margarida Gaigher, José Silvestre e Laudir Munaretto. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente, em exercício, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão, da
qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da
Mesa Diretora. Dourados 11 de abril de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de
2006.
Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às dezoito horas e cinqüenta e
três minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino
Pires, nº 3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados,
sob a Presidência da Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher, tendo como primeiro
Secretário Vereador Laudir Munaretto. Além dos citados estavam presentes os Vereadores:
Edson Lima e Idenor Machado (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy, José
Silvestre e Ten. Pedro Alves Ferreira (PT); José Carlos Cimatti (PSB); Cemar Arnal (PV)
Paulo Henrique – Bambu (PSC) e Sidlei Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade a
Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. I - EXPEDIENTE: Foi aprovada sem
emendas a Ata da 16ª Sessão Ordinária. Foram lidos os seguintes expedientes recebidos:
a) Oficio nº 24/06 – SEGOV encaminhando Projeto de Lei nº 004/2006, que altera a Lei
nº 2.212, de 23 de novembro de 1998 (conselho Municipal de Saúde) e Projeto de Lei nº
007/2006 que autoriza o Executivo a doar área de terras pertencentes ao Município para
a empresa Biocar Diesel Importação e Exportação Ltda, para instalação de indústria; b)
Telegramas do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação
de recursos para execução de programas neste Município; c) Telegramas do Ministério
da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando
liberação de recursos para execução de programas neste Município; d) Oficio das esferas
federais, estaduais e municipais respondendo proposições dos vereadores. Em ato
contínuo a Presidenta concedeu uso da Tribuna na forma do art. 262 do Regimento
Interno, ao Senhor João Marcos Tavares Ferreira, Diretor Executivo do Fórum
Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Grupos Especiais, que discorreu
sobre os direitos e necessidades do deficientes, assegurando a verdadeira inclusão e
inserção de qualidade de vida para todos. Usaram da Tribuna de acordo com o art. 262 do
RI os seguintes Vereadores: Eduardo Marcondes, Elias Ishy, José Silvestre, Edson Lima
e Margarida Gaigher. Foram protocoladas na Casa, proposições de acordo com o art. 144
do RI, pelos seguintes Vereadores: Idenor Machado apresentou 1 requerimento, 2
indicações, protocolados sob os n°s 1069 a 1071; Edson Lima apresentou 1
requerimento, 4 indicações e 1 moção, protocolados sob os n.ºs 1072 a 1077; Eduardo
Marcondes apresentou 2 projetos de Leis, 3 requerimentos, 4 indicações e 4 moções,
protocolados sob os n°s 1078 a 1090; Elias Ishy apresentou 1 requerimento, 2 Indicações
e 2 moções, protocolados sob os n.ºs 1091 a 1095; José Carlos Cimatti apresentou 1
requerimento, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 1096 a 1104; José Silvestre
apresentou 2 projetos de leis, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n.ºs 1105 a
1114; Cemar Arnal apresentou 3 indicações e 1 moção, protocoladas sob os n.ºs 1115 a
1118; Laudir Munaretto apresentou 1 projeto de lei, 1 requerimento, 4 indicações e 4
moções, protocolados sob os n.ºs 1119 a 1128; Margarida Gaigher apresentou 1 projeto de
resolução, 4 indicações e 4 moções, protocoladas sob os n.ºs 1129 a 1137; Paulo
Henrique–Bambu apresentou 1 projeto de lei, 3 indicações e 1 moção, protocolados sob os
n°s 1138 a 1142; Ten. Pedro Alves Ferreira apresentou 2 indicações, protocoladas sob os n.º
1143 e 1144; Sidlei Alves apresentou 1 projeto de lei, 3 Indicações e 3 moções, protocolados
sob os n.º 1145 a 1151; Vereadores infra-assinados apresentaram 1 requerimento,
protocolado sob os n° 1152. A Senhora Presidenta despachou os Projetos às Comissões,
determinou à Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e
despachou as moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Usaram a
Tribuna na forma do Artigo 145 do Regimento Interno, os seguintes Vereadores: Laudir
Munaretto, Edson Lima, Paulo Henrique – Bambu, Eduardo Marcondes, Idenor Machado,
Margarida Gaigher, Sidlei Alves, Ten. Pedro Alves Ferreira, José Carlos Cimatti, José
Silvestre e Elias Ishy, que abordaram assuntos de interesse da população. II. ORDEM DO
DIA: I. MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS: a) REQUERIMENTOS: 1.
Requerimento protocolado sob o n° 1081/2006 de autoria do Vereador Eduardo
Marcondes, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando informações
sobre quantos alunos estão efetivamente freqüentando a extensão da Escola Geraldino
Neves Correia (Picadinha), no Distrito de Itahun; 2.. Requerimento protocolado sob o n°
1080/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes,ao Prefeito Municipal, José Laerte
Cecílio Tetila, requerendo o porque a verdadeira abandono que encontram-se as praças e
centro comunitários de Dourados como: Praça paraguaia, Antonio João Centro Comunitário
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do IV Plano; 3. Requerimento protocolado sob o n° 1082/2006 de autoria do Vereador
Eduardo Marcondes, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando várias
informações e documentos como : cópias de todos os pedidos de criação feitos à DZM, agência
responsável pela publicidade oficial do município etc.; 4. Requerimento protocolado sob o n°
1091/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy, ao Presidente do Tribunal de Justiça de MS,
Desembargador Claudionor M. Duarte, solicitando a contratação de um profissional Médico
para realizar perícias nos processos de pessoas com deficiência mental em trâmite na 1ª Vara
Civil do Fórum de Dourados; 5. Requerimento protocolado sob o n° 1072/2006 de autoria do
Vereador Edson Lima, solicitando a Realização de uma Audiência Pública sobre Drogaria de
Dourados a permanência de farmacêutico no local; 6. Requerimento protocolado sob o n°
1120/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, ao Prefeito Municipal, José Laerte
Cecílio Tetila, solicitando várias informações como: no período de 2005, a Secretária
Municipal de Saúde efetuou os repasses financeiros aos Hospitais e Clínicas conveniadas ao
município, informar os valores repassados mês a mês, do referido ano. etc...;7. Requerimento
protocolado sob o n° 1069/2006 de autoria do Vereador Idenor Machado, ao Prefeito
Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando várias informações como: programação e
itens atendidos na distribuição de material didático educacional nas escolas da rede municipal
de ensino, como é realizada a distribuição etc..; 8. Requerimento protocolado sob o n°
1096/2006 de autoria do Vereador José Carlos Cimatti, solicitando a realização de um
Seminário Sobre a Diversificação do Agronegócio na região da Grande Dourados; 9.
Requerimento protocolado sob o n° 1152/2006 de autoria dos Vereadores Infra-assinados,
solicitando a prorrogação por 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos referentes a
Comissão Especial dos terrenos. b) MOÇÕES: 1. Moção de Congratulações protocolada sob o
n° 1090/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes , ao Jornal O Progresso, pelas
comemorações do 56º ano de circulação em Dourados; 2. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 1088/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao casal Sr.
Jorge Luiz Zenatti e Surya Zenatti, pela doação de um ônibus Mercedez Benz para a APAEAssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Dourados; 3. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 1089/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao General de
Brigada Sérgio Westphalen Etchegoyen, Comandante da 4ª Brigada de Cavalaria MecanizadaBrigada Guaicurus, pela passagem do Dia do Exército; 4. Moção de Pesar protocolada sob o n°
1087/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, à família da saudosa senhora Palmira
Barbieri Mariano, pelo seu falecimento; 5. Moção de Pesar protocolada sob o n° 1101/2006 de
autoria do Vereador José Carlos Cimatti, aos familiares do Senhor Aires Miranda, pelo seu
falecimento; 6. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1104/2006 de autoria do
Vereador José Carlos Cimatti, a Empresa Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda, pela doação
de um ônibus a APAE, através dos proprietários, Jorge Luiz e Surya Zenatti; 7. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1103/2006 de autoria do Vereador José Carlos Cimatti, a
Imobiliária Terra, pela comemoração aos 22 anos de atividade na cidade de Dourados; 8.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1002/2006 de autoria do Vereador José Carlos
Cimatti, a Fundação Terceiro Milênio e Rádio Coração , pela comemoração aos sete anos da
programação católica; 9. Moção de Pesar protocolada sob o n° 1118/2006 de autoria do
Vereador Cemar Arnal, aos familiares do Senhor João Teixeira Cruz, pelo seu falecimento; 10.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1095/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy
de Mattos, a Fundação Terceiro Milênio , através do Presidente Gilmar Curioni, pela
comemoração de sete anos de transmissão da programação católica pelas ondas do Rádio; 11.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1094/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy
de Mattos, ao Sr. Nilson Araújo Figueiredo, eleito Diretor Social da União Nacional dos
Guardas Civis Municipais do Brasil, pela entidade nos dias 07 e 08 de abril; 12. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 1112/2006 de autoria do Vereador José Silvestre, apresenta à Mesa
Diretora Moção de Pesar aos familiares de Rodrigo Lorenzatto, pelo seu falecimento; 13.
Moção de Pesar protocolada sob o n° 1111/2006 de autoria Vereador José Silvestre, aos
familiares de Ronilson Guimarães Bartier, pelo seu falecimento; 14. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 1114/2006 de autoria do Vereador José Silvestre, a Revisora Rafaela G.
do Carmo, do Jornal O Progresso e aos diagramadores Janete Radai , Luiz Jonathan ( Jornal
Diário MS) Paulo Victol e Marcos Ribeiro ( Jornal O progresso), pelo Dia do Revisor e do
Diagramador; 15. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1113/2006 de autoria do
Vereador José Sivestre, a Escola Presbiteriana Erasmo Braga, pelo transcurso dos 67 anos de
fundação em Dourados; 16. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1134/2006 de
autoria da Vereadora Margarida Gaigher, ao Senhor Paulo Menezes, cabo da polícia Militar,
extensiva aos soldados Vanilton, Herbert, Robson e Natanael, pelo relevante trabalho,
desenvolvido no policiamento preventivo e captura de marginais; 17. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1135/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, à
Associação dos Comerciantes de Material de Construções de dourados e Região – ACOMAC –
extensiva à Bigolin Materiais de construções Ltda. pelo destaque no ranking nacional
2005/2006 das Lojas de Material de Construção; 18. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 1136/2006 de autoria Vereadora Margarida Gaigher, ao Secretário Municipal Interino
de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo Sr. Ilton Ribeiro, pela 3ª festa do
Peixe, realizadas nos dia 13 à 16 de abril de 2006, no Parque Antenor Martins; 19. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1137/2006 de autoria Vereadora Margarida Gaigher, ao
Diário MS, extensiva aos seus diretores e jornalistas, pelo relevante tema do editorial, sob
título Somos todos Palhaços; 20. Moção de Pesar protocolada sob o n° 1150/2006 de autoria do
Vereador Sidlei Alves, aos familiares do Senhor Francisco Martins Borges, pelo transcurso de
seu falecimento neste dia 02 de abril de 2006; 21. Moção de Pesar protocolada sob o n°
1149/2006 de autoria dos Vereadores Sidlei Alves e Cemar Arnal, aos familiares do Senhor
Tércio Medeiros, pelo seu falecimento; 22. Moção de Pesar protocolada sob o n° 1151/2006
de autoria Vereador Sidlei Alves, aos familiares de Francisco Taboza da Silva, pelo seu
falecimento; 23. Moção de Congratulações protocolada sob o n°1142/2006 de autoria do
Vereador Paulo Henrique, ao Pastor Valdemar Mariano e extensivo a todos os lideres pelo 7º
aniversário da Igreja do Evangelho Mundial comemorado dia 14 de abril de 2006; 24. Moção
de Congratulações protocolada sob o n° 1077/2006 de autoria do Vereador Edson Lima, ao
Padre Osvaldo da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora do Distrito de Indápolis, pela Ceia
Judaica que aconteceu na antecedência da Páscoa; 25. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 1125/2006 de autoria Vereador Laudir Munaretto, a Auto Elétrica Guaira II através
dos proprietários os Sr. Nelson I. dos Santos e Srª Célia C. de Oliveira, pela comemoração da
passagem do Décimo Sétimo Ano de atuação no município de Dourados; 26. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1126/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, a
Indaiá Materiais de Construção através do proprietário o Sr. Rubens Borges, pela
comemoração do Décimo Sexto ano de atuação no município de Dourados; 27. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1127/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto,
ao Auto Posto Patrícia através do proprietário o Sr. Luiz R. R. da Cruz , pela
comemoração do terceiro ano de atuação no município de Dourados; 28. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1128/2006 de autoria Vereador Laudir Munaretto,
ao Laticínio CAMBY através dos proprietários os Srºs Antonio L. Nogueira e Eduardo S.
de Souza, pela comemoração do Décimo Terceiro ano de atuação atendendo o município
de Dourados e região. Submetidos à votação: Os Requerimentos foram aprovados, com
exceção do nº 6 que teve a votação prejudicada em virtude da ausência do autor. Moções
foram aprovados conforme a pauta, com exceção das moções de n°s 9, 25, 26, 27 e 28, que

tiveram a votação prejudicada, em virtude da ausência do autor. Os Vereadores Laudir
Munaretto e Cemar Arnal se ausentaram na Ordem do Dia. A Presidenta convidou as
Comissões de Justiça, Legislação e Redação e, de Obras Serviços Públicos e demais
Vereadores para uma reunião juntamente com o Secretário de Desenvolvimento, sobre o
Projeto de doação de área para Biodiesel, no dia 18/04, às nove horas na Sala de
Reuniões. Explicação Pessoal não houve oradores. Esgotado o horário da sessão, a
Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão da qual
foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa
Diretora. Dourados 17 de abril de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício de
2006.
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às dezenove horas e três
minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires,
nº 3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de Dourados, sob a
Presidência da Vereadora Margarida Gaigher, tendo como primeiro Secretário Vereador
Elias Ishy. Além dos citados estavam presentes os Vereadores: Edson Lima e Idenor
Machado (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); José Silvestre e Ten. Pedro Alves Ferreira
(PT); Cemar Arnal (PV); José Carlos Cimatti (PSB); Paulo Henrique – Bambu (PSC) e
Sidlei Alves (PFL). Ausente Vereador Laudir Munaretto, por problemas de saúde.
Havendo a presença da maioria, a Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. Foi
aprovada sem emendas a Ata da 17ª Sessão Ordinária. Em ato contínuo concedeu o uso da
Tribuna na forma do art .140A do Regimento Interno (tema livre), aos Vereadores Idenor
Machado, Eduardo Marcondes, José Carlos Cimatti, Margarida Gaigher, Sidlei Alves,
Cemar Arnal, Tenente Pedro Alves, Edson Lima, Elias Ishy e José Silvestre. I.
PROJETOS EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (Votação nominal – art. 228 do
RI – (maioria simples). a) Projeto de Lei n° 036/2006 de autoria do Poder Executivo,
que o autoriza a efetuar concessão de uso dos lotes que especifica para a Associação da
Praça de Alimentação do Jardim Universitário- emendas anexa; b) Projeto de Lei n°
194/2005 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, denominando João Luiz
Azambuja a Rua Projetada “F”,do bairro Estrela Porã; c) Projeto de Lei n° 037/2006, de
autoria do Vereador Cemar Arnal denominando Orides Vitali dos Santos a rua “A-8”,no
Jardim das Primaveras. II. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
(Votação nominal – art. 228 do RI – (maioria simples). a) Projeto de Lei n° 047/2006 de
autoria do Poder Executivo,que autoriza o Executivo Municipal doar área de terras à
Empresa Biocar Biodiesel Importação e Exportação Ltda; b) Projeto de Lei n° 043/2006
de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, que obriga todas as edificações de acesso
público e que tenham portas com detector de metais ou dispositivo anti-furto, a exibir
aviso sobre o risco do equipamento para portadores de marca-passo e dá outras
providencias. – emenda anexa. Submetidos à votação: O Projeto de Lei n° 036 e 37/2006
e 194/2005 foram aprovados. O Projeto de Lei n° 047/2006 foi aprovado. A emenda ao
Projeto de Lei nº 043/2006 foi aprovada, juntamente com o Projeto. O Vereador Laudir
Munaretto esteve ausente da Sessão por motivo de saúde. Diante da manifestação dos
representantes dos “sem teto” acampados no Jardim Santa Brígida, o Vereador José
Silvestre solicitou a formação de uma comissão de Vereadores para se reunir com o
Prefeito e tentar achar uma solução para a questão. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão, da qual foi
lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa
Diretora. Dourados 18 de abril de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS, exercício
de 2006.
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às dezoito horas e
cinqüenta e oito minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida
Marcelino Pires, nº 3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do Município de
Dourados, sob a Presidência da Vereadora Margarida Mª Fontanella Gaigher (PT), tendo
como primeiro Secretário Vereador Laudir Munaretto (PL). Além dos citados estavam
presentes os Vereadores: Edson Lima e Idenor Machado (PL); Eduardo Marcondes
(PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Ten. Pedro Alves Ferreira (PT); José Carlos Cimatti
(PSB); Cemar Arnal (PV); Paulo Henrique – Bambu (PSC) e Sidlei Alves (PFL).
Havendo a presença da totalidade a Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. I EXPEDIENTE: Foi aprovada sem emendas a Ata da 18ª Sessão Ordinária. Foram lidos os
seguintes expedientes recebidos: a) Telegramas do Ministério da Saúde, do Fundo
Nacional de Saúde, informando liberação de recursos para execução de programas neste
Município; b) Telegramas do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos para execução de
programas neste Município; c) Oficio do Gabinete do Deputado Geraldo Resende
comunicando aos Vereadores a destinação de R$ 900.000,00 para incluir no Orçamento
da União destinado ao Município de Dourados; d) Oficio da Secretaria Municipal de
Saúde agradecendo o apoio incondicional dos Vereadores na força tarefa de combate a
dengue realizada nos dias 21 a 30 de março; Oficio das esferas federais, estaduais e
municipais respondendo proposições dos vereadores. Foram protocoladas na Casa,
proposições de acordo com o art. 144 do RI, pelos seguintes Vereadores: Idenor Machado
apresentou 3 indicações e 2 moções, protocoladas sob os n°s 1193 a 1197; Edson Lima
apresentou 3 indicações e 1 moção, protocoladas sob os n.ºs 1198 a 1201; Eduardo
Marcondes apresentou 2 projetos de Leis, 1 projeto de decreto legislativo, 2
requerimentos, 4 indicações e 3 moções, protocolados sob os n°s 1202 a 1212; Elias Ishy
apresentou 2 Indicações e 4 moções, protocoladas sob os n.ºs 1213 a 1218; José Carlos
Cimatti apresentou 4 indicações e 4 moções, protocoladas sob os n.ºs 1219 a 1226; José
Silvestre apresentou 1 projeto de lei, 4 indicações e 4 moções protocolados sob os n°s
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1227 a 1235; Cemar Arnal apresentou 3 indicações, protocoladas sob os n.ºs 1236 a
1238; Laudir Munaretto apresentou 1 projeto de lei, 1 requerimento, 4 indicações e 4
moções, protocolados sob os n°s 1239 a 1248; Margarida Gaigher apresentou 1 projeto
de lei, 4 indicações e 4 moções, protocolados sob os n°s. 1249 a 1257; Paulo Henrique –
Bambu apresentou 3 indicações e 1 moção, protocoladas sob os n°s 1258 a 1261; Sidlei
Alves apresentou 1 requerimento, 2 Indicações e 3 moções, protocolados sob os n.º 1262
a 1267; Vereador Infra-assinados apresentaram 2 moções, protocoladas sob os n° 1268 e
1269. A Senhora Presidenta despachou os Projetos às Comissões, determinou à
Secretaria que encaminhasse as indicações aos órgãos competentes e despachou as
moções e os requerimentos à Ordem do Dia para deliberação. Usaram a Tribuna na forma
do Artigo 145 do Regimento Interno, os seguintes Vereadores: Laudir Munaretto, Ten.
Pedro Alves Ferreira, Idenor Machado, Eduardo Marcondes, José Carlos Cimatti,
Margarida Gaigher, Edson Lima, Sidlei Alves, Elias Ishy e José Silvestre, que abordaram
assuntos de interesse da população. II. ORDEM DO DIA: I. MATÉRIAS A SEREM
DELIBERADAS: a) REQUERIMENTOS: 1. Requerimento protocolado sob o n°
1240/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, ao Prefeito Municipal, José Laerte
Cecílio Tetila, para que seja fornecidas a está Casa de Leis informações sobre a
Secretaria Municipal de Saúde; 2. Requerimento protocolado sob o n° 1262/2006 de
autoria do Vereador Sidlei Alves, ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila,
DNIT, DETRAN/MS, solicitando informações sobre as lombadas eletrônica; 3.
Requerimento protocolado sob o n° 1204/2006 de autoria do Vereador Eduardo
Marcondes , ao Prefeito Municipal, José Laerte Cecílio Tetila, solicitando informações
sobre os motivos pelos quais os caminhões da prefeitura estão depositando entulhos na
R. Projetada A, no Parque do Lago; 4. Requerimento protocolado sob o n° 1205/2006 de
autoria do Vereador Eduardo Marcondes , à empresa de Saneamento do MS – Sanesul,
solicitando informações sobre a taxa de retirada da segunda via das faturas, e
outras informações. MOÇÕES: 1. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
1211/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Comandante do 3º Batalhão
da Policia Militar do Estado de MS, Cel QOPM Carlos Alberto Pereira, pela passagem do
Dia do Patrono; 2. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1210/2006 de
autoria do Vereador Eduardo Marcondes, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Laguna
Caarapã, Senhor Oscar Luiz Brandão, pelo sucesso na realização da Festa do Pé de Soja
Solteiro; 3. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1212/2006 de autoria do
Vereador Eduardo Marcondes, ao Exmo Sr. Ramez Tebet, Senador da Republica, pela
homenagem recebida pela Câmara Distrital de Brasília, com o Titulo de Cidadão
Honorário de Brasília; 4. Moção de Protesto protocolada sob o n° 1268/2006 de
autoria do Poder Legislativo, ao Exmo Sr. Dep. Federal Fernando Paulo Nagle Gabeira
( PV) do RJ, Senadores de MS e MT; ao Governador de MS e MT; a Bancada Estadual
de MS, a Bancada Federal de MS e MT, Presidente da Assembléia de MT, ao
Presidente da Câmara de Cuiabá/MT e ao Prefeito de Cuiabá/MT, pelo Projeto de Lei
1.027/03 onde se pretende que seja criado o Território Federal do Pantanal; 5. Moção
de Congratulações protocolada sob o n° 1225/2006 de autoria do Vereador José
Carlos Cimatti, ao Ateliê Beco de artes, pela exposição de Quadros realizada nesta
Casa de Leis. 6. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1224/2006 de
autoria do Vereador José Carlos Cimatti, à Associação dos pais, amigos e deficientes
visuais de Dourados, pela solenidade de inauguração da sede provisória da entidade e
posse da primeira diretoria da associação. 7. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 1223/2006 de autoria do Vereador José Carlos Cimatti, ao Jornal O
Progresso, pela comemoração aos 56 anos de fundação. 8. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 1266/2006 de autoria do Vereador José Carlos Cimatti, à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, pela
realização da 3º Festa do Peixe de Dourados; 9. Moção de Pesar protocolada sob o
n° 1215/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy de Mattos, aos familiares do senhor
Braz Lourenço Maldonato, pelo seu falecimento; 10. Moção de Pesar protocolada
sob o n° 1217/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy de Mattos, aos familiares do
senhor Walter de Lima, pelo seu falecimento. 11. Moção de Pesar protocolada sob
o n° 1218/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy de Mattos, aos familiares do
senhor Marcial Aniceto Duarte, pelo seu falecimento; 12. Moção de Pesar
protocolada sob o n° 1216/2006 de autoria do Vereador Elias Ishy de Mattos, aos
familiares do senhora Maria Rodrigues Torres, pelo seu falecimento; 13. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1235/2006 de autoria do Vereador José
Silvestre, à Igreja Assembléia de Deus Ministério Belém, Setor Jd. ouro Verde, pela
passagem do 20º Aniversário do Conjunto de Jovens Apocalipse; 14. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1233/2006 de autoria do Vereador José
Silvestre, à Uniderp, na pessoa Profª Leocádia Aglaé Petry Leme, extensiva a todos
os professores e acadêmicos do Curso de Comunicação Social, pela apresentação da
Palestra sobre o mercado publicitário; 15. Moção de Congratulações protocolada
sob o n° 1234/2006 de autoria do Vereador José Silvestre, à Igreja Assembléia de
Deus Ministério Belém , pelo 7º Encontro Geral de Jovens da UMADD; 17. Moção
de Congratulações protocolada sob o n° 1232/2006 de autoria do Vereador José
Sivestre, à Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo, pelo transcurso do 35
ano de sua fundação; 18. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
1255/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, à Universidade Federal da
Grande Dourados – UFGD, FAD/IESD/UNIDERP e ao Espaço Cultural Cine ouro
Branco, pela realização do 2º Simpósio Internacional sobre Religiões e Culturas; 19.
Moção de Pesar protocolada sob o n° 1254/2006 de autoria da Vereadora Margarida
Gaigher, aos familiares do Senhor Aires Miranda, pelo seu falecimento; 20. Moção
de Congratulações protocolada sob o n° 1256/2006 de autoria da Vereadora
Margarida Gaigher, à Profª Rosilda Mara Amorim Mussury, pró-reitora da
Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde da UNIGRAN, pela realização do 1º
Fórum de Biossegurança; 21. Moção de Congratulações protocolada sob o n°
1257/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, ao General da Brigada
Sergio Westphalen Etchegoyen, pelos 358 do Exercito Brasileiro; 22. Moção de
Pesar protocolada sob o n° 1118/2006 de autoria do Vereador Cemar Arnal, aos
familiares do Senhor João Teixeira Cruz, pelo seu falecimento; 23. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1261/2006 de autoria do Vereador Paulo
Henrique - Bambu, ao Pr. Edineu Bomediano e extensivo a todos os lideres pelo 3º
aniversario da Comunidade Evangélica Adonai Shalom;
24. Moção
de
Congratulações protocolada sob o n° 1201/2006 de autoria dos Vereadores Edson
Lima e Laudir Munaretto, ao Jornal O Progresso, pelos seus 56 anos; 25. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1267/2006 de autoria do Vereador Sidlei
Alves, ao Pr. Edineu Bomediano, pelo 3º aniversario da Comunidade Evangélica
Adonai Shalom; 26. Moção de Pesar protocolada sob o n° 1265/2006 de autoria do
Vereador Sidlei Alves, aos familiares da Senhora Maria Rodrigues Torres, pelo seu
falecimento; 27. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1266/2006 de
autoria da Vereador Sidlei Alves, ao Corpo Clinico extensivo a todos os membros
que compõem o Centro de Atenção Psicosocial de Dourados, pelo brilhante serviço
prestado à comunidade; 28. Moção de Congratulações protocolada sob o n°

1197/2006 de autoria do Vereador Idenor Machado, ao Dr. Ademir Garcia Baena,
medico fonoaudiólogo, pela participação na semana Viva a Voz; 29. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1196/2006 de autoria do Vereador Idenor
Machado, ao Cel. Carlos Alberto Pereira, comandante do 3º batalhão de Policia
Militar, pela comemoração em homenagem ao Mártir Tiradentes; 32. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1125/2006 de autoria do Vereador Laudir
Munaretto, a Auto Elétrica Guairá II através dos proprietários os Sr. Nelson I. dos
Santos e Srª Célia C. de Oliveira, pela comemoração da passagem do Décimo Sétimo
Ano de atuação no município de Dourados; 33. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 1126/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, a Indaiá
Materiais de Construção através do proprietário o Sr. Rubens Borges, pela
comemoração do Décimo Sexto ano de atuação no município de Dourados; 34. Moção
de Congratulações protocolada sob o n° 1127/2006 de autoria do Vereador Laudir
Munaretto, ao Auto Posto Patrícia através do proprietário o Sr. Luiz R. R. da Cruz ,
pela comemoração do terceiro ano de atuação no município de Dourados; 35. Moção
de Congratulações protocolada sob o n° 1128/2006 de autoria do Vereador Laudir
Munaretto, ao Laticínio CAMBY através dos proprietários os Srºs Antonio L.
Nogueira e Eduardo S. de Souza, pela comemoração do Décimo Terceiro ano de
atuação atendendo o município de Dourados e região; 36. Moção de Congratulações
protocolada sob o n° 1245/2006 de autoria do Vereador Laudir Munaretto, ao DZM
Comunicações , pela passagem do 10º ano de atuação em nosso município; 37. Moção
de Congratulações protocolada sob o n° 1246/2006 de autoria do Vereador Laudir
Munaretto, à Fujii Confecções, pelos 15 anos de fundação; 38. Moção de
Congratulações protocolada sob o n° 1247/2006 de autoria do Vereador Laudir
Munaretto, à Pizzaria La Magiori, pelos 11 anos de fundação em nosso município; 39.
Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1248/2006 de autoria do Vereador
Laudir Munaretto, à Serindó, pela Comemoração do 1º aniversário de atuação em
Dourados e região; 40. Moção de Congratulações protocolada sob o n° 1269/2006 de
autoria do Poder Legislativo Douradense, à Presidência da CEF, extensiva ao Sr.
Paulo Antunes e Zoni, pelo empenho na solução do problema dos mutuários dos Jds.
Maracanã e Morumbi. Submetidos à votação: Os Requerimentos e as Moções foram
aprovados conforme a pauta. A moção de n° 4 colocada em estaque foi aprovada. Sem
efeito as moções de nºs 16, 30 e 31. Explicação Pessoal não houve oradores. Esgotado
o horário da sessão, a Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a Sessão da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será
assinada pelos membros da Mesa Diretora. Dourados 24 de abril de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Ata da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dourados – MS,
exercício de 2006.
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às dezoito horas e
cinqüenta e seis minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à
Avenida Marcelino Pires, nº 3.495, reuniram em Sessão Ordinária os Vereadores do
Município de Dourados, sob a Presidência da Vereadora Margarida Gaigher, tendo
como primeiro Secretário Vereador Laudir Munaretto. Além dos citados estavam
presentes os Vereadores: Edson Lima e Idenor Machado (PL); Eduardo Marcondes
(PMDB); Elias Ishy, José Silvestre e Ten. Pedro Alves Ferreira (PT); Cemar Arnal
(PV); José Carlos Cimatti (PSB); Paulo Henrique – Bambu (PSC) e Sidlei Alves
(PFL). Havendo a presença da totalidade, a Senhora Presidenta declarou iniciada a
Sessão. Foi aprovada sem emendas a Ata da 19ª Sessão Ordinária. Em ato contínuo
concedeu o uso da Tribuna na forma do art. 140A do Regimento Interno (tema livre),
aos Vereadores Idenor Machado, Margarida Gaigher, Laudir Munaretto, Tenente
Pedro Alves Ferreira, José Carlos Cimatti, Eduardo Marcondes, Elias Ishy, Cemar
Arnal, José Silvestre, Paulo Henrique-Bambu, Sidlei Alves e Edson Lima. ORDEM
DO DIA. I. PROJETOS EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (Votação
nominal – art. 228 do RI – (maioria simples). a) Projeto de Lei n° 047/2006 de autoria
do Poder Executivo,que autoriza o Executivo Municipal doar área de terras à Empresa
Biocar Biodiesel Importação e Exportação Ltda; b) Projeto de Lei n° 043/2006 de
autoria do Vereador Eduardo Marcondes, que obriga todas as edificações de acesso
público e que tenham portas
com detector de metais ou dispositivo anti-furto, a
exibir aviso sobre o risco do equipamento para portadores de marca-passo e dá
outras providencias. II. PROJETOS EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
(Votação nominal – art. 228 do RI – (maioria simples). a) Projeto de Lei n° 008/2006
de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, que dispõe sobre a proibição da execução
das obras de pavimentação asfaltica sem a instalação dos ramais de abastecimento de
água; b) Projeto de Lei n° 016/2006 de autoria da Vereadora Margarida Gaigher, que
denomina Rua Álvaro Carlos de Lima, o Corredor Público localizado entre as ruas
Benedita Martinho de Souza e Ramona da Silva Pedroso no Jardim Oliveira; c)
Projeto de Lei n° 045/2006 de autoria do Vereador Eduardo Marcondes, que
denomina Maria José Azambuja, a Rua Projetada B, no bairro Estrela Porã. III.
PROJETO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: a) Projeto de Decreto
Legislativo n° 007/2006 de autoria do Vereador Paulo Henrique-Bambu, que
concede o Título de Cidadão Douradense ao Pastor Mario Antonio da Silva.
Submetidos à votação: Os Projetos de Leis n°s 47 e 43/2006 foram aprovados, em
segunda votação. Os Projetos de Leis n°s. 008, 016 e 045/2006 foram aprovados,
em 1ª votação. O Projeto de Decreto Legislativo n° 007/2006 foi aprovado. O Vereador
Eduardo Marcondes esteve ausente. na votação do Projeto de Lei n° 047/2006. Nada
mais havendo a tratar a Senhora Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a Sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será
assinada pelos membros da Mesa Diretora. Dourados 25 de abril de 2006.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta
Ver. Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Paulo Henrique Amos Ferreira
Vice-Presidente
Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

