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Poder Executivo
Leis
LEI Nº2.812, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005
“Autoriza o Coral Santa Cecília alienar a qualquer título e/ou alterar uso do
imóvel recebido por doação, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso das
atribuições que lhes são conferidas, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte LEI.
Artigo 1º. Fica o Coral Santa Cecília, entidade de utilidade pública com sede nesta
cidade e inscrita no CNPJ nº 15.464.886/0001-00, autorizado a alienar, a qualquer
título, e/ou utilizar, em parte, para outros fins, que não de constituição de sua sede e/ou
de desenvolvimento de suas atividades específicas de ensino musical, nos termos da
presente Lei, revertendo benefícios em favor de seu patrimônio, o imóvel recebido por
doação do Município de Dourados por força da Lei nº 1.157, de 24 de março de 1982,
determinado por “parte da chácara nº 55(cinqüenta e cinco), quadra nº 11(onze),
situado no Jardim Central e parte do lote nº 09(nove) da quadra nº 07(sete) da Vila
Tonanni I, no perímetro urbano desta cidade, com a área de 1.314,98m² (um mil
trezentos e catorze metros e noventa e oito centímetros quadrados), dentro das
seguintes confrontações: AO NORTE, 49,52 metros, sendo 25,84 metros com parte da
Chácara nº 55 da Quadra 11 do Jardim Central e 23,68 metros com parte do lote nº 09
da Quadra nº 07 da Vila Tonanni I; AO SUL, 49,50 metros com a Rua Monte Alegre;
AO LESTE, 25,78 metros com a rua João Cândido da Câmara; AO OESTE, 27,31
metros com parte da Chácara nº 55. Cujo terreno é formado de 1,184,77 metros
quadrados de parte da Chácara nº 55, Quadra 11 Jardim Central objeto da matrícula
anterior nº 30.252 e 130,21 metros quadrados, de parte do lote nº 09 da Quadra nº 07,
da Vila Tonanni I, objeto da área permutada da matrícula anterior nº 11.587, ambas ...”
do CRGI de Dourados-MS. Matrícula atual nº 46.763.
Artigo 2º. Fica reconhecido o cumprimento, pelo Coral Santa Cecília, do disposto
no artigo 4º da Lei nº 1.157, de 24 de março de 1982.
Artigo 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, principalmente o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 1.157,
de 24 de março de 1982.
Dourados-MS, 19 de dezembro de 2005.

1995, que dispõe sobre a Instituição do Conselho Municipal do Trânsito e Sistema
Viário Urbano, e dá outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 3º- O Conselho Municipal de Trânsito e Sistema Viário Urbano será
constituído por 15 (quinze) membros titulares e igual número de suplentes, nomeados
pelo prefeito municipal, mediante indicação dos órgãos e entidades representativas”:
I.membro da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos;
II.membro da Secretaria Municipal de Planejamento;
III.membro da Guarda Municipal;
IV.membro da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura;
V.membro da Polícia Militar – Pelotão de Trânsito;
VI.membro da Policia Militar – Corpo de Bombeiros;
VII.membro dos Carroceiros (veículo de tração animal);
VIII.representante dos ciclistas (veículo de pulsão humana);
IX.representante dos pedestres;
X.representante dos condutores de motocicletas;
XI.representante dos condutores dos demais veículos;
XII.representante do Conselho Municipal dos Portadores de Necessidades
Especiais;
XIII.membro do Comitê Regional de Defesa Popular;
XIV.membro da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Dourados – AEAD;
XV.membro da Associação do Centro de Formação de Condutores de Veículos.
§ 1º - Os membros indicados pelas entidades representativas, serão nomeados por
ato do Prefeito Municipal de Dourados-MS.
§ 2º - A Presidência do Conselho será do representante da Secretária Municipal de
Habitação e Serviços Urbanos.
§ 3º - O mandato dos membros do conselho será de dois anos, permitida a
recondução, uma única vez.
§ 4º - O mandato dos membros do Conselho será exercido gratuitamente, ficando
expressamente vedada a concessão de qualquer tipo de remuneração, vantagem ou
beneficio de natureza pecuniária aos membros ou às entidades a que pertençam, pela
composição do Conselho.
§ 5º - Enquanto os ciclistas e pedestres não possuírem entidade representativa,
devidamente regularizada, seus representantes serão indicados pela UDAM.”

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Artigo 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

LEI N° 2814, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005

Dourados, em 19 de dezembro de 2005.

“Altera disposições da Lei nº 2015 de 24 de outubro de 1995, que dispõe sobre a
Instituição do Conselho Municipal do Trânsito e Sistema Viário Urbano, e dá outras
providências”.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal

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

LEI N° 2816, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005

Artigo 1° - Altera o caput e incisos do art 3º da Lei nº 2015 de 24 de outubro de

“Dispõe sobre a destinação preferencial na distribuição de apartamentos térreos
em edifícios construídos por programas habitacionais públicos”.
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Leis
O Prefeito Municipal de Dourados, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1° - Os apartamentos localizados nos andares térreos dos edifícios
residenciais, construídos por programas habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos, serão destinados, preferencialmente, às pessoas idosas ou
portadoras de necessidades especiais, desde que estejam regularmente inscritas e
preencham as demais condições exigidas pelos programas habitacionais.
Parágrafo único- Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos beneficiários dos
programas habitacionais que tenham sob sua responsabilidade pessoas idosas ou
portadoras de necessidades especiais.
Artigo 2º- Considera-se idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos.
Artigo 3º- Esta lei deve ser regulamentada no prazo de 60(sessenta) dias, a partir
da data de sua publicação.
Artigo 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados, em 19 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal

VII. um representante da Câmara Municipal; VIII. um representante da
Associação dos geógrafos Brasileiros –AGB – Seção Dourados.
IX. um representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Seccional de
Dourados.
§ 1º. A Presidência do Conselho será exercida pelo Secretário Municipal de
Habitação e Serviços Urbanos, que é considerado membro nato.
§ 2º. Os membros previstos nos incisos II ao IX deverão ser indicados pelos
respectivos órgãos ou entidades para nomeação do Prefeito Municipal
(...)
§ 7º. O funcionamento do Conselho será normatizado pelo Regimento Interno,
homologado pelo Secretário Municipal de Habitação e Serviços Urbanos.
Art. 10. (...).
(...)
IV.
aquisição e doação de material de construção;
(...)
Art. 12. O FUNDHAB fica vinculado a Secretaria Municipal de Habitação e
Serviços Urbanos, órgão responsável pela sua administração, movimentação de
recursos e respectiva prestação de contas.
(...)
Art. 14. (...)
§ 1º - Desde que atenda as especificações emanadas nos incisos anteriores deste
artigo e obedecendo a modalidade do Programa Habitacional a entrega das casas
obedecerá rigorosamente ao critério de anterioridade no cadastramento.

LEI N° 2817, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005
“Dispõe sobre denominação de Unidade de Saúde do Município”.
O Prefeito Municipal de Dourados, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1° - Fica denominado “ DR. DIVINO ANTÔNIO LUIZ”, o Posto de Saúde
do Bairro Jardim Carisma, nesta cidade de Dourados.
Artigo 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados, em 19 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
LEI N° 2818, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005
“Altera disposições da Lei nº 2.567, de 29 de maio 2003 que dispõe sobre a
Política Municipal de Habitação 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. A Lei nº 2567 de 29 de maio de 2003 passa a viger com as seguintes
alterações:
“Art. 2º. (...)
III. implantação de loteamentos sociais em áreas integradas a malha urbana
existente;
Art. 4º. (...)
I. Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos;
(...)
CAPÍTULO II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Art. 5º. A política municipal de habitação será de competência da Secretaria
Municipal de Habitação e Serviços Urbanos-, órgão integrante da administração
direta do Município de Dourados.
Art. 6º. Fica constituído o Conselho Municipal de Habitação Popular, órgão de
caráter consultivo, com a finalidade de assegurar a participação comunitária na
elaboração e implementação de programas destinados à habitação popular e gerir os
recursos do Fundo Municipal de Habitação Popular.

§ 2º.- Serão priorizados programas destinados as famílias de menor poder
aquisitivo, conforme regulamentação específica.
§ 3º - As unidades habitacionais com recursos do Fundo Municipal de Habitação
Popular com contra partida dos beneficiários terão a forma de pagamento, valor e
número de prestações definidas por Decreto, obedecendo ao Programa Habitacional
Instituído.
§ 4º - Os donatários de imóveis que se enquadram no parágrafo anterior, terão a
quitação antecipada quando ocorrer laudo positivo do setor social reconhecendo a
incapacidade de pagamento das prestações.
§ 5º - A falta de pagamento das prestações poderá ensejar a abertura de
procedimento administrativo de retomada do imóvel.
Art. 15. Os lotes dos Loteamentos de Interesse Social não poderão ter área
inferior a 200,00 m2 (duzentos metros quadrados).
Art. 16. Nas Unidades Habitacionais e nos Loteamentos de Interesse Social com
subsidio total ou parcial do Poder Público, seus beneficiários não poderão, alugar,
ceder, vender ou transferir o imóvel dentro do prazo de 10 (dez) anos, contados a partir
da entrega do imóvel, sob pena de nulidade do título de aquisição e reversão do imóvel
ao Município.
§ 1º. (...).
§ 2º. A família beneficiária não poderá utilizar o imóvel para outra finalidade que
não aquela prevista no contrato, sob pena de instauração do processo de retomada do
imóvel.”
Art. 2º - Fica acrescido o art. 17 com a seguinte redação:
“Art. 17. Os beneficiários dos programas habitacionais promovidos pelo
município que infringir qualquer dispositivo da Lei nº 2.567 e da presente Lei, terão os
contratos e/ou escrituras públicas revogados, mediante o devido processo de retomada
do imóvel, nos termos da regulamentação da presente Lei”.
Art. 3º. Ficam renumerados os artigos 17, 18, 19 e 20 para 18, 19, 20 e 21,
respectivamente.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Dourados, em 19 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal

(...).
LEI N° 2819, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005
Art. 8º. - O Conselho Municipal de Habitação Popular será constituído por 9
(nove) membros titulares e igual número de suplentes, a saber:
I. Secretário Municipal de Habitação e Serviços Urbanos;
II. um representante da Superintendência de Gestão de Programas de Habitação;
III. um representante da Secretaria Municipal de Governo;
IV. um representante da União Douradense das Associações de Moradores UDAM;
V. um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
de Dourados - SEPLAN;
VI. um representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Dourados;

“Dispõe sobre a alteração do artigo 5º da Lei Municipal nº 2700, de 27 de
setembro de 2004”.
O Prefeito Municipal de Dourados, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1° - O art. 5º da Lei Municipal nº 2700, de 27 de setembro de 2004 passa a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º- Cada sessão extraordinária realizada no
período de recesso ensejará o pagamento, ao Vereador, de indenização correspondente
ao subsídio informado no artigo 2º desta Lei, dividido por quatro sessões
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Leis
extraordinárias, até o limite de um subsidio mensal”:
Artigo 2º- O art. 5º da Lei Municipal nº 2700, de 27 de setembro de 2004 fica
renumerado para artigo 6º.
Artigo 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados, em 19 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal
LEI Nº 2.821, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005
“Dispõe sobre denominação de rua”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do Sul,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica denominada “MIGUEL GUILHERME DA SILVA”, a Rua B-10,
localizada no Parque dos Jequitibás, nesta cidade.
Artigo 2º - O Poder Executivo providenciará a colocação de placas indicativas,
bem como, fará a devida comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
à TELEMS, à ENERSUL e à SANESUL.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados, 26 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
LEI Nº2.822, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005
“Autoriza o Poder Executivo a instituir, nos locais de estacionamento
denominados “Zona Azul”, sistema de pagamento do preço público com a utilização
de parquímetros eletrônicos multi-vagas, e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, nas vias e logradouros
públicos do Município, estacionamento rotativo de veículos automotores de
passageiros e de carga, de utilização por tempo limitado e mediante o pagamento dos
respectivos preços públicos pelo sistema de parquímetros eletrônicos multi-vagas.
Artigo 2º - As áreas definidas para este fim ficam entre as ruas Major Capilé e
Onofre Pereira de Matos, ruas Melvin Jones e Hilda Bergo Duarte.
Artigo 3º - A Zona de estacionamento eletrônico terá sua implantação de forma
gradativa conforme necessidade e com estudos técnicos.
Artigo 4º - Nas vias e logradouros públicos onde, através de regulamentação
específica, existam locais delimitados e horários estabelecidos para cargas e descargas
de mercadorias, estas estarão sujeitas ao pagamento do preço público estabelecido, se
realizadas em horários coincidentes com os de operação do sistema de estacionamento
ora instituído.
Artigo 5º - Independerá, em qualquer caso, do pagamento do preço público
respectivo, o estacionamento:
I – dos veículos oficiais da União, do Estado e do Município;
II – dos veículos de transporte de passageiros (táxis), quando estacionados nos
seus respectivos pontos regulamentados e aprovados;
III – dos veículos de transporte coletivo (ônibus e similares), quando estacionados
em seus pontos autorizados de parada.
Artigo 6º - As motocicletas terão estacionamento privativo em locais previamente
estabelecidos, por meio de regulamentação própria, ficando expressamente proibido o
seu estacionamento fora dessas áreas.
Artigo 7º - O horário de estacionamento no perímetro delimitado como “ZONA
AZUL” compreenderá o período das 8:00 às 18:00 horas, das segundas às sextasfeiras, e das 8:00 às 13:00 horas, aos sábados.
Artigo 8º - Constituem infrações à presente lei:
I – estacionar o veículo nas áreas regulamentadas sem a apresentação do
comprovante de pagamento correspondente;
II – utilizar o comprovante de pagamento de forma incorreta, contrariando as
instruções do sistema;
III – ultrapassar o tempo máximo de estacionamento na mesma vaga;
IV – ultrapassar o tempo limite estabelecido no tíquete;
V – trocar o comprovante de pagamento, após expirado o tempo regulamentar
máximo de permanência na mesma vaga; VI – estacionar em local demarcado por
faixas amarelas ou fora do espaço delimitado para a vaga;

VII – estacionar ou parar o veículo em desacordo com o Código de Trânsito
Brasileiro.
Artigo 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar, através de processo
licitatório, concessão para a administração e exploração dos estacionamentos
rotativos em vias e logradouros públicos, na forma da presente lei.
Artigo 10 - A exploração do estacionamento em vias e logradouros públicos
deverá ser feita por meio de sistema automatizado eletronicamente por parquímetros
multi-vagas, que permita total controle de arrecadação, aferição real de receitas e
auditoria permanente por parte do Poder Concedente.
§ 1º - Ao final do prazo de concessão, os equipamentos, obras e instalações
utilizados na exploração dos estacionamentos reverterão para o Poder Público
Municipal, sem qualquer pagamento ou indenização à concessionária que tenha
explorado os serviços.
§ 2º - Os equipamentos, obras e instalações de que trata o parágrafo anterior
deverão ser entregues pela concessionária, na data da reversão, em perfeito estado de
conservação e funcionamento.
Artigo 11 - A concessão de que trata esta lei será precedida de licitação, na
modalidade de concorrência, em cujo julgamento, além de outros requisitos previstos
no edital, serão considerados a melhor oferta técnica e a maior oferta de recursos a
serem destinados mensalmente ao Fundo Municipal de Trânsito.
Artigo 12 – O prazo de concessão de que trata esta lei será de 05 (cinco) anos,
renovável por igual período, se houver interesse das partes.
Artigo 13 – A empresa concessionária deverá se incumbir, sem ônus para o
Município, de fornecer, instalar e conservar os equipamentos empregados, realizar
todas as obras, inclusive as sinalizações viárias pertinentes, bem como contratar e
manter às suas expensas e responsabilidade todo o pessoal envolvido, que se fizerem
necessários à operação da concessão.
Artigo 13 – O tempo máximo de permanência numa mesma vaga será de 02
(duas) horas.
Artigo 15 – O termo de outorga da concessão deverá conter, entre outras
disposições, as seguintes cláusulas obrigatórias:
I – o objeto, área e o prazo da concessão, conforme estabelecido nesta lei;
II – as condições de exploração dos estacionamentos inclusive com previsão de
regras e parâmetros de aferição de receitas, auditorias e acompanhamento da
arrecadação;
III – as condições econômicas e financeiras da exploração, prevendo, inclusive,
os mecanismos para a preservação do equilíbrio inicialmente estabelecido;
IV – a forma e a periodicidade do pagamento devido ao Poder Público Municipal;
V – a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da
concessionária;
VI – os direitos, garantias e obrigações da Concessionária e do Poder Público
Municipal concedente;
VII – os direitos e deveres dos usuários das vagas de estacionamento, bem como o
dever da Concessionária de manter os usuários permanente e suficientemente
informados acerca do funcionamento do sistema;
VIII – a forma de relacionamento da Concessionária com a Administração
Pública;
IX – eventuais penalidades que possam ser aplicadas à Concessionária pelo
descumprimento das normas legais e contratuais para exploração da concessão;
X – o prazo para fornecimento e instalação dos equipamentos e para a realização
das obras necessárias, bem como o prazo máximo para início da exploração das vagas
do estacionamento;
XI – as hipóteses e procedimentos de extinção antecipada da concessão;
XII – o foro e o modo de resolução amigável de eventuais divergências que surjam
ao longo do prazo de vigência da concessão;
XIII – a determinação de que a Concessionária ficará obrigada a tomar as
providências e adotar as medidas para garantir a regular, adequada e satisfatória
operação do sistema, tais como gerenciamento, treinamento de pessoal, fornecimento
de uniformes, equipamentos, materiais de consumo, combustível, impressos,
confecção de placas de sinalização, além de outros gastos decorrentes de atividades
correlatas a serem desenvolvidas;
XIV – a determinação de que todos os equipamentos, obras e instalações serão
incorporados ao patrimônio público municipal ao término do contrato.
Artigo 16 - Ao Poder Público Municipal não caberá qualquer responsabilidade
por acidentes, danos, furtos ou prejuízos de qualquer natureza que os veículos dos
usuários venham a sofrer nos locais de estacionamento. Parágrafo único – Para a
celebração do contrato de concessão não será exigido da Concessionária a
manutenção de seguro contra esses eventos.
Artigo 17 - Compete à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, através da
Superintendência de Transporte e Trânsito a organização, gerenciamento e
fiscalização da concessão objeto desta lei.
Artigo 18 - Esta Lei Entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, especialmente as leis: Lei nº 1.767 de 16 de dezembro de
1991, Lei nº 1.796 de 22 de junho de 1992, Lei nº 1.812 de 22 de setembro de 1992 e
Lei nº 2.456 de 27 de novembro de 2001.
Dourados, 26 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECILIO TETILA
Prefeito
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Leis
LEI Nº 2.823 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005
“Institui a instância do controle social do Programa Bolsa Família no Município
de Dourados”.
O Prefeito Municipal de Dourados, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Instituição e Finalidades
Art. 1º - Nos termos da Lei Federal nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004 e do Decreto
n° 5209 de 17 de setembro de 2004, com suporte no inciso II, do artigo 66, da Lei
Orgânica do Município, observado o disposto na Portaria nº 246 e na Instrução
Normativa nº 01, de 20 de maio de 2005, do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome, fica instituído o Controle Social do Programa Bolsa Família – PBF
no Município de Dourados, através do COMITÊ BOLSA FAMÍLIA, órgão de
natureza interinstitucional e paritário entre o governo e a sociedade civil, que tem por
finalidade estimular a integração e a cooperação entre os conselhos setoriais, bem
como articular-se com os mesmos, a fim de acompanhar o atendimento prioritário às
famílias em maior grau de vulnerabilidade.
CAPÍTULO II
Da composição e nomeação
Art. 2º - O Comitê Bolsa Família é composto de oito (08) membros e igual número
de suplentes, de forma paritária, sendo quatro (04) representantes da sociedade civil e
quatro (04) representantes do Poder Público:
§ 1º - Os representantes da sociedade civil serão escolhidos dentre os seguintes
segmentos:
I - dois representantes dos beneficiários do Programa Bolsa Família;
II - um representante da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil;
III - um representante do Fórum permanente das entidades de assistência social
(representante que atua na área da segurança alimentar).

CAPÍTULO IV
Do funcionamento e Atribuições
Art. 5º - A função dos membros do Comitê Bolsa Família, é considerada serviço
público relevante e não será remunerada de forma alguma.
Art. 6º - O Comitê Bolsa Família terá a seguinte estrutura:
I – Plenária
II – Presidência
III - Secretaria executiva
Art. 7º - O Comitê Bolsa Família terá seu funcionamento regido por um
Regimento Interno próprio, elaborado e aprovado pelo próprio Comitê, em até 90 dias,
a contar da sua instalação, obedecendo as seguintes normas:
I - reunião ordinária no mínimo duas vezes ao ano;
II - plenária como órgão máximo de deliberação;
III - presidente do Comitê escolhido dentre os membros para o período de um ano
podendo ser reconduzido uma vez;
IV - cada membro terá direito a um único voto, cabendo ao presidente o voto de
desempate;
V - todas as reuniões deverão ser lavradas em ata, devidamente assinadas e
arquivadas.
Art. 8º - Cabe ao Presidente:
I - fazer a convocação dos membros do Comitê Bolsa Família para as sessões
ordinárias e extraordinárias e presidir as sessões plenárias;
II - fazer interlocução com o gestor público municipal;
III - fazer elaborar o documento semestral com informações sobre o
acompanhamento do PBF e enviar à SENARC;
IV - convidar, titulares de outros órgãos, entidades ou pessoas que representam a
sociedade civil para participar de reuniões e/ou fazer esclarecimentos ao Comitê.
Parágrafo Único: Os convidados não terão direito a voto nas reuniões plenárias.

§ 2º - Os representantes do Poder Público serão indicados:
I - um representante da Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária;
II - um representante do Programa de Inclusão Social, do governo Estadual;
III - um representante da Secretaria Municipal de Saúde;
IV - um representante da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 3º - A nomeação do Comitê Bolsa Família será feita por Decreto do Executivo
Municipal para um período de dois (02) anos, mediante a indicação dos
órgãos/entidades previstos no art.2º.
CAPÍTULO III
Das competências
Art. 4º - Compete ao Comitê Bolsa Família:
I - contribuir para a organização e manutenção de um cadastro qualificado, que
reflita a realidade socioeconômica do Município e assegure a fidedignidade dos dados
e a equidade no acesso aos benefícios das políticas públicas, voltadas para as pessoas
com menor renda;
II - avaliar periodicamente a relação dos beneficiários do PBF;
III - acompanhar os atos de gestão de benefícios do PBF e dos programas
remanescentes realizados pelo gestor municipal;
IV - articular-se com os conselhos setoriais existentes no Município para a
garantia de ofertas dos serviços e para o cumprimento das condicionalidades;
V - conhecer a lista dos beneficiários que não cumpriram as condicionalidades,
periodicamente atualizada e sem prejuízo das implicações ético-legais relativas ao uso
da informação;
VI - contribuir para o aperfeiçoamento da rede de proteção social, estimulando o
Poder Público a acompanhar as famílias com dificuldades no cumprimento das
condicionalidades;
VII - acompanhar e estimular a integração e a oferta de outras políticas públicas
que favoreçam a emancipação das famílias do PBF, articuladas entre os conselhos
setoriais existentes e entes federados e a sociedade civil;
VIII - acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização e o monitoramento do
processo de cadastramento no Município, da seleção dos beneficiários, da concessão e
manutenção dos beneficiários, do controle do cumprimento das condicionalidades, da
articulação das ações complementares para os beneficiários do Programa, e da sua
gestão como um todo;
IX - exercer o controle social articulado com os fluxos, procedimentos,
instrumentos e metodologias de fiscalização dos órgãos de controle estatais;
X - contribuir para a realização de avaliações e diagnósticos que permitam aferir a
eficácia, efetividade e eficiência do PBF;
XI - contribuir para a formulação e disseminação de estratégias de informação à
sociedade sobre o Programa;
XII - estimular a participação da comunidade no controle da execução do PBF;
XIII - auxiliar o governo municipal na organização da capacitação dos membros
do controle social;
XIV - obter acesso a instrumentos ou informações do PBF disponibilizadas pelo
Governo Federal, Estadual e Municipal, de forma a permitir a consecução de suas
atribuições, a aumentar a transparência das ações e a possibilitar maior participação da
sociedade.

Art. 9º - Cabe ao secretário:
I - elaborar a pauta das sessões ordinárias e extraordinárias em conjunto com o
presidente;
II - organizar as reuniões e fazer o registro das atas e outras deliberações;
III - fazer o arquivamento de todos os documentos do Comitê, bem como os
devidos encaminhamentos decididos pela plenária;
IV - assessorar o presidente em todas as atividades de escrituração e
encaminhamentos de documentos.
Art. 10 – O Comitê Bolsa Família poderá instituir câmaras temáticas permanentes
ou grupos de trabalho, de caráter temporário, a fim de estudar e propor medidas
específica que beneficiem a comunidade.
CAPÍTULO V
Das disposições finais e transitórias
Art. 11 - Para o funcionamento do Comitê Bolsa Família o Poder Executivo
Municipal, colocará a disposição a Casa dos Conselhos, que disponibilizará espaço de
apoio, infra-estrutura e assessoria. A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS, manterá aos seus cuidados, os arquivos do Comitê Bolsa
Família.
Art. 12 - O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Economia Solidária, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da
publicação desta lei, para nomear e dar posse aos membros do Comitê do Programa
Bolsa Família.
Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados, 26 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECILIO TETILA
Prefeito

LEI Nº 2.824, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005
“Autoriza o executivo Municipal a doar área de terras pertencente ao Município
de Dourados –MS, para a empresa KAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRÉMOLDADOS LTDA., para instalação de indústria, dando 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:
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal, com permissivo no artigo 107, § 3º, “c”,
da Lei Orgânica do Município, artigo 3º, inciso I da Lei 2.478 de 26 de fevereiro de
2002 e caput do artigo 6º e artigo 7º, inciso I, § 1º do Decreto nº 786 de 23 de abril de
2002, autorizado a doar à empresa KAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRÉMOLDADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita na CNPJ sob o nº
03.090.642/0001-17, com sede nesta cidade de Dourados-MS, a área abaixo
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discriminada:
Dourados, 26 de dezembro de 2005.
01 - Um terreno determinado pelo lote A, da quadra nº 42, situado no loteamento
denominado Jardim Colibri, perímetro urbano desta cidade, medindo a área regular de
4.875,00 m2 (quatro mil e oitocentos e setenta e cinco metros quadrados), dentro dos
seguintes limites e confrontações: ao norte 75,00 metros- com a rua das
Jabuticabeiras; ao Sul – 75,00 metros com a rua das Pitangueiras; ao Leste – 65,00
metros – com a rua dos Limoeiros; ao oeste – 65,00 metros – com o lote B da quadra
02; matriculado sob o nº 72327 no Cartório de Registro de Imóveis desta cidade,
avaliada em 39.000,00 (trinta e nove mil reais)

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETÍLA
Prefeito
LEI Nº 2.826 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005
“Dispõe sobre forma excepcional de pagamento de débitos tributários vencidos,
e dá outras providências.”

Artigo 2º - As áreas descritas no artigo 1º desta Lei só poderão ser utilizadas para
construção, instalação e funcionamento de “KAP INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRÉ-MOLDADOS LTDA”, conforme processo administrativo nº 19403/2005, e
demais condições da presente Lei e da legislação vigente.

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

Artigo 3º - O imóvel objeto da presente doação não poderá ser alienados pela
empresa beneficiada.

Artigo 1º - Os débitos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano
- IPTU e Imposto sobre Serviço de qualquer Natureza - ISSQN, correspondentes a
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2005, podem ser liquidados mediante
uma das seguintes formas:

Artigo 4º - A empresa donatária deverá iniciar a edificação da obra e instalação
dos equipamentos destinados à implantação de seu parque industrial no prazo 06 (seis)
meses, a partir da publicação da presente lei no Diário Oficial do Município, bem
como concluí-la no prazo 06 (seis) meses sob pena de reversão da área doada e suas
benfeitorias ao patrimônio público municipal, independentemente de quaisquer
indenizações, ou de efetuação por parte do beneficiário de pagamento imediato do
valor da área em dinheiro e a preço de mercado, acrescido de uma multa de 40%
(quarenta por cento), nos seguintes casos:
I - de encerramento das atividades da empresa beneficiada, ou em razão do
descumprimento de sua função legal, ou por força de seu abandono por mais de 02
(dois) meses;
II – de descumprimento de qualquer das exigências dos artigos 2º e 3º da presente
lei;
III - nos demais casos previstos na legislação vigente.
Artigo 5º - O prazo para conclusão previsto no artigo 4º pode ser prorrogado por
mais 06 (seis) meses, a critério da Prefeitura Municipal de Dourados, na hipótese de
ocorrência de fatos supervenientes que comprometam as obras de construção ou
ampliação, mediante requerimento instruído com as respectivas provas.

I - pagamento em parcela única, até 31 de janeiro de 2006, com redução de trinta
por cento da atualização monetária, cem por cento dos juros e multa de mora;
II - pagamento em parcela única, até 28 de fevereiro de 2006, com redução de
quinze por cento da atualização monetária, cem por cento dos juros e multa de mora;
III - pagamento em até seis parcelas mensais, iguais e sucessivas de janeiro até 30
de junho de 2006, com redução de cem por cento dos juros e multa de mora.
Artigo 2º - Os benefícios, desta lei, abrangerão todos os contribuintes da Fazenda
Pública Municipal, inclusive aos processos pendentes em cobrança judicial, desde que
não haja sentença transitada em julgado e o contribuinte recolha as despesas
processuais e de sucumbência.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
Dourados, MS 26 de dezembro de 2005.

Artigo 6º - É de responsabilidade da empresa donatária o atendimento das
legislações que disciplinam a proteção ao meio-ambiente.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Artigo 7º - A Secretaria Municipal de Infra-estrutura fiscalizará a execução das
Obras, procedendo aos embargos cabíveis quando verificar desobediência às Leis e/ou
aos projetos, ficando a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Empreendedorismo – SEMDE, averiguar as atividades da empresa beneficiária, e o
cumprimento de prazos indicados na legislação, para prática de atos.

LEI COMPLEMENTAR N° 89, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005

Artigo 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário

“Acrescenta o inciso VII ao § 1º, e os §§ 6º e 7º, no art. 75 da Lei Complementar nº
56 de 23 de dezembro de 2002.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Dourados(MS), de 26 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Art. 1º - Fica acrescentado o inciso VII ao § 1º e os §§ 6º e 7º ao art. 75, 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 - PCCRDOURADOS, cria cargos efetivos, fixa vencimentos e dá outras providências.”, com
a seguinte redação:

LEI Nº.2.825 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005
“Art. 75- (...)
“Altera dispositivos da Lei nº 2.703, de 14 de outubro de 2004, que institui o
Fundo Municipal de Investimentos à Produção Artística e Cultural.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei complementar:

§ 1º - (...)
VII - para atender plantões médicos e serviços no centro cirúrgico,
exclusivamente, na Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de
Dourados.

Artigo 1º - Os artigos 6º e 7º da Lei nº 2.703, de 14 de outubro de 2004, que institui
o Fundo Municipal de Investimentos à Produção Artística e Cultural, passam a viger
com a seguinte redação:

§ 6º - Os profissionais de saúde pública admitidos temporariamente por prazo
determinado, na função de médico, além dos benefícios previstos no caput deste
artigo, terão direito às vantagens descritas nos incisos IX e XI do art. 65 desta lei.”

“Art. 6º - Os projetos para obtenção do suporte financeiro do Fundo . Municipal
de Investimentos à Produção Artística e Cultural serão submetidos à análise da
Comissão de Avaliação e Seleção , que os apreciarão quanto a qualidade, à
abrangência e a relevância para a cultura de Dourados.

§ 7º - Os serviços de médicos especialistas/cirurgiões, previstos no inciso VII, do
parágrafo 1º, deste artigo, poderão ser remunerados por produção, nos termos do
regulamento”.

§ 1º - A Comissão será constituída por cinco membros, sendo três indicados pelo
Conselho Municipal de Cultura e dois indicados pela Administração Municipal.

Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Dourados, 26 de dezembro de 2005.

§ 2º - Os membros da Comissão terão mandato de um ano, podendo ser
reconduzidos por uma única vez, em período subseqüente.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

§ 3º - Os membros da Comissão não poderão ter projetos apoiados pelo Fundo,
durante o período em que pertencer à Comissão.
LEI COMPLEMENTAR Nº 90, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005
Art. 7º. O Diretor Presidente da Fundação Cultural e de Esportes constituirá uma
Comissão de Avaliação Técnica com a finalidade de avaliar e selecionar os projetos,
no que se refere ao cumprimento de todas as exigências legais e regulamentares.”

“Altera as disposições da Lei Complementar nº 071, de 29 de dezembro de 2003,
que Institui o Código Tributário Municipal de Dourados”

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

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:
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podendo ser reconduzidos ao cargo.
Artigo 1º - Os arts. 87, 93, 102, 103, 157, 168, 169, 171, 174, 231, 258, 394, 395,
463, 489 e 499 da Lei Complementar nº 071, de 29 de dezembro de 2003, passam a
viger com as seguintes alterações:
“Art. 87. O crédito não integralmente pago no vencimento, seja qual for o motivo
determinante da falta, fica sujeito à incidência de juros de mora e multa moratória”.
“Art. 93. O pedido de restituição será instruído com os documentos que
comprovem a ilegalidade ou a irregularidade do pagamento.
........”
“Art. 102. O processo de compensação deverá ser encaminhado à ProcuradoriaGeral do Município para análise e parecer sobre:
........”
“Art. 103. (...)
Parágrafo único. O Secretário Municipal de Fazenda deverá proferir sua decisão
observando os princípios emanados da responsabilidade fiscal.
“Art. 157. Para os efeitos do Cadastro Imobiliário, consideram-se infratores os
que não inscreverem os imóveis no prazo e forma regulamentares e aqueles cujos
formulários de inscrição apresentem falsidade, má-fé ou dolo quanto a qualquer
elemento da declaração obrigatória.
....”
“Art. 168. Para os efeitos do Cadastro de Atividades Econômicas, consideram-se
infratores os que não se inscreverem no prazo e forma regulamentares e aqueles cujos
formulários de inscrição apresentem falsidade, má-fé ou dolo quanto a qualquer
elemento da declaração obrigatória.
...
§ 3º A pessoa considerada infratora, nos termos do caput, que não preencher os
requisitos legais, necessários para o exercício da atividade, será promovida sua
inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas a título precário, unicamente para
efeitos tributários.
...”
“Art. 169. ...
I - (...)
II - a paralisação temporária ou o encerramento de suas atividades.
.....”
“Art. 171. (...)
Parágrafo único. A anotação de exclusão, paralisação temporária ou
encerramento de atividade não extingue débitos existentes, nem os que venham a ser
apurados posteriormente ao registro do ato, efetuado de ofício ou por declaração do
contribuinte.”
“Art. 174. (...)
II - (...)
....
f) descumprir a notificação de interdição - multa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta
reais) por dia de descumprimento;
g) descumprir as demais obrigações referentes ao Cadastro de Atividades
Econômicas - multa de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).
.....”
“Art. 231. Considera-se sociedade simples, para fins de tributação, aquela cujos
componentes são pessoas físicas habilitadas para o exercício de atividade
profissional, mesmo que explorem, individualmente, mais de uma atividade de
prestação de serviço, ainda que constante de um mesmo item dentre os mencionados
na Lista de Serviços do Anexo I.”
“Art. 258. (...)
§ 1º Para fins deste artigo, a retenção deverá ocorrer:
I - no ato da emissão do documento destinado a comprovar a prestação de serviço
ou no ato do pagamento, o que ocorrer primeiro, quando o tomador for pessoa física ou
jurídica de direito privado;
II - no ato do pagamento da prestação de serviço, quando o tomador for órgão da
administração direta ou indireta da União, Estado, Distrito Federal ou Município.
(...)
§ 3º A base de cálculo do ISSQN a ser retido, nas hipóteses do § 1º, será o valor
total do serviço prestado, deduzido dos valores permitidos por este Código, ainda que
o prestador tenha parcelado o pagamento do serviço.”
“Art. 394. O órgão tributário poderá suspender ou encerrar o regime de estimativa
mesmo antes do final do exercício, seja de modo geral ou individual, seja quanto a
qualquer categoria de estabelecimentos, grupos ou setores de atividades, quando não
mais prevalecerem as condições que originaram o enquadramento.”
“Art. 395. O contribuinte que não concordar com a base de cálculo estimada,
poderá apresentar reclamação no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de ciência
da notificação de lançamento, devendo a reclamação ser processada na forma do
Título II do Livro III.”
“Art. 463. A impugnação terá efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário,
exceto no caso previsto no art. 396.”
“Art. 489. Recebido o recurso, o Conselho de Recursos Fiscais proferirá decisão,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, considerando a procedência ou a improcedência
do mesmo, definindo expressamente os seus efeitos.”
“Art. 499. Os membros titulares do Conselho de Recursos Fiscais e seus
suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal, com mandato de 1 (um) ano,

Artigo 2º - Ficam acrescentados os seguintes dispositivos na Lei Complementar
nº 71, de 29 de dezembro de 2003:
“Art. 182. (...)
...
§ 4º. A isenção prevista no inciso III aplica-se somente às entidades de caráter
comunitário sem fins lucrativo, observado no que couber as disposições dos §§ 3º, 4º e
5º do art. 8º desta lei”
“Art. 243-A. ...
§ 1º A isenção abrange as ampliações em edificação já existente, desde que a área
total (edificação existente mais ampliação) não ultrapasse o limite estabelecido no
caput.
§ 2º A isenção mencionada no caput, somente será concedida se o contribuinte
declarar, por escrito, que a edificação destina-se ao uso como residência própria e que
comprove não possuir outro imóvel no município, em seu nome, ou no do cônjuge.”
“Art. 249-B. Se o prestador de serviço for pessoa jurídica, o imposto incidente
sobre a construção civil de edificações, será calculado com base no preço do serviço.”
“Art. 275. (...) ...
§ 1º O estabelecimento ou atividade econômica que solicitar, tempestiva e
regularmente, a paralisação temporária de suas atividades, não terá a incidência das
taxas previstas nos incisos I, II, III, V e VI deste artigo, para os fatos geradores
seguintes ao da data de paralisação.
§ 2º O pedido intempestivo de paralisação temporária não prejudicará o
contribuinte quanto ao estabelecido no parágrafo anterior, desde que haja prova
inequívoca, no processo, do momento de início dessa paralisação.”
“Art. 389. (...)
V. a tabela de preços estabelecida por órgão, associação, sindicato ou entidade
representativa da categoria profissional ou econômica do contribuinte.
(...)
§ 3º. Os critérios estabelecidos nos incisos deste artigo poderão ser cumulativos
ou não, desde que ofereça dados consistentes para definição do valor estimado.”
“Art. 390. (...)
Parágrafo único. Enquanto durar o regime de estimativa de base de cálculo de
ISSQN, o contribuinte emitirá suas notas fiscais de prestação de serviços com a
expressão “EM REGIME DE ESTIMATIVA. NÃO RETER ISSQN”, de acordo com
o § 4º do art. 247.”
“Art. 455. (...)
Parágrafo único. Quando a autoridade fiscal autuante estiver afastada
legalmente, a chefia imediata designará outra autoridade fiscal para proceder a
sustentação do auto.”
“Art. 456. (...)
Parágrafo único. Quando a autoridade fiscal estiver afastada legalmente, a chefia
imediata designará outra autoridade fiscal para proceder a sustentação da contradita.”
“Art. 484 (...)
Parágrafo único. Fica dispensada da exigência deste artigo os recursos cujos
valores sejam inferiores a R$ 1.000,00 (um mil reais)
Artigo 3º - O sub-item 7.01 do Anexo I ( Lista de Serviços) da Lei Complementar
nº 071/2003 passa a viger com a seguinte redação:
“7.01. Engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres “.
Artigo 4º - Fica acrescido o sub-item 7.21 ao item 7 do anexo I (Lista de Serviços)
da Lei Complementar nº 071/2003, com a seguinte redação:
“ 7.21. Agronomia e agrimensura”
Artigo 5º - O sub-item 2.05 da Tabela 3 (Alíquota Do Imposto Sobre Serviço De
Qualquer Natureza-ISSQN), do Anexo II, da Lei Complementar nº 071/2003, passa a
viger com a seguinte redação:

Artigo 6º - Fica acrescido o item 3. à Tabela 3 (Alíquota Do Imposto Sobre
Serviço De Qualquer Natureza-ISSQN), do Anexo II, da Lei Complementar nº
071/2003, com a seguinte redação:
(...)

Artigo 7º - Ficam renumerados os incisos dos artigos 63, 460 e 486, da Lei
Complementar nº 71, de 29 de dezembro de 2003, conforme segue:
“Art. 63. (...)
I. a moratória;
II. o parcelamento;
III. o depósito do valor integral;
IV - as reclamações e os recursos, nos termos deste Código;
V - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
VI - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
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ação judicial”.
“Art. 460. (...)
I. a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II. o número da notificação do lançamento, objeto da impugnação;
III - a qualificação do interessado, o número do contribuinte no cadastro
respectivo e o endereço para a notificação;
IV - os dados do imóvel, ou descrição das atividades exercidas e o período a que se
refere o tributo impugnado;
V - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
VI - as diligências que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, desde que
justificadas as suas razões;
VII - o pedido, com as suas especificações.
......”
“Art. 486. (...)
I - o nome e a qualificação do sujeito passivo;
II - a matéria objeto do recurso;
III - os fundamentos de fato e de direito;
IV - o pedido de nova decisão.
....”
Artigo 8º - A tabela 1 do Anexo II e a tabela 4 e 5 do Anexo III, da Lei
Complementar nº 71, de 29 de dezembro de 2003, passam a viger conforme os anexos
desta lei.
Artigo 9º - Ficam revogados o art. 108, a alínea “e” do inciso I do art. 273, os Arts.
289 a 294, o parágrafo único do artigo 497 e a Tabela 2 do Anexo III, da Lei
Complementar nº 71, de 29 de dezembro de 2003.
Artigo 10 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Dourados-MS, 26 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
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LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005.
“Altera disposições da Lei nº. 1.067, de 28 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Código
de Posturas do Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.
Art. 1º - Os Artigos 260 e 267 da Lei nº 1.067 de 28 de dezembro de 1979, passam a viger com
a seguinte redação:
“Artigo 260. As importâncias fixas, correspondentes a multas e outras obrigações
pecuniárias, definidas neste Código de Postura do Município, serão expressas em moeda corrente
do país.
§ 1º. A Tabela de valores constante do anexo a esta lei, aplicada em penalizações decorrentes de
multas e outras obrigações pecuniárias, será corrigida com base na variação do Índice de Preço ao
Consumidor Amplo e Especial – IPCA-E , medido pelo Instituto Brasileiro de Estatística –IBGE,
através de decreto do Poder Executivo, ao fim de cada exercício, para vigorar no exercício seguinte,
sendo extensivo ao cálculo das multas e outras obrigações expressas neste Código em "UPF".

§ 2º. Para exercício de 2006, será utilizada a variação do IPCA-E até setembro de 2005. Em
caso da extinção do IPCA-E , a atualização monetária será realizada pelo índice que o substituir ou,
em não havendo substituto, por índice oficial por ato Executivo Municipal. “
“Artigo 267. As multas decorrentes de infrações ocorridas até 31 de dezembro de 2005,
quando incidentes percentualmente, serão calculadas sobre o valor da multa atualizada
monetariamente.”
Art. 2º - O anexo constante da Lei nº 1.067 de 28 de dezembro de 1979, passa a viger nos
termos do Anexo único da presente Lei Complementar.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Dourados-MS, 26 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
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DECRETO N° 3721, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005
“Estabelece Normas para Lançamento e Pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU e ITBI, para o exercício de 2006, e dá outras providências”.
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.

IV – Remoção de lixo e entulhos – R$11,00 por m3
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
Dourados, 13 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

D E C R E T A:
JORGE HAMILTON MARQUES TORRACA
Secretario Municipal de Habitação e Serviços Urbanos

Art. 1º O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, ano base de 2006, será
lançado e parcelado na moeda oficial do país – real - com base na Planta de Valores
Genéricos Unitários de Terrenos e Tabelas de Preço de Edificações aprovada pela lei nº
2.820 de 26 de dezembro de 2005.

DECRETO Nº 3693, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005

Art. 2º O IPTU do exercício de 2006, será lançado para o pagamento à vista em
parcela única ou parcelado em até 10 (dez) vezes.

“Dispõe sobre o gozo de férias dos servidores administrativos lotados nos Centros
de Educação Infantil e dá outras providências.”

§ 1º. Para o pagamento parcelado o valor mínimo de cada parcela será de R$ 20,00
(vinte reais);

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

§ 2º. O vencimento da primeira parcela e da parcela única, será em 10 de fevereiro e
as demais parcelas no dia 10 dos meses subseqüentes;

CONSIDERANDO, a diversidade de períodos aquisitivos dos servidores
administrativos lotados nos Centros de Educação Infantil Municipais, fato que cria
embaraços ao funcionamento dos CEIM´s, uma vez que não há previsão legal de
convocação de outros servidores para suprir as vagas daqueles que estão em gozo de
férias,

§ 3º. Após o vencimento, incidirão multa e juros de mora de acordo com o Art. 87, da
Lei Complementar nº 071 de 29 de dezembro de 2003.
Art. 3º O desconto para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU
2006, conforme dispõe o art. 200, da Lei Complementar nº 071 de 29 de dezembro de
2003, obedecerá a seguintes forma:
I. para pagamento em cota única (até a data do 1º vencimento):
- 20% (vinte por cento) do imposto devido, para o contribuinte sem débitos
relacionados ao Cadastro Imobiliário Municipal;
- 15% (quinze por cento) do imposto devido, para o contribuinte com débitos de
exercícios anteriores, relacionados ao Cadastro Imobiliário Municipal, devidamente
parcelados, com pagamento rigorosamente em dia;
- 10% (dez por cento) do imposto devido, para o contribuinte com débitos vencidos
de exercícios anteriores, relacionados ao Cadastro Imobiliário Municipal.

D E C R E T A:
Artigo 1º – Os servidores administrativos lotados nos Centros de Educação Infantil
da Rede Municipal de Ensino gozarão suas férias anualmente no mês de janeiro de cada
ano.
Parágrafo Único – Os servidores que na data da edição deste Decreto não adquiriram
o direito, poderão usufruí-las proporcionalmente ao tempo laborado, desde que tenham
atingido no mínimo 2/3 do período necessário a obtenção do direito.
Artigo 2º – Caberá à Secretaria Municipal de Educação, no âmbito de sua
competência, efetuar os registros relativos à Vida Funcional dos servidores alcançados
pelos efeitos do presente Decreto.
Artigo 3º – Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

II. para pagamento em parcelas (até a data do vencimento):
Dourados – MS, 02 de dezembro de 2005.
- 10% (dez por cento) do imposto devido, para o contribuinte sem débitos
relacionados ao Cadastro Imobiliário Municipal, até a data do lançamento do IPTU;
- 5% (cinco por cento) do imposto devido, para o contribuinte com débitos de
exercícios anteriores, devidamente parcelados, com pagamento rigorosamente em dia;
Parágrafo único: Após a emissão do carne o pagamento do imposto, se o
contribuinte possuir débito junto ao Cadastro Imobiliário Municipal, poderá regularizálo até a data de 10 de fevereiro de 2006, para usufruir dos descontos relacionados neste
artigo.
Art. 4º - O contribuinte que não concordar com o lançamento poderá reclamar, em
petição devidamente fundamentada, até o prazo de 31 de maio de 2006.
Art. 5º Ficam dispensados do lançamento os débitos do IPTU, cujos valores sejam
iguais ou inferiores a R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos).
Art. 6º Fica instituída a Campanha de Premiação do IPTU 2006, na forma do
regulamento a ser expedido pelo Secretário Municipal de Finanças.
Art. 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados, 26 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
DECRETO Nº 3705, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005.
“Altera a disposição do Decreto nº. 792 de 24 de Abril de 2002, que dispõe sobre a
Lei nº. 1067 de 28 de Dezembro de 1979 (Código de Postura), e dá outras providencias.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que confere o
inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Art. 1º Os incisos I, II, III e IV do § 1º do artigo 28 do Decreto nº. 792 de 24 de Abril
de 2002, passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 28. (...)
§ 1º. (...)
I – roçada mecânica - R$ 0,15 por m2
II – roçada manual - R$ 0,25 por m2
III – capina manual – R$ 0,55 por m2

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
ANTONIO LEOPOLDO VAN SUYPENE
Secretário Municipal de Educação
DECRETO N° 3717, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005
“Atualiza os valores expressos em moeda corrente na Lei Complementar n° 071 de
29 de dezembro de 2003 - Código Tributário Municipal”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que são
conferidas no inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Art. 1º Os valores expressos em moeda corrente na Lei Complementar n° 071, de 29
de dezembro de 2003 - Código Tributário Municipal, ficam atualizados monetariamente
nos temos do Art. 512 da referida lei, conforme segue
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Art. 2º O índice aplicado na atualização foi de 6,3668 %, que
corresponde à variação acumulada do IPCA-E de dezembro de 2004 a
novembro de 2005.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.
Dourados-MS, 21 de dezembro de 2005.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
LUIZ SEIJI TADA
Secretário Municipal de Fazenda

Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1839/2005/SCC/PMD
CONCORRÊNCIA – EDITAL N.º 009/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo supra citado, cujo objeto é a
aquisição de medicamentos, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde. Destacam-se como vencedoras e assim declaradas pela Comissão Permanente de
Licitação pela unanimidade de seus membros, as proponentes: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS BEVILACQUA LTDA., nos itens 01, 09, 25, 35, 37, 66 e 83; DIMACI PR
MATERIAL CIRÚRGICO LTDA., nos itens 02, 26, 48 e 58; ATIVA COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA., nos itens 03, 23 e 47; COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE
LTDA., nos itens 04, 05, 17, 27, 34, 39, 52, 57, 65, 75; LABORATÓRIO NEO QUÍMICA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., nos itens 06, 07, 08, 10, 28, 33, 43, 63, 64, 70, 72 e 74;
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA., nos itens 11, 12, 13, 24, 41, 55 e 59; UCI FARMA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., nos itens 14 e 84; GEOLAB INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA., nos itens 15, 19, 42 e 71; LABORATÓRIO QUÍMICO
FARMACEUTICO BERGAMO LTDA., no item 16; SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.,
nos itens 18 e 85; HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., nos itens 20, 76, 77,
78, 80 e 81; PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA., nos itens 21, 60, 62 e 82; STOCK
DIAGNÓSTICOS LTDA., nos itens 22, 29, 31, 32, 36, 44, 46, 49, 53, 54 e 68; LASA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A., nos itens 30 e 56; MILÊNIO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA., nos itens 38, 45 e 50;
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., nos itens
40 e 73; CIRUMED COMÉRCIO LTDA., no item 61; PONTAMED FARMACÊUTICA
LTDA.-EPP, nos itens 67 e 79; ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALAR LTDA., no item 69. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a
fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n.º
8.666/93.
Dourados/MS., 21 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1823/2005/SCC/PMD
PREGÃO PRESENCIAL – EDITAL N.º 002/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, através da Superintendência
de Compras e Contratação, por intermédio de seu Pregoeiro designado pelo Decreto n.º 3.434,
de 01 de fevereiro de 2005, torna público que no evento supra citado, tendo por objeto a
aquisição de 04 (quatro) motocicletas, bem como a prestação do serviço de assistência técnica
durante o período da garantia oferecido, visando atender a Secretaria Municipal de Habitação e
Serviços Urbanos, resultou vencedora a empresa NARA MOTOS COMÉRCIO
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
Dourados/MS., 19 de dezembro de 2005.
AGNALDO JACOMELLI SANCHES
Superintendente de Compras e Contratação
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1812/2005/SCC/PMD
TOMADA DE PREÇOS – EDITAL N.º 101/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna
público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo supra citado, cujo
objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos médico-hospitalares de uso do Hospital Universitário de
Dourados, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde. Destaca-se como vencedora e
assim declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros,
o proponente CIRUMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Desta forma, a partir da
publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109,
inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 22 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1905/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 237/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de gêneros de alimentação (produtos de açougue), visando atender a Secretaria
Municipal de Saúde. Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente
de Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente CENTRAL FRUTAS LTDA., nos
itens 01 ao 07. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de
acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 19 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1906/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 238/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de gêneros de alimentação (produtos de hortifrutigrangeiros), objetivando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Destaca-se como vencedora e assim declarada
pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente
CENTRAL FRUTAS LTDA., nos item 01 ao 20. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso,
começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da
Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 19 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1651/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 239/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de gêneros de alimentação (produtos de mercearia em geral), visando atender a
Secretaria Municipal de Saúde. Destacam-se como vencedoras e assim declaradas pela
Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, as proponentes:
CLAUDIO BARBOSA-EPP, nos itens 01 ao 04, 06 ao 10, 12 ao 15, 17, 19 ao 33, 35 ao 52;
CENTRAL FRUTAS LTDA., no item 11; CAIRES & CIA. LTDA., nos itens 16 e 34. Desta
forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o
disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 19 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1976/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 243/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de copos descartáveis, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde. Destaca-se
como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de
seus membros, a proponente CENTRAL FRUTAS LTDA., nos itens 01 e 02. Desta forma, a
partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art.
109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 21 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1978/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 244/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de artigos de mesa, copa e cozinha, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Destacam-se como vencedoras e assim declaradas pela Comissão Permanente de Licitação pela
unanimidade de seus membros, as proponentes: CENTRAL FRUTAS LTDA. no item 01;
SHIRLEY DE OLIVEIRA MARTINS CORREIA-ME, nos itens 02 e 03; QUIMISUL
PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA.-ME, no item 04. Desta forma, a partir da publicação
deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea
“b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 21 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1977/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 245/2005

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de material para acondicionamento (caixas de isopor), visando atender a Secretaria
Municipal de Saúde. Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente
de Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente QUIMISUL PRODUTOS PARA
LIMPEZA LTDA.-ME, nos itens 01, 02 e 03. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso,
começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da
Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 21 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1952/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 246/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
contratação de empresa para execução de projeto básico de arquitetura para implantação no
Parque Arnulpho Fioravante, visando atender a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio
Ambiente. Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de
Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente ORGANURA PLANEJAMENTO E
PROJETOS LTDA. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo
recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º
8.666/93.
Dourados/MS., 23 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1768/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 249/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de condicionadores de ar para uso nas escolas municipais, visando atender a Secretaria
Municipal de Educação. Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão
Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente ANAPEL MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME, no item 01. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso,
começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da
Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 22 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1769/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 250/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de ventiladores para uso nas escolas municipais, visando atender a Secretaria
Municipal de Educação. Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão
Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente CAIRES & CIA.
LTDA, no item 01. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo
recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º
8.666/93.
Dourados/MS., 22 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1980/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 251/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de mobiliário, visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e
Economia Solidária. Destacam-se como vencedoras e assim declaradas pela Comissão
Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, as proponentes: FABIPEL
MÓVEIS E PAPELARIA LTDA.-ME, no item 01; ROGÉRIO NOVAES DANTAS-ME, nos
itens 02, 04 e 07; ANAPEL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME, nos itens 05 e 06. Desta
forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o
disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 22 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1982/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 252/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de suprimentos de informática, visando atender a Secretaria Municipal de Assistência
Social e Economia Solidária. Destacam-se como vencedoras e assim declaradas pela Comissão
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Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, as proponentes: ROGÉRIO
NOVAES DANTAS-ME, nos itens 01 e 03; A. C. DE MELLO & CIA LTDA.-ME, no item 02.
Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o
disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 22 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1975/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 253/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de suprimentos de informática, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Destacam-se como vencedoras e assim declaradas pela Comissão Permanente de Licitação pela
unanimidade de seus membros, as proponentes: ROGÉRIO NOVAES DANTAS-ME, no item
01; A. C. DE MELLO & CIA LTDA.-ME, no item 02. Desta forma, a partir da publicação deste
Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, §
6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 22 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1983/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 255/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de artefatos de tecido para os Centros de Educação Infantil Municipais/CEIM’s,
visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária. Destaca-se
como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de
seus membros, a proponente ARX TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA., nos itens 01, 02 e 03.
Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o
disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 22 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1772/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 256/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de copo descartável, visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e
Economia Solidária. Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente
de Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente CENTRAL FRUTAS LTDA., no
item 01. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo
com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 22 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1988/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 258/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público de
acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a aquisição
de artigos de mesa, copa e cozinha para uso nas escolas municipais, visando atender a Secretaria
Municipal de Educação. Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de
Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente CLAUDIO BARBOSA-EPP, nos itens 01
ao 28. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o
disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 22 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 2003/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 264/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público de
acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de gêneros de alimentação (pão, leite e manteiga), visando atender a Secretaria Municipal
de Gestão Pública. Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de
Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente CLAUDIO BARBOSA-EPP, nos itens
01, 02 e 03. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo
com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 23 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1987/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 265/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público de
acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
aquisição de uniformes para beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,
visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária. Destaca-se
como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de
seus membros, a proponente SHIRLEY DE OLIVEIRA MARTINS CORREIA-ME, nos itens 01 ao
06. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o
disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 23 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DE CONTRATO Nº 646/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
São José Construção e Prestação de Serviço Ltda.
PROCESSO: Tomada de Preços nº 106/05
OBJETO: Execução de obra conclusão de quadras de esportes nas escolas do Município.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.00 – Secretaria Municipal de Educação
13.01 – Secretaria Municipal de Educação
1.026 – Escola de Qualidade Para Todos
12.361.023 – Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Ensino
4.4.90.51.10 – Obras e Instalações Públicas
VIGÊNCIA: 150 (cento e cinqüenta) dias.
VALOR: R$ 190.090,00(cento e noventa mil e noventa reais)
DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE CONTRATO Nº 647/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
Construtora Carandazal Ltda.
PROCESSO: Tomada de Preços nº 106/05
OBJETO: Execução de obra conclusão de quadras de esportes nas escolas do Município.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.00 – Secretaria Municipal de Educação
13.01 – Secretaria Municipal de Educação
1.026 – Escola de Qualidade Para Todos
12.361.023 – Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Ensino
4.4.90.51.10 – Obras e Instalações Públicas
VIGÊNCIA: 150 (cento e cinqüenta) dias.
VALOR: R$ 352.368,90(trezentos e cinqüenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e
noventa)
DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1866/2005/SCC/PMD
TOMADA DE PREÇOS – EDITAL N.º 113/2005

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público de
acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto é a
contratação de empresa para execução de serviços de recadastramento do Programa “BolsaFamília”, objetivando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária.
Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela
unanimidade de seus membros, a proponente DOURASER PRESTADORA DE SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal
de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 23 de dezembro de 2005.

O Secretário Municipal de Finanças, Sr. Luiz Seiji Tada, no uso das atribuições conferidas
com o disposto no art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, HOMOLOGA o processo
licitatório supra citado, cujo objeto é a aquisição de materiais de expediente, visando atender a
Secretaria Municipal de Saúde. Ante as competências estabelecidas na Legislação, ADJUDICA o
objeto dos itens 01, 05, 11, 12, 23, 24, 25, 43, 44, 50 e 59 da licitação em favor da proponente
FABIPEL MÓVEIS E PAPELARIA LTDA.; ADJUDICA o objeto dos itens 02, 08, 14, 15, 18, 21,
33, 36, 40, 53 e 57 da licitação em favor da proponente CAIRES & CIA LTDA.; ADJUDICA o
objeto dos itens 03, 04, 06, 07, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 42,
45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55 e 58 da licitação em favor da proponente PAPELARIA
DOURALIVRO LTDA.; ADJUDICA o objeto dos itens 09, 10, 35, 48, 56, 60, 61 e 62 da licitação
em favor da proponente ANAPEL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA; ADJUDICA o objeto
do item 31 da licitação em favor da proponente FABRÍCIO DOURADO DA SILVA & CIA.
LTDA.
Dourados/MS., 15 de dezembro de 2005.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1990/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 262/2005
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AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1868/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 228/2005

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 2002/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 267/2005

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna
público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo
objeto é a aquisição de peças para equipamentos rodoviários, objetivando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. Destaca-se como vencedora e assim
declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, a
proponente SOMAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.-EPP, nos itens 01 ao 55, 57
ao 66. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo
com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 13 de dezembro de 2005.

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna
público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo
objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de confecção e instalação de placas e
pintura de logomarcas, com fornecimento de materiais, visando atender a Secretaria Municipal
de Assistência Social e Economia Solidária. Destaca-se como vencedora e assim declarada pela
Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, a proponente
DOURASER PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. Desta forma, a partir da
publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109,
inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 23 de dezembro de 2005.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1947/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 229/2005

JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1945/2005/SCC/PMD
PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL N.º 005/2005

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna
público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo
objeto é a contratação de empresa consultora ou Instituição especializada para prestação de
serviços técnicos e de consultoria para elaboração do projeto de reestruturação e modernização
do setor habitacional de Dourados/MS., conforme Termo de Referência n.° 05 - Certame
Licitatório I, com recursos do Programa HBB (BID/Ministério das Cidades/Caixa Econômica
Federal), visando atender a Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos. Destaca-se
como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de
seus membros, a proponente C & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA
LTDA.-ME. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de
acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 22 de dezembro de 2005.

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado Mato Grosso do Sul, através da Superintendência de
Compras e Contratação, por intermédio de seu Pregoeiro designado pelo Decreto n.º 3.434, de 01
de fevereiro de 2005, torna público o resultado do processo supra citado, que trata da aquisição de
produtos médico-hospitalares (filme para Raio-X), conforme especificações e quantitativo
constante do Anexo I do Edital.
O Pregoeiro após análise das propostas/lances e documentação apresentada na presente licitação,
decide por classificar em primeiro lugar, no Lote 01, a proposta da empresa IBF INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE FILMES S/A.
Não havendo interposição de recurso, o objeto da licitação fica adjudicado ao primeiro
classificado conforme acima mencionado.
Dourados/MS., 23 de dezembro de 2005.

JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AGNALDO JACOMELLI SANCHES
Superintendente de Compras e Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1949/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 231/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna
público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo
objeto é a contratação de empresa ou Instituição especializada para prestação de serviços técnicos
para revisão da política municipal de habitação - Lei n.º 2.567/03 de 29/05/2003 - conforme
Termo de Referência n.º 04, com recursos do Programa HBB (BID/Ministério das Cidades/Caixa
Econômica Federal), visando atender a Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos.
Destaca-se como vencedora e assim declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela
unanimidade de seus membros, a proponente C & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
GESTÃO PÚBLICA LTDA.-ME. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir
o prazo recursal de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º
8.666/93.
Dourados/MS., 22 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1650/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 235/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna
público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto
é a aquisição de equipamentos de informática, objetivando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde. Destacam-se como vencedoras e assim declaradas pela Comissão Permanente
de Licitação pela unanimidade de seus membros, as proponentes: LL CELULAR E
INFORMÁTICA LTDA.-EPP, nos itens 01 e 04; ANAPEL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA.-ME, nos itens 02 e 05; A C DE MELO & CIA. LTDA., no item 03; MILAN & MILAN
LTDA., no item 06. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal
de acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 15 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO N.º 1984/2005/SCC/PMD
CONVITE – ATO CONVOCATÓRIO N.º 254/2005
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna
público de acordo com a legislação em vigor, o resultado final do processo acima citado, cujo objeto
é a aquisição de materiais e ferramentas para pintura, decoração e construção, visando atender a
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária. Destaca-se como vencedora e
assim declarada pela Comissão Permanente de Licitação pela unanimidade de seus membros, a
proponente PROGRESSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., nos itens 01 ao 23, 25 ao
103, 105 ao 132. Desta forma, a partir da publicação deste Aviso, começa a fluir o prazo recursal de
acordo com o disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, § 6º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Dourados/MS., 22 de dezembro de 2005.
JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

JOSÉ CIRO TEIXEIRA
Pregoeiro
EXTRATO DE CONTRATO Nº 659/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
Rima Ambiental Ltda.
PROCESSO: Concorrência Pública nº 008/2005
OBJETO: Execução de serviços de limpeza pública no municipio de Dourados.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
21.00 – Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos
21.01 – Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos
15.6752.030 – Melhoria da Infra Estrutura Urbana
3.010 – Expansão e Melhoramento dos Serviços Públicos
3.3.90.39.77 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 48 (Quarenta e oito) meses.
VALOR: R$ 16.343.265,60 (Dezesseis milhões trezentos e quarenta e três mil duzentos e
sessenta e cinco reais e sessenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 27 de Dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE CONTRATO Nº 640/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
Companhia Ultragás S/A.
PROCESSO: Tomada de Preços nº 094/2005
OBJETO: Aquisição de combustível (Gás Liquefeito de Petróleo – GLP)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
05.00 – Secretaria Municipal de Governo
05.09 – Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados
6.020 – Manutenção do Hospital Universitário
15.452.030 – Melhoria da Infra Estrutura Urbana
3.3.90.30.22 – Combustível - Gás VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
VALOR: R$ 114.500,00 (Cento e catorze mil e quinhentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 13 de Dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE CONTRATO Nº 645/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
Concreaço Pré-Moldados Ltda.
PROCESSO: Tomada de Preços n° 105/2005
OBJETO: Aquisição de estrutura pré-moldada para cobertura de quadra de esportes em
diversas escolas municipais.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.00 – Secretaria Municipal de Educação
13.02 – FUNDEF
2.060 – Escola de Qualidade para Todos
12.361.023 – Manutenção do Fundef
4.4.90.30.80 – Artefato de Concreto
VIGÊNCIA: 90 (Noventa) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço.
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VALOR: R$ 254.881,55 (Duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e
cinquenta e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 21 de Dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE CONTRATO Nº 604/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
Sao José Construção e Prestação de Serviços Ltda.
PROCESSO: Tomada de Preços nº 091/2005
OBJETO: Construção de escola indígena na Aldeia Bororo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.00 – Secretaria Municipal de Educação
13.00 – Secretaria Municipal de Educação
1.026 – Escola de Qualidade para Todos
12.361.023 – Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Ensino
4.4.90.51.10 – Obras e Instalações Públicas
VIGÊNCIA: 150 (Cento e cinquenta) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 151.750,00 (Cento e cinquenta e um mil setecentos e cinquenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 01 de Dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças
EXTRATO DE CONTRATO Nº 606/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
David Rocha & Cia Ltda – ME.
PROCESSO: Carta Convite nº 205/2005
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de recadastramento imobiliario.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
22.00 – Secretaria Municipal de Finanças
22.01 – Secretaria Municipal de Finanças
3.030 – Modernização da Arrecadação Tributária
04.129.008 – Modernização da Gestão Fiscal – PNAFM
3.390.30.39.94 – Assessoria Serviços Gerais
VIGÊNCIA: 120 (Cento e vinte) dias.
VALOR: R$ 79.200,00 (Setenta e nove mil e duzentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 25 de Novembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE CONTRATO Nº 660/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
São José Construção e Prestação de Serviço Ltda.
PROCESSO: Carta Convite nº 215/2005
OBJETO: Serviços de pavimentação externa e cerca de fechamento na Escola Laudemira
Coutinho de Melo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.00 – Secretaria Municipal de Educação
13.02 – Fundef
2.060 – Escola de Qualidade para Todos
12.361.023 – Manutenção do Fundef
4.4.90.51.08 – Reforma, Ampliação, Melhoria e Adaptações
VIGÊNCIA: 04 (Quatro) meses a partir da emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 126.982,00 (Cento e oitenta e seis mil novecentos e oitenta e dois reais).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE CONTRATO Nº 650/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
MMY Projetos e Construção Civil Ltda.
PROCESSO: Carta Convite nº 224/2005
OBJETO: Reforma do consultório odontológico da escola Laudemira Coutinho de Melo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.00 – Secretaria Municipal de Educação
13.02 – Fundef
2.060 – Escola de Qualidade para Todos
12.361.023 – Manutenção do Fundef
4.4.90.51.08 – Reforma, Ampliação, Melhoria e Adaptações
VIGÊNCIA: 120 (Cento e vinte) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 8.385,13 (Oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e treze centavos)
DATA DE ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças

PARTES:
Município de Dourados
Osmarino Alves Teixeira
PROCESSO: Tomada de Preços nº 107/2005
OBJETO: Serviços de confecção de placas e outdoor.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
28.00 – Secretaria Municipal de Gestão Pública
13.00 – Fundef
11.00 – Secretaria Municipal de Assistencia Social e Economia Solidária
27.00 – Secretaria Municipal de Saúde Pública
VIGÊNCIA: 06 (Seis) meses.
VALOR: R$ 351.940,00 (Trezentos e cinquenta e um mil novecentos e quarenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE CONTRATO Nº 649/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
MMY Projetos e Construção Civil Ltda.
PROCESSO: Carta Convite nº 222/2005
OBJETO: Reforma do consultório odontológico da escola Armando Campos Belo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.00 – Secretaria Municipal de Educação
13.02 – Fundef
2.060 – Escola de Qualidade para Todos
12.361.023 – Manutenção do Fundef
4.4.90.51.08 – Reforma, Ampliação, Melhoria e Adaptações
VIGÊNCIA: 120 (Cento e vinte) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 6.680,00 (Seis mil seiscentos e oitenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE CONTRATO Nº 657/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
Comdovel – Comercial de Veículos Ltda.
PROCESSO: Tomada de Preços nº 104/2005
OBJETO: Aquisição de veículos.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.00 – Secretaria Municipal de Educação
13.02 – Fundef
2.060 – Escola de Qualidade para Todos
12.361.023 – Manutenção do Fundef
4.4.90.52.01 – Aquisição de Veículos
VIGÊNCIA: 60 (Sessenta) dias.
VALOR: R$ 33.363,00 (Trinta e três mil trezentos e sessenta e três reais)
DATA DE ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE CONTRATO Nº 648/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
Bonacina Informática Ltda.
PROCESSO: Carta Convite nº 196/2005
OBJETO: Aquisição de materiais de recarga para cartuchos de impressoras.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
28.00 – Encargos Gerais do Municipio
28.02 – Encargos Gerais do Municipio – Recursos sob Supervisão da Semgep
6.040 – Despesas com Custeio da Administração Municipal
04.122.003 – Gestão Administrativa
3.3.90.30.97 – Materiais de Recarga para Cartuchos de Impressoras
VIGÊNCIA: 06 (Seis) meses.
VALOR: R$ 7.682,80 (Sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 21 de Dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE CONTRATO Nº 658/2005/CLC/PMD

EXTRATO DE CONTRATO Nº 652/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
Planacon Construtora Ltda.
PROCESSO: Tomada de Preços nº 099/2005
OBJETO: Serviços de revitalização e reforma da Escola Municipal Rosa Câmara.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.00 – Secretaria Municipal de Educação
13.01 – Secretaria Municipal de Educação
1.026 – Escola de Qualidade para Todos
12.361.023 – Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Ensino
4.4.90.51.10 – Obras e Instalações Públicas
VIGÊNCIA: 120 (Cento e vinte) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 161.951,84 (Cento e sessenta e um mil novecentos e cinqienta e um reais e oitenta
e quatro centavos).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2005/CLC/PMD
PARTES:
Município de Dourados
Editora Teixeira Ltda.
PROCESSO: Carta Convite nº 034/2005
OBJETO: Serviços de impressão.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
05.00 – Secretaria Municipal de Governo
05.09 – Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados
6.020 – Manutenção do Hospital Universitário
10.302.36 – Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
3.3.90.39.37 – Serviços de Inpressão, Encadernação e Emolduração
VIGÊNCIA: 06 (Seis) meses.
VALOR: R$ 27.785,50 (Vinte e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 18 de Abril de 2005.
Secretaria Municipal de Finanças
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Extrato de Processo Administrativo
EXTRATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 25.166/2005/SEPARQ
Assunto: Anuência do Município para a Transferência do Controle Societário da
Empresa VIAÇÃO DOURADOS LTDA
Requerentes: Laury Luiz Saccol, Adão José Saccol, Victorino Aldo Saccol, Derly
Saccol, Valdir Saccol, José Luiz Saccol e Paulo Roberto Saccol
Os requerentes acima indicados solicitaram do Município de Dourados anuência
para que pudessem adquirir o controle societário da empresa VIAÇÃO DOURADOS
LTDA, satisfazendo as condições estabelecidas no parágrafo único do artigo 27 da Lei
Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, haja vista esta empresa ser

concessionária de serviço público municipal de transportes coletivos. Após análise
detalhada, constatou-se serem pacíficas a legislação, a doutrina e a jurisprudência
pátrios quanto à possibilidade do pedido, conforme insculpido no Parecer da
Procuradoria Geral do Município, que se pronunciou favorável à pretensão telada.
Cumpridas as formalidades legais. Manifestou-se favorável ao Parecer o
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, dessa forma concedendo a anuência
solicitada, mandando extrair o presente extrato, a fim de ser publicado na forma da lei.
Dourados-MS, em 16 de dezembro de 2005.
José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito

Resolução
REPUBLIQUE – SE POR INCORREÇÃO
RESOLUÇÃO/SEMED nº 1.243, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005
Dispõe sobre a Organização, Estrutura Administrativa e Funcionamento do
Centro de Educação, Trabalho e Cidadania “20 Dezembro” – CETRAC.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e
considerando o disposto no artigo 11 e artigos 39, 40, 41 e 42 da Lei n.º 9394, de
20/12/96, regulamentados pelo Decreto Federal n.º 2208, de 17/04/1997 e o artigo 12
da Deliberação COMED n.º 004, de 03/11/99.
RESOLVE:
Art. 1.º - O Centro e Educação, Trabalho e Cidadania “20 de Dezembro” –
CETRAC, terá organização, estrutura administrativa e funcionamento conforme o
estabelecido nesta Resolução.
Art. 2º. - O Centro de Educação, Trabalho e Cidadania “20 de Dezembro” –
CETRAC, tem por fim:
I - Proporcionar a articulação entre a educação escolar e a qualificação profissional
frente às transformações do mundo do trabalho e da vida.
II - Contribuir para qualificar profissionalmente o educando, visando sua inserção
/ reinserção no mundo do trabalho e geração de renda.
III - Propiciar condições para que a pessoa humana, de forma crítica, criativa e
participativa, busque a formação intelectual, cultural e artística, com vistas ao
desenvolvimento integral e ao exercício da cidadania.
Art. 3.º – O Centro de Educação, Trabalho e Cidadania “20 de Dezembro” –
CETRAC, é um complexo educacional que possui em sua estrutura o funcionamento
de:
I - 01(uma) Unidade Escolar, com estrutura específica.
II - 01(uma) Unidade de Cursos Profissionalizantes e Projetos Especiais.
III - 01(uma) unidade de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educativas
Especiais.
1.º – A Unidade Escolar de que trata o inciso I deste artigo, denominado Escola
Municipal Profª “Avani Cargnelutti Fehlauer”, tem organização administrativa
própria, nos termos da legislação vigente.
2.º – A Unidade de cursos profissionalizantes e projetos especiais é destinada ao
oferecimento de cursos na área de informática, tecnologia de informação e
comunicação, indústria, comércio, prestação de serviços, artesanato, atividades
culturais, artísticas e esportivas.
4.º – A Unidade de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educativas
Especiais, subordinada às normas internas do CETRAC, conta com profissionais de
áreas específicas para o atendimento aos educandos e à comunidade em geral.

c. Um(a) representante das demais Unidades que compõem o CETRAC.
Art. 5.º – São atribuições do(a) Diretor(a) Geral do Centro de Educação, Trabalho
e Cidadania “20 de Dezembro” – CETRAC:
I - Gerir democraticamente a instituição.
II - Administrar a instituição, promovendo sempre a integração dos órgãos e
respectivos segmentos nela existentes;
III - Buscar e assegurar parcerias com órgãos públicos, empresas privadas e
outros, visando garantir recursos financeiros, técnicos e humanos para a efetivação dos
cursos e projetos especiais, conforme previsto no 2º do Artigo 3º desta Resolução;
IV - Movimentar, acompanhar e supervisionar os recursos financeiros, visando
garantir a aplicação dos mesmos, de forma coerente com as necessidades específicas
das Unidades do CETRAC;
V - Prestar contas à comunidade, periodicamente, da aplicação dos recursos
financeiros e dos resultados das atividades desenvolvidas;
VI - Planejar e executar ações que possibilitem a participação ativa e efetiva dos
integrantes das Unidades, viabilizando, assim, as relações interpessoais;
VII - Manter atualizado o inventário dos bens públicos e zelar pela conservação e
uso adequado dos mesmos;
VIII - Cumprir e fazer cumprir as legislações vigentes;
Art. 6.º – São atribuições do(a) Secretário(a) Geral do Centro de Educação,
Trabalho e Cidadania “20 de Dezembro” – CETRAC:
I - Executar as ações com muita cautela, zelo e competência;
II - Dar os encaminhamentos necessários ao expediente diário;
III - Desenvolver a escrituração pertinente à instituição, organizar os arquivos e o
almoxarifado geral;
IV - Colaborar diretamente no fluxo de informações a serem prestadas ou
repassadas, seja na forma verbal ou forma escrita com o uso de murais;
V - Acompanhar e colaborar na elaboração e execução dos cursos e dos projetos
especiais do CETRAC, desde a matrícula dos alunos, até a expedição de certificados;
VI - Participar de reuniões, de palestras e de cursos que possam contribuir na
melhoria de seu desempenho;
VII - Conhecer, cumprir e fazer cumprir a legislação vigente;
Art. 7.º – São atribuições do(a) Coordenador(a) de Projetos e Cursos do Centro de
Educação, Trabalho e Cidadania “20 de Dezembro” – CETRAC:
I - Organizar, acompanhar e avaliar o planejamento e a execução dos cursos e dos
projetos especiais, oferecidos pelo CETRAC;
II - Prestar assessoramento técnico-pedagógico aos profissionais, para que estes
desenvolvam os trabalhos de forma a alcançar os objetivos propostos pelos Projetos e
Cursos;
III - Promover a integração entre os vários segmentos do CETRAC através de
reuniões, encontros, palestras e outras atividades que se fizerem necessárias.
IV - Participar de encontros, cursos, reuniões e palestras que possam contribuir na
melhoria do seu desempenho;
V - Conhecer, cumprir e fazer cumprir a legislação vigente;
Art. 8.º – São atribuições do Conselho Gestor:

Art. 4.º – O Centro de Educação, Trabalho e Cidadania “20 de Dezembro” –
CETRAC, pelas suas especificidades, terá a seguinte organização administrativa:
I - Diretor(a) Geral
II - Secretário(a) Geral
III - Coordenador(a) de Projetos e Cursos
IV - Conselho Gestor
1.º – O Conselho Gestor, de que trata o inciso IV, deste Artigo, é órgão colegiado de
caráter deliberativo, consultivo e avaliativo, do CETRAC, sendo:
a. A função deliberativa refere-se à tomada de decisões, quanto ao direcionamento
técnico-pedagógico, administrativo e financeiro;
b. A função consultiva refere-se à emissão de pareceres, para dirimir dúvidas e
resolver situações no âmbito de sua competência;
c. A função avaliativa destina-se à identificação de problemas e suas soluções.
2.º - Integram o Conselho Gestor, do CETRAC, os seguintes membros:
a. O(a) Diretor(a) Geral, na qualidade de membro nato e secretário(a)
executivo(a);
b. O(a) Diretor(a) da Unidade Escolar, como representante dos segmentos que a
integram;

I - Elaborar seu regimento próprio e submetê-lo à aprovação da comunidade do
CETRAC, em assembléia;
II - Participar da elaboração, da execução e da avaliação dos Projetos e Cursos
oferecidos pelo CETRAC;
III - Deliberar sobre os assuntos pertinentes ao CETRAC;
IV - Analisar e emitir pareceres sobre a execução financeira e as prestações de
contas dos recursos gerados pelo CETRAC;
V - Aprovar plano de aplicação financeira do CETRAC;
VI - Divulgar informações à comunidade, referente à aplicação dos recursos
financeiros, aos resultados obtidos e a qualidade dos serviços prestados;
VII - Participar das avaliações do CETRAC e propor medidas para melhorar o seu
desempenho;
VIII - Zelar pela execução das determinações emanadas dos órgãos a que se
subordina;
IX - Cumprir e fazer cumprir as suas deliberações;
Art.9.º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 19 de outubro de 2005.
Prof. Antonio Leopoldo Van Suypene
Secretário Municipal de Educação

