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Poder Executivo
Decretos
DECRETO Nº 3749, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006
“Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do Comitê do Fundo Municipal
de Investimento Social”
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,
D E C R E T A:
Art. 1º - O COMITÊ DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL,
reger-se-á pelo Regimento Interno constante do ANEXO ÚNICO deste Decreto.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados – MS, 01 de fevereiro de 2006.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
DECRETO Nº 3749, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006
ANEXO ÚNICO
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DO FUNDO MUNICIPAL DE
INVESTIMENTO SOCIAL
Capítulo I
DA FINALIDADE
Art. 1° - O Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social, instância executiva
criada pela Lei Municipal nº 2.358, de 21 de agosto de 2000, integrado por
representantes da Administração Municipal, da sociedade civil organizada e organismos
não – governamentais, tem como finalidade elaborar, avaliar, garantir e fiscalizar a
aplicação do Fundo Municipal de Investimentos Sociais.
Capítulo II
DA COMPETÊNCIA
Art. 2° - Compete ao Comitê do Fundo Municipal de Investimentos Sociais:
I - traçar a orientação geral das atividades e aplicações do Fundo de Investimento
Social;
II - elaborar a proposta de orçamento anual dos recursos do Fundo a ser submetida
ao Prefeito Municipal;
III - avaliar os programas de investimentos sociais de interesse público não
atendidos pelo orçamento municipal;
IV - supervisionar a aplicação dos recursos;
V - baixar normas e instruções acerca dos procedimentos específicos que deverão

ser adotados na gestão do Fundo, visando ao aprimoramento de suas finalidades;
VI - deliberar a respeito dos demais assuntos que lhe forem submetidos pela
coordenação;
VII - analisar as prestações de contas dos investimentos financiados com recursos
do Fundo.
Parágrafo único. A título de prestação de contas, a entidade ou órgão executor de
projetos financiados com recursos do FIS, apresentará, periodicamente, ao Comitê
relatório de gestão, contendo análise avaliativa dos objetivos, metas, qualidade dos
serviços prestados, capacidade de gestão, controle social e impacto social, bem como,
a aplicação dos recursos financeiros recebidos.
Capítulo III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3° - O Comitê do Fundo de Investimento Social é composta de 06 membros,
nomeados pelo Prefeito Municipal após indicação das Secretarias e dos Conselhos
abaixo relacionados:
I - Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia
Solidária;
II - Representante do Gabinete do Prefeito;
III - Representante da Secretaria Municipal de Finanças;
IV - Representante do Conselho Municipal de Assistência Social;
V - Representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente; VI Representante do Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
§ 1º - O membro do Comitê que não comparecer a duas reuniões consecutivas será
substituído mediante indicação de sua Secretaria ou Conselho, sua nomeação dar-se-á
por Decreto expedido pelo Prefeito Municipal.
§ 2º - Os representantes dos Conselhos não poderão ter vínculo empregatício com o
Poder Público em qualquer instância governamental e deverão atuar, de forma direta, em
entidades reconhecidas pela Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária,
como de caráter assistencial.
Capítulo IV
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
Art. 4° - O Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social é estruturado por:
I - Reuniões Plenárias;
II - Coordenadoria;
III - Suporte técnico administrativo.
Art. 5° - A nomeação do Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social será
para um (01) ano, podendo ser prorrogado por mais um período.
DA REUNIÃO
Art. 6° - A reunião do Comitê dar-se-á ordinariamente, uma vez a cada três meses, e
extraordinariamente a qualquer tempo, por convocação da coordenadoria ou por
solicitação de no mínimo 1/3 dos membros, podendo deliberar com a maioria absoluta.

EXPEDIENTE
Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul
Agência de Comunicação Popular
Rua Coronel Ponciano, 1.700 - Parque dos Jequitibás
Fone: (67) 411-7687 / Fax.: 411-7666
E-mail: agcom@dourados.ms.gov.br
CEP.: 79.830-220
Tabela de preço do Diodourados
Exemplar do dia..........................................R$ 0,50
Exemplar Anterior........................................R$ 0,60

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

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

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

411 7666
411 7666
411 7684
424 0210
411 7708
411 7100
411 7606
411 7690
411 7190
411 7672
411 7149
411 7788
411 7112
411 7636
411 7683
411 7701
424 5163
426 5000
411 7112
411 7666
411 7665
411 7787
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Parágrafo Único: O calendário das reuniões e o local serão estabelecidos pela
coordenadora, ouvido os demais membros.
Art. 7° - Cada membro terá direito a um voto, sendo vetado o voto por procuração.
Art. 8° - As decisões do Comitê serão tomadas por maioria simples dos membros
presentes.
§ 1° - Em caso de empate nas decisões, a coordenadora terá direito a um segundo
voto, denominado voto de qualidade.
§ 2° - As decisões e atos, objeto de apreciação, julgamento ou aprovação do Comitê,
serão transcritas em atas assinadas e rubricadas pelos membros e lançadas em livro
próprio.
DA COORDENAÇÃO
Art. 9° - A coordenadoria do Comitê é exercida pela titular da Secretaria de
Assistência Social e Economia Solidária.
Art. 10 - Compete à Coordenadoria:
I – convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê;
II – assinar os atos decorrentes das deliberações do Comitê;
III - submeter à apreciação do Comitê as propostas de aplicação dos recursos do
FMIS;
IV - apresentar ao Comitê o relatório semestral de Gestão e prestação de contas da
aplicação do FMIS;
V – representar o Comitê em todos os seus atos;
VI – autorizar as publicações que se fizerem necessárias.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no valor
de R$ 130.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1203 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ADM HOSPITALAR DE DOURADOS
1203.10.302.1194.007-449051
50.000,00
1203.10.302.1194.007-449052
80.000,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1203 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ADM HOSPITALAR DE DOURADOS
1203.10.302.1194.007-319004
50.000,00
1203.10.302.1194.007-319016
80.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 1 DE MARçO DE 2.006
José Laerte Cecílio Tetila
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3800, DE 16 DE MARÇO DE 2006.
§ 1° - As reuniões ordinárias serão convocadas com quarenta e oito (48) horas de
antecedência, constando na convocação à ordem do dia.
§ 2º - Em se tratando de reuniões extraordinárias, dispensar-se-á o prazo previsto no
parágrafo primeiro deste artigo.
DO SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Art. 11 - O suporte técnico administrativo será composto por três servidores, sendo
dois integrantes do quadro da Coordenadoria de Finanças da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Economia Solidária e um do Gabinete da Secretária de Assistência
Social e Economia Solidária, designados por meio de portaria expedida pela Secretária.

“Dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores do Quadro Permanente
da Prefeitura Municipal de Dourados e a realização de promoção, 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.
CONSIDERANDO o disposto no § 1º do Art. 42 da Lei Complementar nº 56, de 23
de dezembro de 2002
D E C R E T A:

Parágrafo Único – Os servidores designados como suporte técnico-administrativo
não terão direito a voto nas reuniões do Comitê.
Art. 12 – Ao suporte técnico-administrativo compete:
I - participar de todas as reuniões do Comitê, exceto o servidor do Gabinete da
Secretária, que somente participará quando convocada pela Coordenadoria;
II - fazer o detalhamento da aplicação dos recursos do FMIS e prestar os devidos
esclarecimentos ao Comitê;
III - lavrar as atas de todas as reuniões do Comitê;
VI - agendar as reuniões do Comitê e encaminhar aos seus membros os documentos
necessários;
V - expedir ato de convocação das reuniões ordinárias com prazo de antecedência
mínima de 48h, sob pena de descumprimento dos deveres funcionais;
VI - expedir ato de convocação das reuniões extraordinária do Comitê por
solicitação de 1/3 (um terço) de seus membros, sob pena de descumprimento dos deveres
funcionais;
VII - preparar e fazer publicar no Diário Oficial do Município atos deliberados pelo
Comitê;
VIII - executar outras atividades pertinentes que lhe sejam atribuídas pelo Comitê.
Capitulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13 - As funções dos membros do Comitê não serão remuneradas, sendo
consideradas como serviço público relevante.
Art. 14 – Este regimento interno só poderá ser alterado mediante decreto expedido
pelo Prefeito Municipal após aprovação da nova redação por maioria absoluta dos
membros do comitê.
Art. 15 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados, 01 de fevereiro de 2006.

Art. 1º - A avaliação de desempenho dos servidores ocupantes de cargos efetivos do
Quadro Permanente da Prefeitura Municipal terá por objetivo aferir o rendimento, o
desempenho e o desenvolvimento do servidor, para fins de habilitá-lo a concorrer à
promoção vertical, funcional e progressão funcional.
Art. 2º - A avaliação de desempenho será realizada anualmente, com referência ao
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, com fundamento nos seguintes
fatores:
I - qualidade de trabalho, para verificar o desempenho correto das tarefas de
responsabilidade do avaliado, a qualidade dos trabalhos considerando o nível de
confiabilidade, exatidão, clareza e ordem, a utilização correta dos recursos disponíveis,
bem como sua disposição no encaminhamento de soluções para os problemas que se
apresentam, a aptidão e o domínio de conhecimentos técnicos demonstrados na
realização de tarefas rotineiras;
II - produtividade no trabalho, para apurar a capacidade e habilidade de
desenvolver trabalhos e de obter resultados com o menor custo possível,
considerando quantidade, cumprimento de prazos e o atingimento de objetivos ou
metas, bem como a responsabilidade pelas atividades desenvolvidas e a realização
dos trabalhos planejados e a consecução dos seus objetivos e metas;
III - iniciativa e presteza, para identificar a aptidão para tomar decisões e a
dedicação do avaliado no desempenho de suas atribuições e na resolução de problemas
de rotina ou imprevistos, a capacidade de buscar e indicar alternativas ou novos padrões
para resolver situações cuja solução excede aos procedimentos de rotina, apresentar
propostas novas e assumir, de forma independente, desafios, responsabilidades e
liderança de trabalhos e o comportamento em relação aos colegas e chefias;
IV - assiduidade e pontualidade, para verificar a qualidade do avaliado de ser
assíduo e pontual, através dos registros da freqüência ao trabalho, sem atrasos, saídas
antecipadas ou durante o expediente e as ausências de trabalho;
V - disciplina e zelo funcional, para determinar a conduta do avaliado no exercício
da função pública em relação ao respeito às leis e às normas disciplinares, o
comportamento em relação ao cumprimento das ordens recebidas, o caráter ético
profissional demonstrado na execução de tarefas com probidade, lealdade, decoro e zelo
e valorização do elemento ético;

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2006, conforme
especificado nos artigos.

VI - chefia e liderança e participação em órgão de deliberação coletiva, para
computar o grau de responsabilidade na condução de pessoas e o poder decisório
envolvido, através da identificação do exercício de cargo em comissão ou função de
confiança e da participação e atuação como membro de órgão colegiado de deliberação
coletiva; e

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização na Lei Municipal nº
2.828 de 05 de Janeiro de 2006.

VII - aproveitamento em programas de capacitação, para apreciar a capacidade e o
esforço pessoal em aperfeiçoar-se para aprender novos processos de trabalho e a busca
de novas e melhores alternativas que facilitem a realização profissional, através da
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identificação da participação em cursos de formação ou capacitação para
aperfeiçoamento pessoal.
Parágrafo único: O tempo de serviço para fins de apuração dos interstícios para a
promoção vertical e funcional e progressão funcional relativamente ao processo de
avaliação do exercício 2005, será contado até 31 de março de 2006.
Art. 3º - A avaliação de desempenho dos servidores será realizada anualmente,
observado o seguinte cronograma:
I - Março, distribuição dos boletins de avaliação de desempenho de todos os
servidores e o levantamento dos servidores aptos a concorrer à promoção com base no
tempo de serviços e identifica a existência de vagas para a promoção vertical e funcional
e progressão funcional;

I - proceder à distribuição e recepção dos Boletins de Avaliação de Desempenho;
II - zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos e pelo atendimento, por parte
dos concorrentes, dos requisitos exigidos para a promoção;
III - orientar e esclarecer os avaliadores quanto ao preenchimento dos Boletins de
Avaliação de Desempenho;
IV - proceder à apuração das pontuações conferidas aos diversos fatores de
avaliação dos servidores; e
V - emitir parecer conclusivo, nos casos da pontuação não atingir a mínima exigida,
remetendo os autos, com proposta de homologação, à CCAD;
VI - orientar o servidor avaliado quanto à fundamentação para apresentação de
recurso contra o resultado da avaliação de desempenho realizada pela chefia imediata.

II – Abril:
a) publicação de edital no Diário Oficial do Município, divulgando o tempo de
serviço dos servidores que possuem setecentos e trinta dias ou mais de efetivo exercício,
para concorrer por merecimento, e todos os que contam um mil quatrocentos e sessenta
dias ou mais, que concorrerão pelo critério da antiguidade;

Parágrafo único. Caberá aos membros da CCAD, em conjunto ou separadamente,
exercer as atribuições destacadas neste artigo, nas Secretarias Municipais onde não for
constituída Comissão de Avaliação.

b) apuração do desempenho dos servidores, através da análise e apuração da
pontuação dos boletins de avaliação preenchidos pelas chefias e com ciência dos
servidores, devolução dos Boletins preenchidos às Comissões dos respectivos órgãos ou
carreira;

Art. 7º - O Boletim de Avaliação preenchido, após ciência do servidor avaliado
deverá ser encaminhado à Comissão do órgão ou entidade ou à CCAD, pela chefia
imediata, até o décimo dia útil do mês de março, acompanhado, quando for o caso, de
documentos comprobatórios de declarações e informações nele lançadas.

III – Maio, remessa para a Comissão Central de Avaliação de Desempenho – CCAD
dos Boletins com a apuração da avaliação feita pelas Comissões, e quando for o caso, o
recurso apresentado pelos avaliados;

§ 1º - As avaliações serão de responsabilidade da chefia imediata ou o responsável
pela supervisão dos trabalhos realizados pelo servidor avaliado que estiver
imediatamente subordinado, ou, em seu impedimento, do substituto legal ou eventual.

IV – maio e junho, divulgação, por edital, da pontuação e classificação obtida na
avaliação de desempenho pela ordem decrescente do número de pontos e publicação do
ato de promoção por merecimento e por antiguidade;

§ 2º - A chefia imediata ou o supervisor do servidor avaliado deverá ratificar
declarações e os documentos apresentados pelo avaliado, mediante assinatura, no
campo próprio, do Boletim de Avaliação de Desempenho e ou no documento.

V - junho, início da vigência da promoção.
Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal de Gestão Pública divulgar,
anualmente, até o dia 15 de janeiro de cada ano, o calendário com as datas de
processamento das fases destacadas neste artigo.

§ 3º - O servidor que, em um mesmo período avaliativo, houver trabalhado sob
subordinação direta de mais de uma chefia, será avaliado por aquelas a quem esteve
subordinado por um período mínimo de noventa dias, e o resultado final da avaliação
corresponderá à média ponderada das avaliações parciais, tomando por peso o número
de dias em que ficou subordinado a cada avaliador.

Art. 4º - Os trabalhos de avaliação de desempenho serão realizados por Comissão
Central de Avaliação de Desempenho – CCAD, junto à Secretaria Municipal de Gestão
Pública, e Comissões de Avaliação de Desempenho constituídas junto às Secretarias
Municipais e entidades da administração indireta que tenham carreira com lotação
privativa.

§ 4º - As irregularidades cometidas pelas chefias imediatas, principalmente quanto
ao encaminhamento dos Boletins à Comissão Local e conseqüentemente à Comissão
Central serão consideradas faltas graves, respondendo o infrator perante a
administração, em razão de sua omissão ou negligência.

§ 1º - A CCAD será integrada por sete membros, designados pelo Prefeito
Municipal, sob a presidência do (a) Superintendente de Recursos Humanos, e
representantes:

Art. 8º - É facultado ao servidor avaliado que discordar da sua avaliação apresentar
recurso à Comissão Local de Avaliação de Desempenho ou à Comissão Central de
Avaliação de Desempenho.

I - da Secretaria Municipal de Gestão Pública, além do seu presidente;
II - da Procuradoria-Geral do Município;
III - dos servidores efetivos ocupantes de cargos de nível superior;

§ 1º - Os recursos deverão ser protocolados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar
da data de ciência pelo servidor, mediante assinatura no Boletim de Avaliação de
Desempenho.
§ 2º - Os recursos deverão indicar o fator componente do Boletim de Avaliação de
Desempenho questionado ou eventual irregularidade identificada na apuração.

IV - dos servidores efetivos ocupantes de cargos de nível médio;
V - dos servidores efetivos ocupantes de cargos de nível fundamental; e
VI - do sindicato dos servidores municipais.
§ 2º - As Comissões das Secretarias e entidades municipais, com membros
indicados pelos respectivos titulares e designados pelo Prefeito Municipal, serão
integradas por três membros ocupantes de cargos efetivos lotados no órgão ou entidade,
na impossibilidade por ocupante de cargo comissionado.
§ 3º - Os membros referidos nos incisos III, IV e V do § 1º serão escolhidos pela
Administração Municipal e o constante no inciso VI indicado pela entidade habilitada
perante a Prefeitura Municipal, após escolha em assembléia da entidade.
§ 4º - A escolha dos membros discriminados nos incisos III, IV, V e VI e os
integrantes das Comissões dos órgãos e entidades deverá recair em servidor cuja
avaliação de desempenho, do ano imediatamente anterior, corresponda ao conceito
ótimo ou bom.
Art. 5º - Compete à Comissão Central de Avaliação de Desempenho:
I - zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos e pelo atendimento, por parte
dos concorrentes, dos requisitos exigidos para a promoção;

§ 3º - A chefia imediata ou membro da Comissão de Avaliação de Desempenho do
órgão ou entidade encaminhará, quando for o caso, os recursos, dois dias úteis após
decorrido o prazo para recurso à CCAD, que emitirá parecer conclusivo e publicará no
Diário Oficial do Município para conhecimento do avaliador e do servidor avaliado.
Art. 9º - Os pontos para apuração do desempenho são atribuídos aos fatores de
acordo com a seguinte escala:
I - qualidade de trabalho, quinze pontos;
II - produtividade no trabalho, quinze pontos;
III - iniciativa e presteza, quinze pontos;
IV - assiduidade e pontualidade, dez pontos;
V - disciplina e zelo funcional, quinze pontos;
VI - chefia e liderança e participação em órgão de deliberação coletiva, quinze
pontos; e
VII - aproveitamento em programas de capacitação, quinze pontos.
§ 1º - A pontuação da avaliação de cada fator de avaliação corresponde:

II - apoiar os trabalhos dos membros das Comissões de Avaliação de Desempenho
dos órgãos ou entidades; e
III - analisar os recursos apresentados pelos servidores avaliados, emitindo parecer
para apreciação do Secretário Municipal de Gestão Pública.
Parágrafo único. A Comissão poderá ouvir os avaliadores e ou servidores avaliados
para esclarecimentos com relação às avaliações realizadas e aos recursos interpostos.
Art. 6º - Compete às Comissões de Avaliação de Desempenho constituídas junto às
Secretarias Municipais, autarquias e fundações:

I – dos conceitos A, B, C e D dos fatores destacados nos incisos I, II, III, V e VII
deste artigo, respectivamente, a 15, 12, 8 e 4 pontos;
II - dos conceitos A, B, C e D do fator assiduidade, o resultado da subtração dos
pontos de cada um desses conceitos, indicados no Boletim de Avaliação de
Desempenho, dos pontos atribuídos a esse fator no inciso IV deste artigo;
III – dos conceitos A, B, C e D do fator destacado no inciso VI - chefia e liderança e
participação em órgão de deliberação coletiva, respectivamente, a 10, 8, 6 e 3, em
relação ao subfator chefia e liderança, e 5, 4, 2 e 1, em relação ao subfator participação

04 Diário Oficial - ANO VIII - Nº 1.755

DOURADOS, MS

QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2006

Decretos
em órgão de deliberação coletiva;

II – licenças:

§ 2º - A pontuação total do fator chefia e liderança e participação em órgão de
deliberação coletiva corresponderá à soma dos pontos atribuídos aos subfatores,
conforme indicados no inciso III do § 1º deste artigo.

a) para repouso à gestante ou adotante;

§ 3º - Os fatores de avaliação têm pesos diferenciados por cargo integrante das
carreiras do PCCR, considerado as características e especificidades das funções que
compõem esses cargos, a área de atividade de exercício do cargo, conforme índices
constantes do Anexo I deste Decreto.
§ 4º - O total de pontos da avaliação corresponderá ao somatório dos conceitos
conferidos a cada um dos fatores constantes do Boletim de Avaliação de
Desempenho.
Art. 10. - Para fins do disposto no inciso III do art. 41 da Constituição Federal, ao
resultado da pontuação atribuída a cada servidor corresponderá aos seguintes conceitos e
pesos:

b) para tratamento da própria saúde, até 90 dias;
c) por motivo de doença em pessoa da família, no limite de 30 dias, durante o
interstício;
d) mandato classista em sindicato da categoria, somente pelo critério de
antiguidade;
f) prêmio por assiduidade.
III – afastamento para estudo na forma da Lei, conforme regulamento, somente pelo
critério de antiguidade;
IV – prestação de prova ou exame em concurso público;

I - excelente, quando igual ou superior a noventa por cento do total de pontos do
cargo;

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

II - bom, quando inferior a noventa e igual ou superior a setenta e cinco por cento do
total de pontos do cargo;

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

III - regular, quando inferior setenta e cinco e igual ou superior a cinqüenta por cento
do total de pontos do cargo; e
IV - insatisfatório, quando inferior a cinqüenta por cento do total de pontos do cargo.

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

Parágrafo único. Os conceitos destacados neste artigo somente serão utilizados após
vigorar a lei complementar federal referida no dispositivo constitucional destacado no
caput.

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

Art. 11. - O desempenho global do servidor, correspondente a período de dois anos,
será a média ponderada dos resultados obtidos nos dois períodos avaliados, observandose a seguinte distribuição de pesos:

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

I - a avaliação referente ao período antigo corresponderá a peso um;

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

II - a avaliação referente ao período corrente corresponderá a peso dois;
Art. 12. - Os servidores serão classificados em ordem decrescente de pontuação,
sendo promovido àquele que somar maior número de pontos, sucessivamente, os
colocados nas posições seguintes, até o limite das vagas disponíveis para a promoção
vertical pelo critério do merecimento ou antiguidade e progressão funcional:

Art. 17. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados (MS), 15 de Março de 2006.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

§ 1º - Os servidores passíveis de promoção deverão obter pontuação igual ou
superior a 50% para a modalidade de movimentação para o padrão imediatamente
superior.

DIRCEU APARECIDO LONGHI
Secretário Municipal de Gestão Pública

§ 2º - No caso de empate terá preferência, sucessivamente, o concorrente de maior
tempo de serviço na Prefeitura Municipal, e, por fim, o mais idoso, no caso de empate de
ocupantes de cargos da carreira Guarda Municipal será promovido o mais antigo na
carreira, considerando a precedência hierárquica.
DECRETO Nº 3804, DE 21 DE MARÇO DE 2006
§ 3º - A promoção vertical se dará mediante ato do Prefeito Municipal, com efeitos a
partir do mês de junho do ano em que se der a apuração e classificação.
Art. 13. - A promoção funcional terá por finalidade movimentar o servidor, que
atender a todos os requisitos definidos nos arts. 37 e 38 da Lei Complementar nº 56, de 23
de dezembro de 2002, para o cargo imediatamente superior da mesma carreira.
§ 1º - As vagas disponíveis e destinadas à promoção funcional serão divulgadas por
edital no Diário Oficial, anualmente, até o dia 30 de julho para os interessados em
concorrer, respectivamente, às promoções de cada ano.

“Constitui a Comissão Especial de Avaliação para análise e julgamento das propostas
técnicas a serem apresentadas na Concorrência de Seleção nº 001/2006”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO, a realização da Concorrência de Seleção nº 001/2006, que
objetiva a instalação de placas indicativas de ruas no Município de Dourados;
D E C R E T A:

§ 2º - O servidor interessado e habilitado a concorrer à promoção funcional deverá
retirar na Superintendência de Recursos Humanos, após a divulgação das vagas para essa
movimentação, o requerimento padrão para manifestar sua pretensão de concorrer à
promoção, no período de 1º a 20 de agosto de 2006.
§ 3º - Os servidores concorrentes à promoção funcional serão classificados segundo
a pontuação obtida na avaliação de desempenho e do tempo de serviço no cargo ocupado,
o qual será contado como experiência profissional à razão de um ponto para cada ano de
serviço.
§ 4º - A promoção funcional se dará mediante ato do Prefeito Municipal, com efeitos
a partir do mês de novembro do ano em que se der a apuração e classificação.
§ 5º - Os servidores promovidos ficarão em estágio funcional nos seis meses
imediatamente seguintes à ocorrência da promoção, sendo confirmados no cargo após o
resultado da avaliação do seu desempenho nesse período.

Artigo 1º - Fica constituída uma Comissão Especial de Avaliação para análise e
julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas na Concorrência de Seleção nº
001/2006, composta pelos membros abaixo nomeados:
- Jorge Hamilton Marques Torraca;
- Leonardo Albieri Barros; e
- Oslon Carlos Estigarribia Paes de Barros
Parágrafo único: A comissão prevista no caput deste artigo será presidida pelo
membro Jorge Hamilton Marques Torraca.
Artigo 2º - Os membros da Comissão Especial responderão solidariamente por
todos os atos por ela praticados, salvo se estiver em posição individual divergente
devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido
tomada a decisão.

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

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

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

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Dourados(MS), 21 de março de 2006.
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Extrato de Processo Administrativo
Extrato de Processo Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde - SEMS
Processo
Data
Requerente
Decisão
125/2005 3/10/2005 EUNICE PERPETUA FREITAS CENTURION LIMA DEFERIDO
173/2005 6/12/2005 DENISE PEREIRA DEGRANDE
DEFERIDO
17/2006 13/2/2006 KARLSON LOYOLA
DEFERIDO

Balancetes

18/2006
19/2006
20/2006
21/2006

20/2/2006
16/2/2006
6/3/2006
3/3/2006

EUDES CARDOSO DE MEDEIROS FERREIRA
DENISE PEREIRA DEGRANDE
DENISE DA SILVA GUALHANONE NEMIROVSKY
LEILA TIAKI HOSHINO

DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
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Balancetes

Poder Legislativo
Licitação
RESULTADO DE LICITAÇÃO

FLEX, 04 PORTAS, COMPLETO, ANO/MOD 2006/2006, conforme prospecto
anexado ao processo.

CONVITE Nº 007/2006
A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, através da Comissão Permanente
de Licitação, torna público para conhecimento geral que o Processo de Licitação n.º
008/2006, na modalidade Convite, sob o nº 007/2006, realizado no dia 27 de março de
2006 às 10:00 (dez) horas, que versa sobre AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS DE
PASSEIO (POPULAR), COM AS CONFIGURAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL, PARA USO DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL; apresentou o seguinte resultado, pelo ITEM MENOR PREÇO: a
empresa NAVICAR VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.583.115/000107, estabelecida na Avenida Dourados, 162 – Centro – Naviraí-MS, foi vencedora com
a proposta unitária de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), totalizando
R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), com os VEICULOS FIAT MILLE FIRE,

De acordo com a formalidade e a tramitação legal do processo licitatório,
ADJUDICO E HOMOLOGO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO CONVITE
N.º 007/2006 PROFERIDO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS.
Dourados (MS), 27 de março de 2006.
MARGARIDA MARIA GAIGHER FONTANELLA
Presidenta da Câmara Municipal de Dourados
AMILTON SALINA
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Extrato de Contrato
EXTRATO DO CONTRATO
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, CNPJ N.º
15.469.091/0001-86; VARGAS PETRÓLEO LTDA, no CNPJ N.º
03.653.023/0001-93.
OBJETO: Aquisição de combustível tipo gasolina e lubrificantes para uso na
frota de veículos da Câmara Municipal de Dourados.
VALOR: R$ 24.297,00 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e sete reais),

com a forma de pagamento de acordo com o contrato.
VIGÊNCIA: 25 de março de 2006 a 31 de dezembro de 2006.
NUMERO E DATA CONTRATO: 011/2006, 25 de março de 2006.
DOTAÇÃO: 01.031.0001.2.001 – COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
LEGISLATIVAS
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
LICITAÇÃO: Processo nº 004/2006, Convite n.º 003/2006.
ORDENADORA DESPESA: Margarida Maria Fontanella Gaigher
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Atas
ATA DA 11ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS–MS,
EXERCÍCIO DE 2005
Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinco, às quinze
horas e quarenta minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados, sito à
Avenida Marcelino Pires, nº 3.495, reuniram-se extraordinariamente os Vereadores do
Município de Dourados, sob a Presidência da Vereadora Margarida Maria Fontanella
Gaigher (PT), tendo como primeiro Secretário Vereador Laudir Munaretto (PL). Além
dos citados estavam presentes os Vereadores: Carlinhos Cantor e Edson Lima do
Nascimento (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy, Ten. Pedro Alves Ferreira
e José Silvestre (PT); Humberto Teixeira Júnior e Cemar Arnal (PV); Paulo Henrique
Amos Ferreira (PSC) e Sidlei Alves (PFL). Havendo a presença da totalidade a
Senhora Presidenta declarou iniciada a Sessão. I. ORDEM DO DIA: Aprovada sem
emendas a Ata da 10ª Extraordinária. I. PROJETOS EM TERCEIRA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: a) Projeto de Lei Complementar n° 017/2005 de autoria do Poder
Executivo, que altera disposições da Lei Complementar n° 071, de 29 de dezembro de
2003, que instituiu o Código Tributário Municipal. (votação nominal – art. 54, I do RI
- maioria absoluta; b) Projeto de Lei Complementar n° 016/2005 de autoria do Poder
Executivo, que dispõe sobre a conversão do regime jurídico de empregados públicos e
dá outras providências. (votação nominal – art. 54, I do RI- maioria absoluta);. II.
PROJETOS EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: (votação nominal art.
228 do RI - maioria simples). a) Projeto de Lei n° 201/2005 de autoria do Poder

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO DE DENUNCIA N° 2608/2005
APRESENTADA CONTRA O VEREADOR JOSÉ SILVESTRE
Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e cinco, às treze horas
e quarenta minutos (13:40), reuniram se os Vereadores do Município de Dourados,
sob a Presidência da Vereadora Margarida Gaigher (PT) e Secretariada pelo Vereador
Laudir Munaretto, para Sessão de Julgamento do Processo de Denúncia protocolado
sob o n° 2608, de 23 de agosto de 2005. Denunciante Sr. Walter Ribeiro Hora –
Denunciado Vereador José Silvestre. Estavam presentes os seguintes Vereadores:
Carlinhos Cantor e Edson Lima (PL); Eduardo Marcondes (PMDB); Elias Ishy,
Tenente Pedro Alves Ferreira e José Silvestre (PT); Humberto Teixeira Junior e Cemar
Arnal (PV); Paulo Henrique Amos Ferreira (PSC) e Sidlei Alves (PFL). Dando inicio
a Sessão a Presidenta solicitou ao 1° Secretário a verificação de quorum. Havendo
quorum legal o Vereador Laudir Munaretto – 1° Secretário iniciou a leitura, na integra,
do Relatório Final da Comissão Processante. Em ato continuo foi concedido o uso da
palavra ao denunciado, Vereador José Silvestre, de acordo com o artigo 353, X do

Executivo, que o autoriza a efetuar venda subsidiada de imóveis pertencentes a
Prefeitura industrial e profissional, e dá outras providências; b) Projeto de Lei n°
202/2005 de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar área
de terras pertencentes ao Município de Dourados para a empresa KAP INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA, dando outras providências; c) Projeto
de Lei n° 175/2005 de autoria do Poder Executivo que autoriza a instituir, nos
locais de estacionamento denominado “Zona Azul”,sistema de pagamento do preço
público com a utilização de parquimetros eletrônicos multi-vagas dando outras
providências. Submetidos a deliberação: Os Projetos de Leis Complementares de
n°s 017(005) e 016/2005 (006) foram aprovados, em terceira votação. Os Projetos
de Leis n°s 201, 202 e 175/2005 foram aprovados, em segunda votação. Conforme
acordo de liderança foi formada uma Comissão composta pelos Vereadores
Eduardo Marcondes, Cemar Arnal e Elias Ishy, para acompanhar os Patrulheiros
Mirins, em reunião, junto com o Poder Executivo e a ACED. Nada mais havendo a
tratar a Presidenta agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão da
qual foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos
membros da Mesa Diretora. Dourados 23 de dezembro de 2005.
Verª. Margarida Mª Fontanella Gaigher
Presidenta

Ver. Paulo Henrique A. Ferreira
Vice-Presidente

Laudir Antonio Munaretto
1° Secretário

Ver. Elias Ishy de Mattos
2º Secretário

Regimento Interno da Câmara. De acordo com o artigo 353, VI do Regimento Interno
usaram da tribuna os seguintes Vereadores: Eduardo Marcondes, Margarida Gaigher,
Sidlei Alves, Edson Lima, Carlinhos Cantor, Paulo Henrique Amos Ferreira, Elias
Ishy e Humberto Teixeira Junior. O Relatório Final teve a seguinte conclusão: aplicar
ao Vereador José Silvestre, com base no art. 337 do Regimento Interno, uma censura
escrita e de acordo com a Lei Federal n° 8.429/92 uma multa de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), que deverá ser revertida em favor da AGASD (Associação dos Portadores do
Vírus da HIV da cidade de Dourados, a serem pagas em forma de cestas básicas
revertidas à entidade, e ainda, o pagamento de R$ 1.920,00 (hum mil novecentos e
vinte reais) aos cofres públicos, correspondentes a doze (12) horas trabalhadas do
maquinário da Prefeitura Municipal em sua propriedade particular. Submetido a
deliberação o Relatório Final foi aprovado com 10X1, com voto contrário do
Vereador Sidlei Alves e ausência do Vereador José Silvestre. O resultado da votação
foi comunicado pela Presidenta Vereadora Margarida Gaigher, que determinou a
expedição de Resolução e a comunicação ao Cartório Eleitoral. Nada mais havendo a
tratar a Sessão foi encerrada, da qual foi lavrada a presente ata que após lida será
assinada pelos Vereadores presentes. Dourados, 16 de novembro de 2005.

Outros Atos
Resoluções
RESOLUÇÃO nº 016/CMAS/2006

RESOLUÇÃO nº 017/CMAS/2006

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições
que lhe confere a Lei Municipal nº 2059 de 14 de maio de 1996, através da plenária em
reunião ordinária nº 211, ata nº 211, realizada no dia 28 de Março de 2006, por
unanimidade dos presentes;

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições
que lhe confere a Lei Municipal nº 2059 de 14 de maio de 1996, através da plenária em
reunião ordinária nº 211, ata nº 211, realizada no dia 28 de Março de 2006, por
unanimidade dos presentes;

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR: o Plano Plurianual da Assistência Social / 2006 – 2009 do
Município de Dourados/MS;

Art. 1º - APROVAR: o projeto Casa-Abrigo para mulheres em risco de vida, no
Município de Dourados/MS.

Art. 2º - A presente resolução entra em vigor nesta data e revoga disposições ao
contrário.

Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, e revoga as
disposições em contrário.

Dourados MS, 28 de Março de 2006.

Dourados MS, 28 de Março de 2006.

A S. Claudia Viana Schwaab
Presidenta do CMAS

A S. Claudia Viana Schwaab
Presidenta do CMAS

CONVOCAÇÃO

parte da negociação do acordo coletivo de trabalho para o período de 1º de maio de
2006 a 1º de maio de 2007;

Convocação
Em conformidade com o Artigo 49 dos Estatutos Sociais, o Sindicato dos
Jornalistas Profissionais da Região da Grande Dourados (Sinjorgran) convoca seus
associados que trabalham no Jornal Diário MS para uma ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada em sua sede, à Rua Benjamin Constant, 1735,
em Dourados, no dia 6 de abril de 2005, com primeira chamada às 19h30, com a
seguinte ordem do dia:
- Rediscussão da nova contra-proposta apresentada pelo Jornal Diário MS como

- Outros assuntos.
Dourados (MS), 29 de março de 2006
Luís Carlos Luciano
Presidente do Sinjorgran

