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Poder Executivo
Leis
LEI N° 2722 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
"Cria a Taxa de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos
Serviços de Saúde do Município de Dourados, MS"
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde
– TRSS, destinada a custear os serviços divisíveis de coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde, de fruição obrigatória,
prestados em regime público nos limites territoriais do Município de Dourados.
.
Art. 2º - Constitui fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde –
TRSS, a utilização potencial do serviço público de coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde, de fruição obrigatória,
prestados em regime público.
§ 1º - São considerados resíduos sólidos de serviços de saúde todos os produtos
resultantes de atividades médico-assistenciais e de pesquisa na área de saúde, voltadas
às populações humana e animal, compostos por materiais biológicos, químicos e
perfuro cortantes contaminados por agentes patogênicos, representando risco
potencial à saúde e ao meio ambiente, conforme definidos nas resoluções do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA de nº 05 de 05 de agosto de 1993 e de nº 283
de 12 de julho de 2001.
§ 2º - São ainda considerados resíduos sólidos de serviços de saúde os animais
mortos provenientes de estabelecimentos geradores de resíduos sólidos de serviços de
saúde.
Art. 3º - O contribuinte da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde é o
gerador de resíduos sólidos de saúde, entendido como o proprietário, possuidor ou
titular de estabelecimento gerador de resíduos sólidos de serviços de saúde no
Município de Dourados.
Parágrafo único - Estabelecimento gerador de resíduos sólidos de serviços de
saúde é aquele que, em função de suas atividades médico-assistenciais ou de ensino e
pesquisa na área da saúde, voltadas às populações humana ou animal, produz os
resíduos definidos no § 1º, do Art. 2º, desta lei, entre os quais, necessariamente estão: os
hospitais, farmácias, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, centros de saúde,
laboratórios, ambulatórios, centros de zoonoses, prontos-socorros e casas de saúde.

Mais de 1.000 a 5.000
Mais de 500 a 1.000
Mais de 100 a 500
Abaixo de 100

R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00

Art. 5º - A falta de recolhimento ou o recolhimento menor da Taxa de Resíduos
Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS, nos prazos previstos em lei ou em regulamento,
implicará a incidência de:
I - multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso,
sobre o valor da Taxa, até o limite de 20% (vinte por cento);
II - multa no dobro do valor do inciso anterior a cada reincidência subseqüente;
III - juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês imediato ao do
vencimento.
§ 1º - A multa a que se refere o caput será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o recolhimento da Taxa até o dia
em que ocorrer o efetivo recolhimento.
§ 2º - A multa não recolhida poderá ser lançada de ofício, conjunta ou
isoladamente, no caso de não-recolhimento das taxas com os acréscimos de que trata o
caput.
Art. 6º - A competência para cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de
Saúde - TRSS, bem como para a imposição das sanções delas decorrentes, caberá à
Secretaria Municipal da Fazenda, em articulação com a Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos, observado o disposto nesta lei.
Art. 7º - Os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde deverão efetuar a
segregação dos seus resíduos de forma a separar os resíduos infectantes, classificados
nos termos da legislação e demais disposições atinentes à matéria, dos resíduos comuns
não infectados, e colocá-los à disposição para a coleta, armazenando-os de acordo com
as normas vigentes (ABNT: NBR 10.004 e NBR 9190 e Resolução CNEM-NE 6.05).
Art. 8º - A Taxa de que trata esta Lei poderá ter prazo, prorrogação de vencimento
e parcelamento que serão estabelecidas em ato próprio do Poder Executivo Municipal.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados(MS), 28 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Art. 4º - A base de cálculo da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde TRSS é equivalente ao custo da prestação dos serviços referidos no Art. 1º.
LEI N° 2723 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
Parágrafo único - A base de cálculo a que se refere o caput deste artigo será rateada
entre os contribuintes da Taxa, na proporção da quantidade de geração potencial de
resíduos sólidos dos serviços de saúde gerados, transportados, tratados e objeto de
destinação final, conforme as seguintes bases:
QUANTIDADE GERADA (quilograma/ano)
Acima de 30.000
Mais de 25.000 a 30.000
Mais de 20.000 a 25.000
Mais de 15.000 a 20.000
Mais de 10.000 a 15.000
Mais de 5.000 a 10.000

TAXA ANUAL
R$ 10.000,00
R$ 8.000,00
R$ 7.000,00
R$ 6.000,00
R$ 5.000,00
R$ 4.000,00

“Dá nova disposição a Lei nº 2.128, de 11 de março de 1997 que dispõe sobre a
criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º. O Conselho Municipal de Segurança Pública, órgão permanente e de
orientação á política de segurança do Município de Dourados, criado pela Lei nº 2128,
de 11 de março de 1997, será regido pelas normas estabelecidas nesta lei.
Artigo 2º. São atribuições do Conselho Municipal de Segurança Pública:

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

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

Prefeito
Vice-Prefeito
Advocacia Geral do Município
Assessoria de Gabinete
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Saúde Pública
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Ind. Com. e Turismo
Secretaria Municipal de Infra -Estrutura
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Assist. Social e Economia Solidária
Fundação Instituto de Planejamento e Meio Ambiente
Guarda Municipal
Fundação Cultural e de Esporte
Agência de Comunicação Popular
Agência de Habitação Popular
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar

José Laerte Cecílio Tetila
Luis Carlos de Arruda Leme
Jovina Nevoleti Correia
Hernandes Vidal Oliveira
Ermínio Guedes dos Santos
Luiz Seiji Tada
José Marques Luiz
Maria de Fátima Metelaro
Antônio Leopoldo Van Suypene
Dirceu Aparecido Longhi
Jorge Hamilton M. Torraca
Laércio Arruda
Huberto N. dos Santos Paschoalick
Ledi Ferla
Mário C. Tompes da Silva
Manoel Capilé Palhano
Raul Lídio Pedroso Verão
José Henrique Marques
Jorge Hamilton M. Torraca (interino)
Dinaci Vieira Marques Ranzi

411 7667
411 7636
411 7684
411 7663
411 7672
411 7135
411 7190
411 7636
411 7606
411 7100
411 7118
411 7116
424 0210
411 7708
411 7190
424 5163
411 7701
411 7688
411 7714
411 7666
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I- formular estratégias para a execução da política municipal de segurança
pública;
II- acompanhar e sugerir medidas aos serviços de segurança pública e
privada prestados à população, zelando pelo respeito aos direitos humanos e pela
eficiência dos serviços na proteção do cidadão;
III- propor e participar de fóruns para discussão de assuntos relacionados a
Segurança Pública;
IV- buscar o permanente relacionamento da comunidade com as forças
policiais que atuam no Município;
V- sugerir critérios para a celebração de contratos e convênios entre o Poder
Público Municipal para a execução da política de segurança pública municipal,
tendo como objetivo a redução dos índices de criminalidade e violência no
Município e despertar a responsabilidade social para a questão;
VI- elaborar e aprovar o seu Regimento Interno.
Artigo 3º. O Conselho Municipal de Segurança será composto por membros
indicados entre as entidades ou órgãos e os presidentes dos Conselhos
Comunitários de Segurança, sendo um membro titular e igual número de
suplentes, a saber:
I- um representante do Poder Executivo Municipal;
II- um representante do Poder Legislativo Municipal;
III- um representante de cada Conselho Comunitário de Segurança do
Município de Dourados;
IV- um representante da Delegacia da Polícia Federal, desta cidade;
V- um representante do Batalhão da Polícia Militar de Dourados;
VI- um representante do Departamento de Operações de Fronteiras – DOF;
VII- o comandante da Guarda Municipal local;
VIII- um representante do Corpo de Bombeiros, local;
IX- um representante da Polícia Civil;
X- um representante do Detran-Dourados;
XI- um representante do Sistema Penitenciário de Dourados;
XII- um representante da Associação Comercial e Industrial de Dourados;
XIII- um representante das Lojas Maçônicas;
XIV- um representante da Ordem dos Advogados do Brasil-Subseção de
Dourados;
XV- um representante do Sindicato Municipal dos Trabalhadores da
Educação;
XVI- um representante do Lions Clube;
XVII- um representante da Igreja Católica;
XVIII- um representante do Conselho dos Pastores Evangélicos de
Dourados;
XIX- um representante da União Regional Espírita de Dourados;
XX- um representante do Sindicato Rural de Dourados;
XXI- um representante dos estudantes indicado pelas entidades estudantis;
XXII- um representante do Sindicato dos empregados em empresas de
segurança e vigilância da Grande Dourados;
XXIII- um representante da UDAM;
XXIV- um representante da SELETA-Sociedade Caritativa e Humanitária;
XXV- um representante do Rotary Clube;
XXVI- um representante indicado pelas entidades sindicais de
trabalhadores do Município;
XXVII- um representante do Ministério Público;
XXVIIIum representante da Defensoria Pública;
XXIX- um representante da Polícia Rodoviária Federal;
XXX- um representante do Corpo de Voluntários de Comissários de
Menores.
§ 1º. Os membros do conselho serão indicados pelos respectivos órgãos e
entidades, os quais serão nomeados pelo Prefeito Municipal.
§ 2º. O Executivo Municipal publicará edital convocando as diretorias dos
clubes de serviços e das entidades dos estudantes, legalmente constituídas, para o
fórum de escolha de seus representantes junto ao Conselho.
§ 3º. O mandato dos conselheiros será de dois anos, sendo permitida a
recondução uma única vez.
§ 4º. Os membros de que trata o inciso III deste artigo serão representados
pelos presidentes, dos CCS- Conselhos Comunitários de Segurança sendo os
vice-presidentes seus respectivos suplentes.
§ 5º. O conselheiro não receberá qualquer remuneração pelo exercício da
função, sendo esta considerada serviço público relevante, porém, as despesas
com deslocamentos fora da sede do Município a serviço do conselho serão
ressarcidas.
Artigo 4º. O Conselho Municipal de Segurança Pública terá a seguinte
estrutura:
I- Plenário;
II- Diretoria;

III- Conselhos Comunitários;
IV- Comissões de Trabalho.
Artigo 5º. O Plenário é o órgão máximo e deliberativo do conselho,
representado pela reunião de, no mínimo, a maioria absoluta dos seus membros.
Artigo 6º. A Diretoria é composta por um presidente, um vice -presidente, 1º
e 2º secretários.
Parágrafo único. Os membros da diretoria serão escolhidos por maioria de
votos dos conselheiros.
Artigo 7º. Os conselhos comunitários de Segurança Pública serão
compostos por membros indicados pelas organizações comunitárias para
trabalhar de forma integrada com o Conselho Municipal de Segurança Pública.
§ 1º. Cada região do Orçamento Participativo constituirá um Conselho
Comunitário.
§ 2º- No caso da existência de apenas uma única entidade comunitária na
região do orçamento participativo, a sua diretoria comporá o Conselho
Comunitário.
§ 3º. Os Conselhos Comunitários têm como atribuição:
I- levar ao conhecimento do Conselho Municipal de Segurança Pública os
problemas de maior relevância em suas respectivas regiões;
II- criar um intercâmbio entre os interesses e reivindicações das
comunidades, relativos à segurança pública, e o Conselho Municipal de
Segurança pública;
III- colaborar na elaboração das prioridades de segurança pública no âmbito
municipal;
IV- colaborar na formulação de estratégias para a política municipal de
segurança pública.
§ 3º. O mandato dos conselheiros comunitários de segurança pública
coincidirá com o mandato dos integrantes do Conselho Municipal de Segurança
Pública.
Artigo 8º. As Comissões de Trabalho são órgãos internos do Conselho,
destinadas a estudos e atribuições especificadas no ato em que lhe derem origem.
Artigo 9º. O funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Pública e
de seus órgãos será regulamentado pelo Regime Interno, que deverá ser
elaborado e aprovado pelos conselheiros, dentro do prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias da respectiva nomeação.
Parágrafo único. O Regimento Interno do Conselho deverá ser homologado
pelo titular da Secretaria Municipal de Governo.
Artigo 10. O suporte técnico e administrativo para o funcionamento do
Conselho Municipal de Segurança será oferecido pela Secretaria Municipal de
Governo, através da Casa dos Conselhos.
Artigo 11. As despesas decorrentes do funcionamento do Conselho
Municipal de Segurança terão cobertura de dotação no orçamento da Secretaria
Municipal de Governo.
Artigo 12. As disposições da Lei nº2.128, ficam adaptadas à presente Lei.
Artigo 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Lei nº2.586, de 18 de julho de 2003,.
Dourados(MS), 28 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
LEI N° 2724 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
".Autoriza o Executivo Municipal a permutar as áreas que indica e a firmar
ato de desafetação "
O Prefeito Municipal de Dourados, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar ato de
desafetação em relação ao imóvel objeto da matricula nº 70.503 do RGI
local,descrito no item 1, do artigo 2º desta lei, situado no Loteamento Parque dos
Bem-te-vis.
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Artigo 2° - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de
permuta envolvendo os seguintes bens imóveis:
1. ÁREA 01, do domínio do município de Dourados
Um terreno, determinado pelo lote 10 (dez), da quadra 08 (oito),
situado no Loteamento denominado Parque dos Bem-te-vis, medindo a área de
552,69 m2 (quinhentos e cinqüenta e dois metros e sessenta e nove centímetros
quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações: ao Norte, 16,817
metros com a rua Abacateiros; ao Sul, 17,195 metros com o lote 11; ao Leste,
32,50 metros, com parte do quinhão nº 27 parte da Fazenda Coqueiro; ao Oeste,
32,50 metros com o lote 09. Objeto da matrícula 70503, do RGI local – avaliado
em R$ 4.420,00 (quatro mil e quatrocentos e vinte reais), conforme ata de
+homologação nº 26/2004, emitido pela Comissão de Avaliação do Município
de Dourados/MS.
2. ÁREA 02 – de propriedade de ADOLPHO ALBERTO CREPIS,
constituída pelo lote abaixo discriminado:
- Um terreno, determinado pelo lote 05 (cinco), da quadra 06 (seis), situado
no Loteamento denominado “Chácara Flora”, no perímetro urbano desta cidade,
medindo a área de 383,63 m2 (trezentos e oitenta e três metros e sessenta e três
centímetros), dentro dos seguintes limites e confrontações: ao Norte, 12,79
metros com o lote 06; ao Sul, 17,90 metros com a rua II; ao Leste, 25,52 metros,
com a rua General Osório; ao Oeste, 25,00 metros com o lote 04. Objeto da
matrícula 24606, do RGI local. Avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme ata de homologação nº 23/2004, emitida pela Comissão de Avaliação
do Município de Dourados.
Artigo 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados, 28 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
LEI N° 2727 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004

Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados, 28 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
LEI N° 2729 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
“Ajusta o Plano Plurianual do Município de Dourados – MS., do período de
2002/2005”.
O Prefeito Municipal do Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do
Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Em conformidade com o § 1º do art. 167 da Constituição Federal e art.
4º da Lei Municipal nº 2.470 de dezembro de 2001, ficam ajustados os valores e
metas do Plano Plurianual do período de 2002/2005, o qual prevê para o período
a aplicação de recursos no montante de R$ 479.474.389,00 (quatrocentos e
setenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e
nove reais), estabelecendo ainda os programas, objetivos e metas da
administração municipal para despesas de capital e outras delas decorrentes e
para os programas de duração continuada, conforme detalhamento dos anexos I e
II, que integram esta Lei.
Art 2º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2005, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados/MS, 14 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
LEI COMPLEMENTAR Nº 081, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
“Altera a Lei Complementar n° 42, de 5 de novembro de 2001, que trata da
Fundação Instituto de Planejamento e Meio Ambiente – IPLAN”

“Autoriza o Executivo Municipal a desafetar e doar área de terras
pertencente ao Município de Dourados – MS., para a empresa IMESUL
METALÚRGICA LTDA., 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
Complementar:

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

Art. 1° A Fundação Instituto de Planejamento e Meio Ambiente - IPLAN, de
que trata a Lei Complementar n° 42, de 5 de novembro de 2001, fica
transformada em autarquia, sob a denominação de Instituto do Meio Ambiente
de Dourados e terá como finalidade planejar, coordenar e executar as atividades
de promoção da defesa, preservação, conservação, restauração e fiscalização do
meio ambiente no território do Município de Dourados.

Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar ato de desafetação
em relação ao imóvel descrito no art. 2º desta lei, situado na Chácara Castelo II.
Artigo 2º. 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, 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 IMESUL METALÚRGICA
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº
03.746.864/0001-45, com sede no à Av. Marcelino Pires, 10.155, no Município
de Dourados – MS, a área abaixo discriminada:
“Uma área de 1.800,00 m2, parte da rua Antonio Martins de Souza do
Loteamento Denominado Chácara Castelo II, Zona Urbana desta cidade, dentro
dos seguintes limites e confrontações: ao Norte: 20,00 metros com a rua Antonio
Martins de Souza; ao Sul: 20,00 metros com a Rua João Augusto Capilé; a Leste:
30,00 metros com o lote 10(matrícula 70734), 30,00 metros com lote
11(matrícula 70735) e 30,00 metros com o lote 12 (matrícula 70736)da quadra 6;
a Oeste: 90,00 metros com lote 1-A(matrícula 91437) da quadra 09;
Artigo 3º. A empresa donatária deve iniciar a edificação dos prédios e
instalação dos equipamentos destinados à expansão de seu parque industrial no
prazo de seis (06) meses, a partir da publicação da presente lei no Diário Oficial
do Município, bem como concluir a obra até fevereiro de 2006, sob pena de
reversão da área doada e suas benfeitorias ao patrimônio público municipal,
independente 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).
Artigo 4º. O prazo previsto no artigo 2º 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
de ampliação, mediante requerimento instruído com as respectivas provas.
Artigo 5º. É de responsabilidade da empresa donatária o atendimento das
legislações que disciplinam a proteção ao meio-ambiente.

Art. 2°. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2005, revogando-se as disposições em
contrário.
Dourados,28 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECILIO TETILA
Prefeito
LEI N° 2725 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
“Dispõe sobre a isenção da tarifa do transporte coletivo aos Estudantes”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º. A isenção da tarifa dos serviços de transporte coletivo urbano será
concedida aos estudantes, com fundamento no inciso III do Art. 175 da Lei
Orgânica Municipal, nos seguintes percentuais:
I- 100% (cem por cento) de isenção aos alunos do ensino fundamental da
rede pública de ensino;
II- 50% (cinqüenta por cento) aos alunos do ensino fundamental das
instituições de ensino da rede privada;
III- 50% (cinqüenta por cento) de isenção aos alunos do ensino médio e
superior.
Parágrafo único: Na concessão da isenção deverá observar as disposições
contidas em regulamento.
Artigo 2º. A isenção de que trata esta lei não será concedida nos períodos de
férias escolares.
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Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a implementação da
presente lei, dentro do prazo de sessenta dias, da sua publicação.
Artigo 4º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial as Leis nº2.061, de 14 de maio de 1996, e
2.088, de 05 de setembro de 1996.
Dourados(MS), 13 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
LEI N° 2728 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Dourados–MS, para o
exercício financeiro de 2005 e dá outras providências”
O Prefeito do Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Dourados, para o exercício financeiro de 2005, compreendendo:
I- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos,
Fundações e Unidades da Administração Pública Municipal Direta.
IIO Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos Especiais e
Unidades da Administração Pública Municipal Direta.
Art.2º. O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do
Município de Dourados para o exercício de 2005, estima a Receita e fixa a
Despesa em igual valor de R$ 177.886.587,00 (Cento e setenta e sete milhões,
oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais) importando o
Orçamento Fiscal em R$ 116.997.964,00 (cento e dezesseis milhões, novecentos
e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais) e o Orçamento da
Seguridade Social em R$ 60.888.623,00.
Art.3º. A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos,
transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, de acordo
com a legislação vigente, discriminada nos quadros que acompanham esta Lei e
tendo o seguinte desdobramento:
Art.4º. O Orçamento para o exercício de 2005, por ser uno conforme

consagra a lei, inclui todas as receitas devidas ao Município, a qualquer titulo,
inclusive as que se destinam aos diversos Fundos Especiais e Fundações e,
também, todas as despesas fixadas para a Administração Direta e cada Fundo
Especial e Fundações na condição de Unidade Orçamentária.
Art.5º. Os gestores dos Fundos Especiais e Fundações, que integram o
Orçamento Geral do Município, deverão, para efeito de execução orçamentária,
adotar, cada um, o Quadro Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação
dessas Unidades que acompanham, como anexo, a presente lei, conforme
preceitua o inciso I, § 2º do art.2º da Lei n.º 4.320/64.
Art.6º A Mesa da Câmara e os Gestores dos Fundos Especiais e fundações
encaminharão ao Setor de Contabilidade da Prefeitura, até o dia 20 (vinte) de
cada mês subseqüente, os Balancetes Mensais, para fins de incorporação e
consolidação ao sistema central de contabilidade, com vistas ao atendimento do
que dispõe os arts. 50 e 52 da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000.
Art.7º. A Despesa será realizada de acordo com as especificações
constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte
desdobramento:

Art.8º. Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições
constitucionais e nos termos da Lei n.º 4.320/64, autorizado a abrir créditos
adicionais suplementares até o valor correspondente a 33% (trinta e três por
cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de
incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a
utilização de recursos provenientes de :
I– Anulação parcial ou total de dotações;
II- Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício
anterior, efetivamente apurados em balanço;
Art.9º. O Limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o
crédito de destinar a:
I- Atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais,
mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas
ao mesmo grupo;
II- Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais,
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amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de
anulação de dotações;
III- Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de
crédito, autorizadas por lei, convênios, auxílios e/ou contribuições transferidas
da União, do estado e de suas Entidades;
IV- Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital,
consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência,
Previdência, e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das
respectivas funções;
V- Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2005,
e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais, do
FUNDEF e das Fundações, quando de configurar receita do exercício superior
às previsões de despesa fixadas nesta Lei.
VI- Incorporar o excesso de arrecadação apurado no exercício.

reais);
Art. 13. O Poder Executivo Municipal deverá priorizar as atividades e/ou
projetos constantes no ANEXO denominado “EMENDAS LEGISLATIVA”.
Art 14Poder Executivo Municipal deverá adequar aos anexos integrantes
desta Lei às disposições contidas no ANEXO denominado “EMENDAS
LEGISLATIVA”.
Art 15Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2005, revogadas as
disposições em contrário.
Dourados, 28 de dezembro de 2004.
José Laerte Cecilio Tetila
Prefeito

Art.10. Fica o Poder Executivo autorizado ainda a:
I- Tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo
comportamento da receita e a realizar Operações de Crédito por Antecipação da
Receita Orçamentária, conforme Permissão contida no § 8º do artigo 165,
obedecido o limite estabelecido no inciso III, do artigo 167, ambos da
Constituição Federal e Resolução n.º 43, de 21 de dezembro de 2001 do Senado
Federal;
II- Proceder a centralização parcial ou total de dotações da Administração
Municipal;
III- Promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas ou
privadas, mediante Convênios, observado o disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e, ainda, assinar convênios de mútua colaboração com órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, e ainda
conveniar com Entidades Publicas e Privadas sem fins lucrativos, obedecendo
respectivamente:
a) Instrução Normativa n.º 01, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do
Tesouro nacional;
b) Decreto Estadual n.º 10.902 de 22 de agosto de 2002;
c) Ao interesse e conveniência do Município.
Art. 11. Até 31 de janeiro de 2005 o Poder Executivo Municipal enviará à
Câmara Municipal cópia completa dos Quadros de Detalhamento das Despesas
e do Orçamento Anual, devidamente corrigidos.
Art. 12. Ficam aprovados os Quadros Demonstrativos da Receita e
Plano de Aplicação para o Exercício de 2005 dos seguintes Fundos Especiais e
Fundações, que acompanham a presente Lei:
I - Fundação Instituto de Planejamento e Meio Ambiente de DouradosIPLAN, vinculados à Secretaria Municipal de Governo, no valor de R$
948.715,00 (novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e quinze reais);
II - Agência Municipal de Habitação Popular, vinculado a Secretaria
Municipal de Governo, no valor de R$ 634.000,00 (seiscentos e trinta e quatro
mil reais);
III- Fundação Cultural e de Esportes de Dourados – FUNCED, vinculados à
Secretaria Municipal de Governo, no valor de R$ 1.534.405,00 (hum milhão,
quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais);
IV - Fundo Municipal da Defesa Civil, vinculados à Secretaria Municipal
de Governo, no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais);
V- Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo, vinculado à
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
VI- Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado à Secretaria
Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, no valor de R$
1.603.353,00 (hum milhão, seiscentos e três mil, trezentos e cinqüenta e três mil
reais);
VII- Fundo Municipal de Habitação Popular, vinculado a Secretaria
Municipal de Governo no valor de R$ 1.639.000,00 (hum milhão seiscentos e
trinta e nove mil reais);
VIII- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania,
no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais);
IX- Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, vinculado à
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais);
X- Fundo Municipal de Investimento Sociais, vinculados à Secretaria
Municipal de Assistência Social, habitação e Cidadania no valor de R$
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais);
XI- Fundo Municipal de Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de
Saúde, no valor de R$ 41.201.170,00 (quarenta e um milhões, duzentos e um
mil, cento e setenta reais);
XII- Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de
Dourados, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$
17.095.600,00 (dezessete milhões, noventa e cinco mil, e seiscentos reais).
XII- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério – FUNDEF, vinculado à Secretaria Municipal de
Educação, no valor de R$ 19.017.000,00 (dezenove milhões e dezessete mil

LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
“Altera as disposições da Lei Complementar nº 071, de 29 de dezembro de
2003, que Institui o Código Tributário Municipal de Dourados”
O Prefeito Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona, a seguinte Lei Complementar:
Artigo 1º. A Lei Complementar nº 071, de 29 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 65 (...)
I- (...)
II- em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde
que autorizada por lei.”
“Art. 68- (...)
§ 1º- O sujeito passivo especificará no pedido de parcelamento o valor a ser
oferecido a título de pagamento inicial.
. . .”
“Art. 70- O valor do crédito até a concessão do parcelamento, será acrescido
de juros e multas de mora conforme art. 87 deste Código.
Parágrafo único: O número máximo de parcelas não excederá a 36 (trinta e
seis).”
“ Art. 101- (...)
...
§ 5º- Não se aplica à vedação contida no § 3º a compensação para quitação de
débitos do Município oriundos de precatórios judiciais, observada a seqüência
cronológica para o pagamento.
§ 6º- Na hipóteses do parágrafo anterior fica dispensado o cumprimento das
disposições do art. 102 desta Lei”.
“Art. 166- (...)
...
Parágrafo único- O tomador de serviço de construção civil, na condição de
responsável tributário pela retenção na fonte, substituto ou solidário, fica
obrigado a efetuar a inscrição no CAE antes do início da obra.”
“Art. 171- (...)
...
III- deixar de atender a convocação do fisco para recadastramento ou
atualização dos dados cadastrais, a qualquer tempo.
. . .”
“Art. 182- (...)
...
Vo imóvel residencial, que se constitua em única propriedade do
contribuinte, com construção de até 40 m2(quarenta metros quadrados),
enquadrado no padrão popular, situado em via não pavimentada
. . .”
“Art. 200- (...)
§ 1º- (...)
§ 2º- O sujeito passivo que não possua débito de exercícios anteriores,
vinculados ao cadastro imobiliário da Fazenda Pública Municipal, terá desconto
de 10% (dez por cento) do valor devido.
. . .”
“Art. 215- (...)
...
§ 4º- A base de cálculo nas hipóteses dos incisos IV, V e VI, do art. 1.225 da
Lei Federal nº 10.406/2002 ( Código Civil), será de 50% (cinqüenta por cento) do
valor do bem”.
“Art. 238- Considera-se estabelecimento prestador o local onde o
contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou
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temporário, e que configure unidade econômica ou profissional”
“ Livro II (...)
Título II(...)
Capítulo III(...)
Seção II-A- Da isenção
Art. 243-A- Ficam isentas do imposto sobre serviço de qualquer natureza, as
obras de construção civil, em edificações residenciais de até 50 m2(cinqüenta
metros quadrados)”
“ Livro II (...)
Título II(...)
Capítulo III(...)
Seção III
Subseção II- Do responsável pela Retenção na Fonte”
“Art. 245- São responsáveis tributários pela retenção e pelo recolhimento de
ISSQN devido sobre todos os serviços por eles tomados, todas as pessoas
jurídicas estabelecidas no município, ainda que imune ou isentas.
Parágrafo único: As empresas que atendam os parâmetros estabelecidos em
regulamento, poderão ser dispensadas da retenção na fonte”
“Art. 246- (...)
. . . III-o tomador ou administrador de serviço de obras de construção civil
em edificações, quando o prestador de serviço, pessoa jurídica, não comprovar a
sua inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas ou deixar de emitir a nota
fiscal de serviços.”
“Art. 247- Os responsáveis tributários de que trata esta subseção ficam
obrigados a reter na fonte o ISSQN devido.”
. . .”
“Art. 248- O regime de responsabilidade tributária pela retenção na fonte,
quando:
. . .”
“ Livro II (...)
Título II(...)
Capítulo III(...)
Seção III
Subseção IV- Do responsável Tributário Substituto
Art. 249-A- Nos termos do art. 37 desta lei, são responsáveis tributários
substitutos, os tomadores de serviço de construção civil em edificações, cujo
prestador seja pessoa física.
§1º- O ISSQN incidente sobre a operação será calculado com base nos
valores de mão-de-obra para construção civil, segundo o tipo e a categoria da
edificação, por metro quadrado, nos termos do regulamento.
§2º- O recolhimento do imposto de que trata o parágrafo anterior deve ser
efetuado antes da liberação da carta de habilitação (habite-se).
Art. 249-B- Se o prestador de serviço for pessoa jurídica cadastrada no
município, o imposto incidente sobre a construção civil de edificações, será
calculado com base no preço do serviço.”
“Art. 258- Os responsáveis tributários pela retenção na fonte, estão
obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos
legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção.
§ 1º- (...)
§2º- O responsável tributário deverá fornecer recibo, no ato da retenção do
ISSQN, ao contribuinte.”
“Art. 259- Todas as pessoas físicas ou jurídicas ficam sujeitas ao
cumprimento das obrigações previstas neste Código.
. . .”
“Art. 269- Os sujeitos passivos do ISSQN serão obrigados a prestar as
declarações estabelecidas em regulamento, para fins de cadastramento,
fiscalização, lançamento e arrecadação do imposto.
. . .”
“Art. 270- (...)
I(...)
a)- (...)
b)- deixar, o responsável tributário pela retenção na fonte, de pagar ou pagar
a menor o imposto, caso não tenha efetuado a sua retenção - multa de 50%
(cinqüenta por cento) do valor do imposto devido;
c)- deixar, o responsável tributário pela retenção na fonte, de pagar ou pagar
a menor o imposto retido - multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto
devido;”
II- (...)
a) – (...)
b) – (...)
c) deixar de escriturar o livro fiscal no prazo estabelecido em regulamento multa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por livro não escriturado;
...

g) - deixar de re-escriturar o livro fiscal, nos casos de inutilização, extravio,
furto e roubo, na forma e prazo estabelecido em regulamento - multa de R$
150,00 (cento e cinqüenta reais) por mês não re-escriturado
h) – (...)
i) – (...);
...
VIII- infrações relacionadas com o regulamento:
a) - deixar de cumprir obrigação acessória estabelecida em regulamento,
que não tenha previsão específica nesta lei – multa de R$ 162,00 (cento e
sessenta e dois reais);
b) deixar de cumprir prazo estabelecido em regulamento, que não tenha
disposição específica – multa de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais).
. . .”
“Art. 426- O Município poderá publicar no seu órgão oficial, no prazo de 30
(trinta) dias subseqüente à inscrição, relação contendo:
...
Parágrafo único. Dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação
da relação, poderá ser feita a cobrança amigável da dívida ativa, após, a
Prefeitura promoverá a cobrança judicial, à medida que forem sendo extraídas as
certidões relativas aos débitos.”
“Art. 451- A autoridade julgadora de primeira instância, responsável pela
instrução e o julgamento do Processo Contencioso Fiscal, será a chefia imediata
da fiscalização tributária.”
“Art. 469- (...)
Parágrafo único- A não apresentação de defesa no prazo do caput ensejará a
revelia, nos termos do art. 454, deste Código.”
“Art. 510- Durante os impedimentos ou afastamento da autoridade
julgadora de primeira instância, a instrução e o julgamento do Processo
Contencioso Fiscal, será efetuado por outro servidor designado pelo Secretário
Municipal de Fazenda.”
Art. 2º- A tabela 1, do Anexo III, passa a viger conforme a redação do anexo
único desta lei.
Art. 3º- Ficam revogadas os parágrafos 1º e 2º do artigo 71, o parágrafo 3º
do artigo 174, o inciso III do artigo 279 e o artigo 520.
Art. 4º- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Dourados, 28 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito
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LEI COMPLEMENTAR Nº 078, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
“Altera a Lei Complementar n° 56, de 23 de dezembro de 2002, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal de
Dourados.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do
Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1° As denominações, os símbolos e os vencimentos dos cargos em
comissão de direção, gerência e assessoramento do Poder Executivo, fixados no
Anexo III e no Anexo VII da Lei Complementar n° 56, de 23 de dezembro de
2002, passam a ser identificados pelos símbolos e respectivos vencimentos
constantes dos Anexos I e II.
LEI COMPLEMENTAR Nº 079, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
Art. 2°. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2005, revogando-se as disposições em
contrário.
Dourados,28 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECILIO TETILA
Prefeito

“Dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do
Município”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do
Sul, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei.
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
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SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º. Esta Lei Complementar, nos termos do art.76 da Lei Orgânica
Municipal, dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria Geral
do Município.
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Artigo 2º. A Procuradoria Geral do Município é o órgão essencial à
Administração Pública Municipal, cabendo aos seus membros, em caráter
exclusivo, a representação do Município e a defesa de seus direitos e interesses
nas áreas judicial, extrajudicial e administrativa e em especial:
I- exercer a consultoria e assessoria jurídica aos órgãos e entidades
integrantes da estrutura da Prefeitura Municipal, bem como a emissão de
pareceres, normativos ou não, para fixar a interpretação de leis ou atos
administrativos;
II- orientar a administração na elaboração de projetos de lei, decretos e
outros atos normativos de competência do Prefeito Municipal ou dos Secretários
Municipais;
III- promover a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do
Município e o seu acompanhamento;
IV- manter o controle das ações, cuja representação judicial do Município
tenha sido conferida a terceiros;
V- promover a defesa em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, dos atos e
prerrogativas do Prefeito e a representação judicial do Município e de suas
entidades de direito público;
VI- realizar a elaboração de minutas de correspondências ou documentos
para prestar informações ao Judiciário em mandados de segurança impetrados
contra ato do Prefeito e de outras autoridades que forem indicadas em norma
regulamentar;
VII- propor ao Prefeito de encaminhamento de representação para a
declaração de inconstitucionalidade de atos normativos e a elaboração da
correspondente petição e das informações que devam ser prestadas pelo Prefeito;
VIII- promover, a juízo do Prefeito, a representação ao Procurador Geral da
República para que este providencie perante o Supremo Tribunal Federal a
avocação de causas processadas perante quaisquer juízos, nas hipóteses previstas
na legislação federal pertinente;
IX- propor atos de natureza geral e medidas de caráter jurídico que visem a
proteger o patrimônio público e a manifestação sobre providências de ordem
administrativa e jurídica aconselhadas pelo interesse público;
X- exercer a defesa dos interesses do Município e do Prefeito junto aos
contenciosos administrativos;

§ 3º. Os pedidos de informações e diligências formulados pela Procuradoria
Geral do Município terão prioridade e deverão ser atendidos no prazo
estabelecido no requerimento, sob pena de responsabilidade.
Artigo 3º. A Procuradoria Geral do Município será dirigida pelo Procurador
Geral do Município, de livre nomeação pelo Prefeito, observado conduta e
reputação ilibada e, com pelo menos, 05 (cinco) anos de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil.
Parágrafo único. O cargo de Procurador Geral do Município será de
provimento em comissão e seu titular terá as prerrogativas, impedimentos,
direitos, obrigações e remuneração de Secretário Municipal.
SEÇÃO III
DA ORGANIZAÇÃO
Artigo 4º. A Procuradoria Geral do Município goza de autonomia funcional e
financeira e dispõe de dotação orçamentária própria, com seguinte estrutura
básica:
I- Órgão de direção superior:
a) Procurador Geral do Município;
b) Procurador Geral Adjunto.
II- Órgãos de Atuação Institucional:
a) Procuradorias Especializadas;
b) Os Procuradores do Município.
III- Serviços Auxiliares:
a) Apoio Administrativo e Financeiro:
b) Biblioteca, Arquivo e Documentação.
SEÇÃO IV
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
Artigo 5º. Ao Procurador-Geral do Município, sem prejuízo de outras
atribuições, compete-lhe:
I- a direção, o comando e a coordenação das atividades da ProcuradoriaGeral do Município e a orientação, coordenação, supervisão do Sistema Jurídico
do Município;
II- a responsabilidade pela assistência técnica e administrativa da
Procuradoria Geral;
III- a elaboração, o exame e aprovação de pareceres emitidos pela
Procuradoria Geral;
IV- a recepção e outorga escrituras, de acordo com as leis específicas que as
autorizam;
V- a coordenação do sistema legislativo do Município;
VI- a promoção da edição e publicação da legislação e dos atos normativos
do Poder Executivo;
VII- a representação do Município em qualquer instância ou tribunal;

XI- propor as medidas necessárias para uniformização da jurisprudência
administrativa e zelar pela sua fiel observância;
XII - apreciar, analisar e ou elaborar as minutas dos termos de contratos a
serem firmados pelo Município;
XIII- orientar a administração no cumprimento de decisões judiciais e, por
determinação do Prefeito, nos pedidos de extensão de julgados, relacionados
com a administração direta estadual;
XIV- exercer o controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo e
administração indireta, propondo ao Prefeito Municipal a declaração de nulidade
ou a anulação de quaisquer atos, bem como representando sobre providências de
ordem jurídica reclamadas pelo interesse público e pela aplicação das leis
vigentes;
XV - promover a organização da legislação municipal.
§ 1º. É privativo do Prefeito, dos Secretários Municipais ou dos dirigentes de
órgãos da administração direta e indireta a formulação de consultas à
Procuradoria Geral do Município.
§ 2º. É vedado a qualquer órgão da administração direta ou indireta do
Município adotar conclusões de pareceres divergentes ao proferido pela
Procuradoria -Geral do Município, cabendo, porém, a solicitação para o reexame
da matéria, demonstrando os fundamentos da divergência.

VIII- a recepção das citações iniciais ou comunicações referentes a
quaisquer ações ou processos ajuizados contra o Município, bem como naqueles
em que há intercessão do Município;
IX- a instalação e a fixação das áreas de atuação de Procuradorias
Especializadas;
IX- a requisição aos órgãos e entidades da Administração Municipal de
documentos, exames, diligências e esclarecimentos necessários a atuação dos
Procuradores;
XI- o encaminhamento ao Prefeito, para apreciação, dos expedientes de
cumprimento ou de extenção de decisão judicial ou administrativa;
XII- a determinação de propositura de ações que entender necessárias à
defesa e ao resguardo dos interesses do Município;
XIII- a autorização:
a) de não-propositura ou desistência de medida judicial, especialmente
quando o valor do benefício pretendido não justifica a ação ou quando, no exame
da prova, se evidencia improbabilidade de resultado favorável;
b) de dispensa da interposição de recursos judiciais cabíveis ou a desistência
dos interpostos, especialmente quando contra-indicados à medida em face da
jurisprudência;
c) de não-execução de julgados quando a iniciativa for infrutífera,
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notadamente pela inexistência de bens do executado;
d) a delegação, por resolução, de atribuições a seus subordinados, quando
for o caso;
XIV- a edição de resoluções e expedição de instruções;

II- promoção do desenvolvimento local e regional, de forma sustentável;
III- erradicação da pobreza, combatendo a marginalização e as
desigualdades sociais;

XV- a indicação ou designação de Procuradores para integrar órgãos que
devem contar com representantes da Procuradoria-Geral do Município.

IV- promoção do bem comum de todos, sem distinção de raça, sexo, cor,
idade ou qualquer outra forma de discriminação;

Parágrafo único. O Procurador-Geral poderá contratar advogado, de notório
saber jurídico, após aprovação do Prefeito Municipal, para a prestação de
serviços de natureza jurídica, na defesa dos interesses do Município, sempre em
casos de especial relevância e complexidade em ações judiciais específicas e
mediante prévio ajuste de honorários.

V- compromisso com um meio ambiente ecologicamente equilibrado para
servir como bem de uso do cidadão; e

Artigo 6º. Ao Procurador Geral Adjunto compete:

VI- estímulo à produção de riquezas e a distribuição de renda, como
estratégia de desenvolvimento.
CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES GERAIS

I- o assessoramento e a assistência direta ao Procurador-Geral do Município;
II- a substituição ao Procurador Geral em seus impedimentos e ausências
temporárias.
Artigo 7º. As competências específicas das Procuradorias Especializadas e
suas respectivas chefias, dos Procuradores e Serviços Auxiliares, bem como à
jornada de trabalho e impedimentos dos procuradores serão estabelecidas no
Regimento interno da Procuradoria-Geral do Município.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 8º. O Procurador-Geral do Município, o Procurador Adjunto e os
Procuradores no exercício de suas atribuições não necessitam de instrumento de
mandato “ad judicia”.
Artigo 9º. O número de vagas referente ao cargo de Procurador de
provimento efetivo corresponde ao estabelecido no Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração da Prefeitura Municipal (Lei Complementar nº 056, de 23 de
dezembro de 2002), sendo privativo de advogados, com mais de 2 (dois) anos de
prática forense, devidamente comprovada.
Artigo 10. Ficam ratificados os cargos de provimento em comissão do
quadro da Procuradoria-Geral, criados pela Lei Complementar nº 056, de 23 de
dezembro de 2002.
Artigo 11. Ficam transformadas as nomenclaturas “Advocacia Geral do
Município”, “Advogado” e “subprocurador”, estabelecidas no Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal (LC 56/2002), para
“Procuradoria-Geral do Município”, “Procurador” e “Procurador Auxiliar”,
respectivamente.
Artigo 12. Esta lei complementar entrará em vigor a partir da data de 1º de
janeiro de 2005, revogando-se as disposições em contrário, em especial as a Lei
Complementar nº 30, de 07 de dezembro de 1999.
Dourados, 28 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Art. 3° A atuação dos órgãos e entidades que compõem a Administração
Pública Municipal seguirão as seguintes diretrizes:
I - adoção do planejamento estratégico e sistêmico e do orçamento
participativo como mecanismo de gestão democrática e a utilização de métodos e
instrumento de participação popular, integração, celeridade e racionalização das
ações da Administração Municipal;
II - expansão do mercado de trabalho, por meio do aumento da escolaridade e
oferecimento de oportunidades de qualificação e treinamento profissional, para
permitir a melhoria da renda e das oportunidades de ocupação das pessoas;
III - promoção da integração da comunidade na vida político-administrativa
do Município e da gestão compartilhada, por meio de órgãos sociais colegiados
representativos, de natureza deliberativa ou consultiva, compostos por
representantes da Administração Municipal e da sociedade civil organizada;
IV - aplicação do modelo de desenvolvimento local sustentável, na produção
de bens, serviços e ações efetivas de produção, de investimentos industriais e do
turismo, da cultura, desporto, ensino, ciência e tecnologia e do meio ambiente;
V - investimento na melhoria da qualidade dos serviços públicos, motivando
o servidor público para atender o povo, destinatário final de suas ações, de forma
ética e humana;
VI- promoção da modernização permanente dos órgãos, entidades,
instrumentos e procedimentos da Administração Pública Municipal, com vistas à
redução de custos, minimização dos desperdícios e a obtenção de serviços de
qualidade;
VII- valorização dos recursos humanos da Administração Pública
Municipal, por meio da execução de políticas de permanente desenvolvimento
de competências técnicas apropriadas aos quadros do serviço público, criando
satisfação pessoal e profissional, apoiada por processos competitivos de seleção,
promoção e remuneração;
VIII- descentralização da execução das atividades administrativas e
operacionais do Governo, mediante desconcentração espacial de suas ações,
sistema de comunicação que dê transparência às ações e aos atos
administrativos;

LEI Nº 2726, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
“Dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de
Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, 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:
TITULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO E DOS PRINCÍPIOS
Art. 1º A Administração Pública Municipal, por meio de ações diretas ou
indiretas, tem como objetivo permanente assegurar à população do Município
condições dignas que assegurem justiça social ao cidadão e garanta o
desenvolvimento territorial sustentável nos campos econômico social, ambiental
e cultural .
Art. 2° As atividades do Poder Executivo Municipal serão executadas em
conformidade com os princípios fundamentais inscritos no art. 37 da
Constituição Federal e os seguintes:
I- construção de uma sociedade livre, justa e solidária;

IX- realização de investimentos públicos indispensáveis à criação das
condições de infra-estrutura que proporcione o desenvolvimento sustentável do
Município e a elevação da qualidade de vida da população;
X- exploração ordenada e racional dos recursos naturais do Município, de
acordo com as diretrizes da política ambiental, assegurando o menor custo para o
meio ambiente, a preservação e conservação dos ecossistemas locais;
XI- apoio ao desenvolvimento das organizações sociais populares,
comprometidas com a inclusão social, no âmbito profissional, cultural, da saúde,
do empreendedorismo das pequenas e microempresas, do cooperativismo e do
acesso a informações e ao mercado; e
XII- priorização do planejamento e execução de programas e projetos por
critério de essencialidade da ação e do atendimento ao interesse coletivo.
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DA NATUREZA DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES
Art. 4°. O Poder Executivo é estruturado por dois conjuntos de órgãos
permanentes, representados pela administração direta e pela administração
indireta, ambos comprometidos com a unidade de ações do governo, respeitadas
suas especialidades individuais, os objetivos e as metas operacionais a serem
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alcançadas.
PARÁGRAFO ÚNICO. A Prefeitura Municipal, por meio dos órgãos da
administração direta ou através das entidades da administração indireta, tem
como objetivo permanente assegurar à população condições dignas de vida,
buscando o crescimento econômico com justiça social e a qualidade ambiental.
Art. 5º. A administração direta compreende os órgãos municipais
encarregados da formulação política da gestão pública e do ordenamento
operacional das atividades da Administração Municipal, visando o
desenvolvimento sustentável do Município, bem como a prestação de
assessoramento direto ao Prefeito Municipal no exercício das funções
institucionais.
Art. 6º. A administração indireta compreende entidades instituídas para
ampliar a administração direta ou aperfeiçoar sua ação executiva no
desempenho de atividades de interesse público, de cunho econômico, ambiental
tecnológico ou social, assim definidas:
I - autarquia – entidade com personalidade jurídica de direito público,
criada por lei, para executar atividades exclusivas do Município que requeiram,
para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira
descentralizada, patrimônio e receita próprios e organizada por ato do Poder
Executivo;
II - fundação - entidade com personalidade jurídica de direito público,
criada por lei, em área definida em lei complementar, organizada por estatuto
para executar atividade não exclusiva do Município, sem fins lucrativos e de
interesse coletivo, com patrimônio e bens afetados a um determinado objetivo
de utilidade pública.
PARÁGRAFO ÚNICO. A autarquia ou fundação instituída na
estrutura da Prefeitura Municipal poderá ter vinculação a Secretaria de
Municipal afim, segundo a sua atividade principal, respeitada a sua autonomia e
sujeitando-se à fiscalização e ao controle administrativo, à avaliação do seu
desempenho econômico e financeiro e análise dos resultados relativamente aos
objetivos da Administração Municipal.
CAPITULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 7° A administração direta compreende a organização institucional
encarregada pela prestação de serviços públicos a população, em conformidade
com as funções do Poder Executivo, agrupados nas seguintes marcas:
I- Gestão Institucional Participativa – órgãos que atuam nas atividades de
coordenação geral, supervisão e controle das atividades do Poder Executivo
para provisão e planejamento, dos meios operacionais e administrativos
necessários à consecução das ações da Administração Municipal, além do
acompanhamento e controle dos programas e projetos governamentais;
II- Indução ao Desenvolvimento – órgãos de natureza técnica, com funções
gerenciais de políticas públicas e de execução de programas e projetos voltados
para a orientação e apoio a agentes públicos e privados no sentido do
crescimento econômico e do desenvolvimento local endógeno, sistêmico e
competitivo do Município; e
III- Inclusão Social – órgãos responsáveis pelas atividades de
planejamento, organização e execução das ações que visem o resgate da
cidadania e à famílias em vulnerabilidade social, observadas as diferenças
individuais das pessoas e o caráter emancipatório das políticas públicas de
assistência social, saúde, educação e agricultura familiar.
Seção II
Dos Órgãos da Administração Direta
Art. 8° A administração direta do Poder Executivo será estruturada com a
finalidade de prestar apoio direto ao Prefeito no planejamento, organização,
coordenação e controle de programas, projetos e atividades da Administração
Municipal, garantindo uma relação positiva de custos, benefícios e agilidade
operacional, compondo-se dos seguintes órgãos:
I – de Assistência Direta e Imediata:
a) Gabinete do Prefeito;
b) Gabinete do Vice-Prefeito;
c) Coordenadoria Especial de Políticas para a Mulher;
d) Diretoria do Orçamento Participativo;
e) Agência de Comunicação Popular;

d) Secretaria Municipal de Gestão Pública;
e) Procuradoria-Geral do Município;
f) Guarda Municipal;
III- de Indução ao Desenvolvimento:
a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Empreendedorismo;
b) Secretaria Municipal de Infra-estrutura;
c) Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos;
IV- de Inclusão Social:
a) Secretaria Municipal de Educação;
b) Secretaria Municipal de Saúde;
c) Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária; e
d) Secretaria Municipal de Agricultura Familiar.
CAPITULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
Seção I
Dos Órgãos de Assistência Direta e os de Assessoramento
Subseção I
Dos Órgãos de Assistência Direta
Art. 9°. Aos órgãos de assistência direta e imediata do Prefeito Municipal e
do Vice-Prefeito compete:
I – ao Gabinete do Prefeito compete:
a) a coordenação, a supervisão, o controle e o gerenciamento das atividades
de apoio direto ao Prefeito Municipal;
b) a assistência direta e imediata ao Prefeito Municipal na sua representação
institucional e social e o apoio protocolar nos atos públicos que ele participar;
c) o recebimento, a triagem, o estudo e o preparo de expediente,
correspondência e documentos de interesse do Prefeito Municipal, bem como o
acompanhamento e o controle da execução das determinações dele emanadas;
d) a prestação de assistência ao Chefe do Executivo em suas relações
político-administrativas com entidades públicas e privadas, associações e
público em geral;
e) a execução de atividades relacionadas à segurança pessoal do Prefeito,
providenciando meios e promovendo ações de vigilância e guarda do seu local de
trabalho e residência, bem como nos eventos públicos e viagens;
II- ao Gabinete do Vice-Prefeito:
a) a coordenação, a supervisão, o controle e o gerenciamento das atividades
de apoio direto ao Vice-Prefeito;
b) a assistência direta e imediata ao Vice-Prefeito na sua representação
institucional e social e o apoio protocolar nos atos públicos que ele participar; e
c) o recebimento, a triagem, o estudo e o preparo de expediente,
correspondência e documentos de interesse do Vice-Prefeito.
Seção II
Coordenadoria Especial de Políticas para a Mulher
Art.. 10. À Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Mulher:
I- a formulação, o assessoramento e o monitoramento do desenvolvimento e
implementação de políticas voltadas para a valorização e a promoção da
população feminina;
II– a proposição, o monitoramento e a coordenação da execução de políticas
específicas para a mulher nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte, lazer,
trabalho e prevenção e combate à violência, em articulação com os movimentos
organizados da sociedade civil e órgãos públicos federais, estaduais e de outros
municípios.
Subseção II
Da Diretoria do Orçamento Participativo

II- de Gestão Institucional Participativa:

Art. 11. À Diretoria do Orçamento Participativo compete:
I- a organização e coordenação das ações e medidas para formulação de
proposições e elaboração do orçamento participativo e o levantamento das
demandas por obras, serviços e equipamentos públicos nos bairros, vilas e
distritos do Município e definição das prioridades e aplicações de recursos
orçamentários;

a) Secretaria Municipal de Governo;
b) Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente;
c) Secretaria Municipal de Finanças;

II- a promoção da sensibilização da população sobre as prioridades do
orçamento participativo, organizando fóruns necessários para discussão,
sistematização e deliberação das políticas públicas, bem como a articulação
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sistemática das ações dos órgãos da administração na execução dessas decisões;
e

e o relacionamento com as lideranças políticas e autoridades dos Poderes
estadual e federal;

III- o acompanhamento e a coordenação das ações setoriais desenvolvidas,
visando assegurar o cumprimento das prioridades pela Administração
Municipal e das demandas elencadas pelo orçamento participativo, na
perspectiva de geração de renda e trabalho.

V- a coordenação, a supervisão e o acompanhamento de proposições,
projetos de lei, vetos e informações encaminhados à apreciação dos membros da
Câmara Municipal;
VI- o acompanhamento e a avaliação sistemática do desempenho dos órgãos
e entidades da administração municipal na consecução dos objetivos
consubstanciados em seus planos, programas, atividades, contratos e convênios;

Subseção IV
Da Agência de Comunicação Popular
Art. 12. À Agência de Comunicação Popular compete:
I- o planejamento e a execução da política de comunicação da
Administração Municipal, em articulação com os titulares dos órgãos
municipais, tendo como pressupostos a transversabilidade e a descentralização
do sistema de comunicação da Prefeitura Municipal;
II– a divulgação dos atos dos agentes da Administração Municipal, visando
facilitar o acesso da sociedade à informação das praticas governamentais e aos
cidadãos para que possam formar uma visão completa dos atos e ações
institucionais;
III- o planejamento e a coordenação dos eventos, campanhas e promoções
de caráter público, de interesse social e da administração municipal;
IV- o assessoramento ao Prefeito Municipal, a Secretários Municipais e
dirigentes de entidades da administração, no relacionamento com os meios de
comunicação, local, regional e nacional;
V- a divulgação das realizações da Administração Municipal, em todas a
áreas e níveis, bem como a promoção da publicação e divulgação dos atos
oficiais, por meio de veículos próprios ou terceirizados;
VI- o planejamento estratégico de comunicação dos programas, projetos e
ações governamentais e a promoção da veiculação da publicidade obrigatória
(avisos, editais), bem como a manutenção e alimentação de dados e
informações do site oficial na internet;
VII– o oferecimento de informações precisas sobre atividades da
Administração Municipal aos veículos de comunicação, atendendo às
exigências conceituais e operacionais de cada veículo;
VIII- a manutenção de contato diário com os meios de comunicação para
garantir o fluxo de informações institucionais e tornar público todos os atos da
Administração Municipal;
IX- a valorização de interfaces entre órgãos e entidades municipais e as
agências de publicidade, os planejamentos de mídia e a definição de padrões de
identidade das campanhas publicitárias promovidas pela Administração
Municipal;
X- o estímulo ao desenvolvimento de mídia comunitária através da
consolidação de políticas públicas voltadas para a democratização do acesso às
informações institucionais;
XI- a promoção do marketing institucional e do governo em âmbito
endógeno e exógeno, com vistas ao comprometimento social com o Programa
de Governo;
XII- a execução das atividades de cerimonial público e a condução e
organização de eventos e solenidades da Prefeitura Municipal, garantindo
qualidade e o cumprimento do protocolo oficial.
Seção II
Da Secretaria Municipal de Governo
Art. 13. À Secretaria Municipal de Governo compete:
I- a coordenação geral do governo, com vistas a garantir a unidade do
planejamento, do ordenamento administrativo, da organização e do controle
dos processos de gestão, bem como a otimização de recursos e a eficiência
operacional priorizando o atendimento à população;
II- a orientação geral a todos os órgãos e entidades do Governo Municipal,
garantindo o ordenamento das ações, organização, direção e controle das
atividades e dos processos administrativos, quanto à orientação política
aplicada, segundo na execução do Programa de Governo e nas relações com a
sociedade;
III– a aplicação de medidas para o cumprimento de prazos de
pronunciamento e oferecimento de informações solicitadas ao Prefeito e órgãos
da Administração Municipal, em resposta à Câmara Municipal e ao Tribunal de
Contas;
IV- a coordenação da articulação com a Câmara Municipal e os Vereadores

VII-- a promoção da integração de informações gerenciais e ações da
Administração Municipal relativamente aos trabalhos realizados pelos órgãos e
entidades responsáveis pelas políticas de indução ao desenvolvimento e de
inclusão social e das relações com os movimentos organizados da sociedade civil
e de organizações não-governamentais;
VIII-- o acompanhamento da execução dos programas especiais, setoriais e
intersetoriais da Administração Municipal e das ações das Secretarias
Municipais e demais órgãos e entidades da Prefeitura Municipal, com vistas à
maximização de sinergias funcionais e o atendimento à população;
IX– a coordenação das relações institucionais e a orientação política, dos
órgãos e entidades municipais com o Prefeito Municipal, bem como o suporte
financeiro e administrativo dos órgãos de assistência direta ao Prefeito e ao VicePrefeito e os de assessoramento vinculados diretamente ao Prefeito Municipal;
X- a proposição e a discussão de políticas públicas visando estimular a
consciência ética para alcance de igualdade e cidadania e o alcance à
democratização dos direitos das populações indígena e negra;
XI- a mobilização visando garantir a participação das comunidades indígena
e negra nos projetos sociais da Administração Municipal e na formulação de
programas que assegurem recursos públicos para a valorização e o
fortalecimento de suas manifestações culturais e sociais;
XII- a mobilização para assegurar a participação da juventude na
formulação, geração e identificação de demandas e o estabelecimento de
políticas públicas próprias para atendimento dos seus interesses;
XIII- a coordenação das ações de intercâmbio com municípios limítrofes e
com órgãos integrantes de outras esferas de governo, para fins de viabilizar
recursos ou otimizar resultados de prestação de serviços de responsabilidade da
Prefeitura Municipal;
XIV- a articulação com organismos tanto de âmbito governamental como da
iniciativa privada, visando a captação de recursos e a atração de investimentos
para Município, aproveitando as potencialidades locais, para programas e
projetos de desenvolvimento econômico, social e ambiental;
XV- o recebimento de reclamações, denúncias e sugestões sobre serviços da
Administração Municipal, através de sistema da ouvidoria pública, e seu
encaminhamento a outros órgãos municipais para apuração, esclarecimento e
tomada de providências para correção de desvios, ou de omissões;
XVI– a formulação, o estudo e a avaliação de proposições relativas às
atividades de organização e estruturação de órgãos e entidades da Prefeitura
Municipal e o estudo, fixação e revisão de procedimentos e rotinas
administrativas vinculadas aos sistemas estruturantes e de gestão;
XVII– o acompanhamento, o controle e a orientação das ações de defesa
civil e das medidas de socorro, assistenciais e de recuperação das condições
materiais, de saúde e sociais das populações atingidas por calamidades, bem
como incentivar o esforço conjunto de órgãos públicos e entidades privadas e da
comunidade em geral, na implementação de medidas dessa natureza, sob
coordenação do Conselho Municipal de Defesa Civil e em articulação com a
Guarda Municipal;
XVIII– o cumprimento da função inscrita no art. 55 da Lei Orgânica do
Município mediante:
a) a realização do controle interno das atividades de administração
financeira, patrimonial, orçamentária e contábil dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta, bem como dos fundos municipais e dos
convênios firmados com entidades que recebem subvenções ou outras
transferências à conta do orçamento municipal;
b) a programação, coordenação, acompanhamento e avaliação das ações
setoriais, inspeção, realização de auditorias e proposição de aplicação de
sanções, conforme legislação vigente, a gestores e agentes inadimplentes;
c) a apuração de denúncias relativas a irregularidades ou ilegalidades
praticadas em órgão ou entidade da administração, dando ciência ao Prefeito
Municipal, ao interessado e ao titular do órgão ou autoridade equivalente, sob
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pena de responsabilidade solidária.
Seção III
Da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
Art. 14. À Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente compete:
I- o planejamento estratégico municipal, mediante orientação normativa,
metodológica e executiva do processo de programação governamental dos
demais órgãos e entidades da Administração Municipal e com a sociedade,
observando as diretrizes políticas e estabelecidas no Programa de Governo;

XVII– a gerência e execução de ações para captação de recursos para
programas e projetos de interesse do Município; e
XVIII- a promoção de ações com os governos municipais visando à
implementação e o acompanhamento das normas de ordem pública e interesse
social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental,
determinados no Estatuto das Cidades.
Seção IV
Da Secretaria Municipal de Finanças
Art. 15. À Secretaria Municipal de Finanças compete:

II- a coordenação da formulação e definição dos programas e projetos
governamentais e a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei
Orçamentária Anual e do Orçamento Plurianual do Município, observadas as
normas da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, em conjunto
com as Secretarias Municipais de Finanças e de Governo;
III- a orientação aos órgãos e entidades municipais sobre a proposição de
seus orçamentos e consolidação das propostas, controle, acompanhamento e
execução do orçamento anual;
IV- o acompanhamento da execução orçamentária municipal, mediante a
manutenção de registros da utilização dos recursos orçamentários alocados ao
atendimento das despesas de custeio e de investimento dos órgãos da
administração direta da Prefeitura Municipal;
V- o levantamento dos gastos com pessoal, material, serviços e encargos
diversos, instalações, material permanente e equipamentos para proposição da
programação das despesas de custeio e de capital e sua inclusão no orçamento
anual do Município, em articulação com as demais Secretarias do grupo Gestão
Institucional Participativa;
VI- a normatização dos procedimentos para o controle, a fiscalização e o
licenciamento de atividades que têm impacto sobre o meio ambiente e seu
disciplinamento, no que tange à promoção da qualidade de vida e a preservação e
conservação dos recursos naturais;
VII- a proposição da política de proteção do meio ambiente,
compatibilizando com os padrões de proteção estabelecidos nas esferas federal e
estadual, com vistas à preservação e conservação dos recursos naturais, a
qualidade de vida e a participação da comunidade na sua execução;
VIII- a promoção da integração técnica com as demais Secretarias
Municipais e a articulação com entidades e organizações que atuam em
atividades que interferem no equilíbrio do meio ambiente, visando a elaboração e
o implemento de um Plano de Gestão Ambiental para assegurar o uso sustentável
dos recursos naturais;
IX- o acompanhamento dos assuntos de interesse do Município relativos às
atividades de meio ambiente, assim como a infra-estrutura afim, junto a órgãos e
entidades públicas ou privada, estadual, nacional ou internacional, bem como a
conscientização pública para a conservação do meio ambiente e a promoção da
educação ambiental e sua realização em todos os níveis de ensino;
X- a elaboração, o acompanhamento, o controle e a implementação do Plano
Diretor do Município, em articulação com a Secretaria Municipal de Habitação e
Serviços Urbanos, e o cumprimento do Estatuto das Cidades e a formulação e
elaboração dos demais instrumentos que lhe são complementares;
XI- a promoção de medidas visando o ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e ocupação e valorização do
solo urbano, em articulação com a Secretaria Municipal de Habitação e Serviços
Urbanos;
XII- a manifestação nos programas e projetos relativos ao desenvolvimento
econômico, social, ambiental e urbanístico específicos de cada um dos órgãos
municipais, antes da apreciação do Prefeito;
XIII- o estudo e a sistematização de dados e informações sobre economia
urbana e regional, subsidiando a elaboração de pareceres, programas e projetos
para o desenvolvimento urbano e municipal;
XIV- a proposição da normatização, através de legislação básica do
zoneamento e ocupação do solo, do parcelamento do solo, do plano viário, do
mobiliário urbano, do meio ambiente, do código de obras e demais atividades
correlatas à ocupação do espaço físico e territorial do Município;
XV- o desenvolvimento de atividades e processos relacionados à estatística,
geografia, cartografia, aerofotogrametria e geoprocessamento de interesse do
Município;
XVI- o acompanhamento e a coordenação do cumprimento do plano de
urbanização do Município, especialmente no que se refere à abertura ou
construção de vias e logradouros públicos, elaborando os respectivos projetos,
em articulação com a Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos;

I- a formulação, a coordenação, a administração e a execução da política de
administração tributária, fiscal e financeira do Município, a arrecadação, o
lançamento e a fiscalização dos tributos e receitas municipais, bem como o
aperfeiçoamento da legislação tributária municipal;
II- a coordenação das atividades relativas à execução orçamentária,
financeira e contábil dos órgãos da administração direta municipal e o
estabelecimento e acompanhamento da programação financeira de desembolso,
de conformidade com determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal e
normas legais pertinentes;
III- a organização e a manutenção do cadastro econômico de contribuintes e
a orientação aos contribuintes quanto a sua atualização e, em articulação com a
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, a organização e a
manutenção do cadastro imobiliário do Município;
IV- a emissão de autos para inscrição na dívida ativa e a promoção da sua
cobrança, mediante encaminhamento à Procuradoria-Geral do Município, e o
acompanhamento, controle e registro do seu pagamento;
V- a promoção de estudos e a fixação de critérios para a concessão de
incentivos fiscais e financeiros, tendo em vista o desenvolvimento econômico e
social do Município, em articulação com as Secretarias Municipais de
Planejamento e a de e Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo;
VI- a realização das receitas e a destinação destes recursos aos outros órgãos
municipais, para que desenvolvam seus programas e as ações governamentais,
em observância às disposições das leis orçamentárias aprovadas, os programas e
projetos do Governo e as demandas sociais priorizados na ação governamental;
VII- a proposição de normas e procedimentos para controle, registro e
acompanhamento dos gastos públicos e a análise da viabilidade de instituição e
manutenção de fundos especiais e a fixação de normas administrativas para seu
funcionamento e controle de sua gestão;
VIII- a elaboração, a manutenção e a atualização do Plano de Contas Único
para os órgãos da administração direta e aprovação dos planos de contas das
entidades da administração indireta;
IX- o processamento do pagamento das despesas, da movimentação das
contas bancárias da Prefeitura e o repasse de recursos ao Poder Legislativo e
formalização e controle das transferências constitucionais e voluntárias;
X- o estabelecimento da programação financeira de desembolso, a
uniformização e a padronização de sistemas, procedimentos e formulários
aplicados utilizados na execução financeira e a promoção de medidas
asseguradoras do equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas
municipais;
XI- a proposição dos quadros de detalhamento e execução da despesa
orçamentária dos órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta,
em articulação com as Secretarias Municipais de Planejamento e de Gestão
Pública;
XII- o cadastramento, o acompanhamento e o controle da execução de
convênios em que são convenentes órgãos ou entidades do Poder Executivo, bem
como a avaliação da fixação de contrapartidas que utilizam recursos humanos,
financeiros ou materiais de órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal;
XIII- a promoção da educação fiscal da população como estratégia
integradora de todas as ações da administração tributária, visando à realização da
receita necessária aos objetivos do Município; e
XIV- a gestão dos serviços de suprimento, mediante a realização dos
processos licitatórios e a manifestação nas dispensas e inexigibilidades nas
compras e contratações para órgãos e entidades da Administração Municipal,
bem como a organização e manutenção do cadastro de fornecedores da Prefeitura
Municipal.
Seção V
Da Secretaria Municipal de Gestão Pública
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Art. 16. À Secretaria Municipal de Gestão Pública compete:

regulamentar;

I- a formulação e a condução da política de administração dos recursos
humanos, a coordenação e a execução das atividades de pagamento,
cadastramento, recrutamento e seleção de pessoal para os órgãos e entidades da
Administração Municipal;

VII- a proposição ao Prefeito de encaminhamento de representação para a
declaração de inconstitucionalidade de atos normativos e a elaboração da
correspondente petição e das informações que devam ser prestadas pelo
Prefeito;

II– a formulação, a elaboração e a administração do plano de cargos e
carreiras da Prefeitura Municipal, a fixação, o controle do quadro de lotação, o
estudo e a proposição das políticas de definição dos sistemas remuneratórios;

VIII- a promoção, a juízo do Prefeito, de representação ao Procurador-Geral
da República para que este providencie perante o Supremo Tribunal Federal a
avocação de causas processadas perante quaisquer Juízos, nas hipóteses
previstas na legislação federal pertinente;

III- o acompanhamento da regularidade dos recolhimentos das
contribuições ao sistema de previdência social dos servidores municipais e a
administração do programa de assistência social, saúde e de perícia médica;
IV- o estudo das proposições de criação, transformação ou extinção de
cargos em comissão e funções de confiança e a elaboração dos atos respectivos e
os de provimento e vacância de cargos e funções públicas;
V- a formulação e a promoção da implementação de políticas e diretrizes
relativas às atividades de administração de material, de serviços, patrimonial, de
transportes, de comunicações administrativas e de guarda de materiais de
consumo, permanente e equipamentos;
VI- a organização e a manutenção dos serviços de protocolo, tramitação e
distribuição de documentos, correspondências e processos e a prestação dos
serviços de manutenção e conservação de prédios públicos, locação, alienação,
permissão e cessão de uso de bens municipais e a negociação para uso de
imóveis de propriedade do Estado, da União ou de terceiros pelo Município;
VII- a apuração de denúncias relativas a infrações disciplinares de agentes e
servidores municipais e a abertura e condução de processo administrativo
disciplinar, bem como a aplicação das penalidades cabíveis, ressalvadas as de
competência privativa do Prefeito Municipal;
VIII- o planejamento e a coordenação das atividades relativas à tecnologia
de informações, no que tange a sistemática, modelos, técnicas e ferramentas,
bem como definição e desenvolvimento da configuração física e lógica dos
sistemas usados ou operados em rede pelos órgãos e entidades do Poder
Executivo Municipal;
XIX- a promoção da infra-estrutura tecnológica de comunicação
necessárias à integração e operação de sistemas estruturadores das atividades
administrativas e operacionais e da comunicação eletrônica oficial entre os
órgãos e entidades da Administração Municipal;
X- o desenvolvimento e a implantação de soluções tecnológicas de
tratamento da informação na Administração Municipal, que subsidiem a tomada
de decisões e o planejamento de políticas públicas;
XI- a coordenação, a supervisão e o controle de rotinas e procedimentos
administrativos vinculados aos sistemas de recursos humanos e suprimento de
bens e serviços para que os órgãos e entidades municipais possam executar suas
atividades operacionais de forma eficiente; e
XII- a programação, a implantação e a gestão das atividades de organização,
registro e guarda de documentos municipais e a manutenção do arquivo público
municipal, assegurando a consulta a processos e documentos preservados.
Seção VI
Da Procuradoria-Geral do Município
Art. 17. À Procuradoria-Geral do Município compete:
I- a consultoria e a assessoria jurídica aos órgãos e entidades integrantes da
estrutura da Prefeitura Municipal, bem como a emissão de pareceres,
normativos ou não, para fixar a interpretação de leis ou atos administrativos;
II- a orientação na elaboração de projetos de lei, decretos e outros atos
normativos de competência do Prefeito Municipal ou dos Secretários
Municipais;
III- a promoção da cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do
Município;
IV- o acompanhamento e o controle das ações cuja representação judicial do
Município tenha sido conferida a terceiros.
V- a defesa em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, dos atos e
prerrogativas do Prefeito e a representação judicial do Município e de suas
entidades de direito público;
VI- a elaboração de minutas de correspondências ou documentos para
prestar informações ao Judiciário em mandados de segurança impetrados contra
ato do Prefeito e de outras autoridades que forem indicadas em norma

IX- a proposição de atos de natureza geral e medidas de caráter jurídico que
visem a proteger o patrimônio público e a manifestação sobre providências de
ordem administrativa e jurídica aconselhadas pelo interesse público;
X- a defesa dos interesses do Município e do Prefeito junto aos contenciosos
administrativos;
XI- a proposição de medidas para uniformização da jurisprudência
administrativa e a elaboração de minutas dos termos de contratos a serem
firmados pelo Município;
XII- a manifestação prévia com referência ao cumprimento de decisões
judiciais e, por determinação do Prefeito, nos pedidos de extensão de julgados,
relacionados com a administração direta;
XIII- a manifestação, sempre que solicitada, em processo administrativo
disciplinar ou outros em que haja questão judicial que exija orientação jurídica
como condição de seu prosseguimento;
XIV- a representação ao Prefeito sobre providências de ordem jurídica
reclamados pelo seu interesse e pela aplicação das leis vigentes;
XV- a colaboração com o Prefeito no controle da legalidade no âmbito do
Poder Executivo Municipal;
XVI- a proposição da declaração de nulidade ou a revogação de quaisquer
atos administrativos contrários ao interesse público; e
XVII- a organização e sistematização de coletâneas da legislação municipal
e de atos do Prefeito Municipal.
Seção VII
Da Guarda Municipal
Art. 18. À Guarda Municipal compete:
I- a execução da proteção patrimonial, interna e externa, sobre os bens
móveis e imóveis, serviços e instalações do Município, visando:
a) protegê-los dos crimes contra o patrimônio;
b) orientar o público e o trânsito de veículos em situações especiais;
c) prevenir a ocorrência, internamente, de qualquer ilícito penal;
d) controlar a entrada e saída de veículos, em locais determinados;
e) prevenir sinistros, atos de vandalismo e danos ao patrimônio público;
II- a vigilância de áreas de preservação do patrimônio natural e cultural do
Município, bem como apoio na preservação de mananciais e defesa da fauna e da
flora;
III– a atuação em serviços de responsabilidade do Município que
impliquem no desempenho de atividade de defesa civel, polícia administrativa e
ou ação fiscalizadora, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica
Municipal de Dourados; e
IV- a execução de ações e procedimentos de fiscalização de trânsito, quando
seus agentes estiverem investidos nessa função pelo órgão executivo de trânsito
do Município.
V– a promoção de inspeções e correições ordinárias e extraordinárias para
fiscalização e orientação disciplinar e a apuração de representações ou
denúncias que receber, relativas a ação ou omissão de membro da Guarda
Municipal ; e
VI- a execução das ações de defesa civil na área territorial do Município, em
articulação com a Secretaria Municipal de Governo e os órgãos estaduais e
federais competentes.
Seção VIII
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Empreendedorismo
Art. 19.

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
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Empreendedorismo compete:
I– a formulação, a elaboração e implementação de projetos estratégicos de
desenvolvimento local, bem como a coordenação e a implementação de ações de
estímulo e apoio ao desenvolvimento dos setores produtivos nas áreas da
agropecuária, da indústria, do comércio, dos serviços e do turismo;

III- a elaboração de projetos de obras públicas, definindo os respectivos
orçamentos e indicando os recursos financeiros necessários para realização das
despesas, bem como a verificação da viabilidade técnica para a execução de
obras, a conveniência e utilidade para o interesse público e do impacto no meio
ambiente;

II– o investimento na melhoria dos ambientes, institucional e
organizacional, locais com vistas a estimular interesses de empreendedores e
promover a atração de investimentos para o Município;

IV- a fiscalização, o acompanhamento e a execução de obras públicas e
serviços de engenharia contratados por órgãos e entidades da Prefeitura
Municipal e a execução, direta ou indireta, de obras de prevenção, controle ou
recuperação de erosões;

III- a estruturação de sistemas locais de produção integrada, tendo por fins a
diversificação produtiva, o fortalecimento do sistema agro-industrial e o
desenvolvimento de produtos de alto valor agregado e do acesso ao mercado;

V- o levantamento e o cadastramento topográfico e a elaboração de projetos
técnicos indispensáveis às obras e aos serviços de engenharia a serem realizados
pela Prefeitura Municipal e a manutenção do arquivo técnico desses projetos, das
obras realizadas ou programadas;

IV- a promoção de estudos e pesquisas sociais, econômicos e institucionais,
a transformação potencialidades do Município em oportunidades para
instalação de empreendimentos voltados para o desenvolvimento econômico,
social e sustentável do Município;

VI- a operação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos da área
de obras e de manutenção e conservação de rodovias e vias urbanas;

V- o incentivo e a orientação para a instalação, localização, ampliação e
diversificação de indústrias que utilizem tecnologias e mão-de-obra e insumos
locais e o desenvolvimento de programas e projetos de fomento a outras
atividades produtivas e comerciais compatíveis o Município;

VII- a manutenção da planta cadastral do Município, para efeito de
disciplinamento da expansão urbana, e do licenciamento de obras e edificações
particulares, em apoio às atividades de tributação e fiscalização de bens imóveis
localizados no Município;

VI- a orientação, de caráter indutor, à iniciativa privada para captação de
empreendimentos de interesse econômico para o Município, em especial, a
implementação de projetos voltados para a expansão dos segmentos industrial e
de agronegócios;

VIII- a emissão de laudos de vistoria de conclusão de obras e serviços de
engenharia realizados por terceiros contratados pela Prefeitura Municipal ou por
suas entidades de administração indireta;

VII- o acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos nas esferas
estadual e federal e relacionados ao desenvolvimento dos setores agropecuário,
da indústria, do comércio e do turismo, para identificação de oportunidades de
expansão ou instalação de novos empreendimentos no Município;
VIII- a promoção de medidas para atração de interessados em instalar
atividades empresariais no Município, em articulação com os setores locais,
estaduais e nacionais;
IX– a formulação de políticas, em conjunto com os órgãos municipais afins,
visando a compatibilização de novos investimentos com a manutenção e
preservação das condições ambientais e urbanísticas do Município;
X– o incentivo e apoio à pequena e média empresa nas suas áreas de atuação
e o estímulo à localização, manutenção e desenvolvimento de empreendimentos
agropecuários, agro-industriais, industriais, comerciais e de serviços no
Município;
XI- a formulação e implementação de projetos para incentivar
empreendimentos produtivos que envolvam a comunidade científica e
acadêmica local, para estabelecimento de parcerias no sentido de aplicação de
ciência e tecnologia para otimizar, modernizar e racionalizar processos de
produção;
XII- a proposição de políticas para o desenvolvimento agrário, indicando
alternativas de sua viabilidade econômica, observadas as normas de preservação
e conservação ambiental;
XIII- o fomento e incentivo à instalação de novos negócios e investimentos
que busquem valorizar e explorar o potencial de turismo de negócios e do
turismo rural , no Município;
XIV- o incentivo e orientação ao desenvolvimento do associativismo para a
formação de associações e cooperativas e outras modalidades de organizações
voltadas para o desenvolvimento local integrado e formação de uma cultura de
cooperação, trabalho e renda; e
XV- a proposição e a implementação, em articulação com as Secretaria
Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, das políticas de
qualificação e requalificação profissional e colocação de mão-de-obra
habilitada às demandas apresentadas nas atividades econômica no Município.
Seção IX
Da Secretaria Municipal de Infra-estrutura
Art. 20. À Secretaria de Municipal Infra-estrutura compete:
I- o planejamento, a coordenação, a supervisão e a execução das obras
viárias e de saneamento básico e de edificações, por administração direta ou
contratada, mediante elaboração de projetos, construção, reforma, recuperação
ou conservação de rodovias, vias urbanas e edificações;
II- a supervisão, a execução e a fiscalização das atividades de construção,
instalação, montagem, manutenção ou conservação de pontes, galerias pluviais,
bueiros, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica nas vias urbanas e rurais do
Município;

IX- a recomposição ou a reposição de pavimentação asfáltica de vias
públicas danificadas em decorrência de obras realizadas por terceiros, para
instrução de processos de ressarcimento ao Tesouro Municipal; e
X- a elaboração e execução de projetos para instituição e implantação de
monumentos, obras especiais e de urbanismo, em articulação com a Secretaria
Municipal de Habitação e Serviços Urbanos.
Seção X
Da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos
Art. 21. À Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos compete:
I- a elaboração de projetos relacionados à criação e extinção de serviços de
transporte coletivo, a analise da inter-relação dos sistemas de transportes e a
definição de prioridades e proposição de modificações na circulação viária e na
estrutura física;
II- o controle, a supervisão e a execução das atividades relativas a transportes
concedidos, mediante estudos definição e alteração de itinerários, vistorias em
veículos e fixação de preços, tarifas e horários, de conformidade com a legislação
pertinente, e a articulação com as entidades estaduais e federais de controle e
fiscalização dos serviços de transporte;
III- a preservação da eficiência econômica e técnica dos serviços públicos
municipais concedidos, visando propiciar condições de regularidade,
continuidade, segurança, atualidade, universalidade e a estabilidade nas relações
entre o poder concedente, as entidades reguladas e os usuários;
IV- a promoção de ações visando assegurar a prestação de serviços públicos
concedidos aos usuários de forma adequada e em condições de eficiência,
atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas;
V- o exercício da função de órgão executivo do trânsito municipal, mediante
a execução das atividades de emissão de documentos referentes às permissões e
registros de empresas, proprietários, motoristas e veículos relativos ao transporte
de passageiros, transportes diversos e sistema complementar e a efetivação dos
atos necessários à delegação da exploração desses serviços;
VI- a coordenação das atividades externas e internas nos Terminais
Rodoviários e a fiscalização e a vistoria das linhas do transporte coletivo urbano,
no que diz respeito ao cumprimento de itinerários, horários, lotação, comodidade,
segurança e outras condições exigidas para a prestação dos serviços;
VII– o planejamento do ordenamento urbano e a execução do plano de
paisagismo e arborização dos logradouros públicos municipais, em atuação
conjunta com a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente;
VIII- a coordenação e a execução, direta ou indireta, dos serviços a
iluminação e limpeza pública, coleta e destinação final do lixo, de capina,
varrição e limpeza das vias e logradouros públicos, mercados e feiras livres;
IX- a execução e a fiscalização das atividades de identificação e codificação
de logradouros públicos e sinalização urbana, de ciclovias e de corredores para
transporte coletivo;
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X– o planejamento, a elaboração e a execução de projetos de administração,
manutenção e obras de conservação e preservação os espaços públicos, como
praças, jardins, parques, áreas verdes, cemitérios, calçadas e outros bens
pertencentes ao Município;
XI- a gestão do Fundo Municipal de Habitação, com vistas à implantação de
moradias populares e implementação e execução da política habitacional do
Município para atendimento a população de baixa renda, beneficiária da
assistência social;
XII– o planejamento, a elaboração e a implantação de projetos
habitacionais, bem como o fomento e a intermediação de financiamentos para
aquisição, ampliação e reforma de moradias;
XIII- fiscalização e a regularização de áreas de loteamento e unidades
residenciais destinadas ao uso em programas de habitação para a população de
baixa renda; e
XIV- a promoção de estudos visando a identificação de soluções para os
problemas habitacionais e execução do reassentamento dessas populações para
interesse social ou desocupação de área de risco.
XV- a fiscalização das posturas municipais, pertinentes à legislação
municipal de edificações, de zoneamento e localização e as relativas ao
desenvolvimento de atividades, procedendo às autuações e interdições, quando
couberem;
Seção XI
Secretaria Municipal de Educação
Art. 22. À Secretaria Municipal de Educação compete:
I– a formulação, o planejamento, organização, o controle e a implementação
da política educacional do Município, fundamentada nos objetivos de
desenvolvimento político e social das comunidades e a concretização do
processo educacional de forma democrática e participativa, destacando a função
social da escola na formação e transformação do cidadão em harmonia com o
Conselho Municipal de Educação;
II- a elaboração e implementação de programas, projetos e atividades
educacionais, com atuação, prioritária no ensino fundamental e pré-escolar;
III- a formulação do Plano Municipal de Educação, em articulação com os
órgãos integrantes do sistema de ensino municepal e com segmentos
representativos da sociedade e da comunidade escolar;
IV- a integração das ações do Município visando a erradicação do
analfabetismo, a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos
profissionais de educação;
V- a administração e a execução das atividades de educação especial, infantil
e fundamental por intermédio das suas unidades orgânicas e da Rede Municipal
de Ensino;
VI- o acompanhamento e o controle da aplicação dos recursos financeiros de
custeio e investimento no sistema e no processo educacional do Município, para
fins de avaliação e verificação do cumprimento das obrigações constitucionais;
VII- o diagnóstico permanente, quantitativo e qualitativo, das características
e qualificações do magistério, da população estudantil e da atuação das unidades
escolares e sua compatibilidade com as demandas identificadas;
VIII- a coordenação, a supervisão e o controle das ações do Município
relativas ao cumprimento das determinações constitucionais referentes à
educação, visando a preservação dos valores regionais e locais; e
IX- a promoção e o incentivo à qualificação e capacitação dos profissionais
que atuam nos ambientes educativos do Município.
Seção XII
Secretaria Municipal de Saúde
Art. 23. À Secretaria Municipal de Saúde compete:
I- a formulação, em articulação com o Conselho Municipal de Saúde,
da política de saúde do Município e sua execução, mediante promoção da
integração, disseminação e hierarquização dos serviços da saúde, em
conformidade com as normas do Sistema Único de Saúde;
II- a coordenação, a supervisão e a execução de programas, projetos,
atividades e ações vinculadas ao Sistema Único de Saúde, em articulação com a
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e com o Ministério da
Saúde;
III- a coordenação e a execução das ações de controle sanitário do meio
ambiente e de saneamento básico, em articulação com as Secretarias Municipais
que têm atuação complementar nesta área;
IV- a coordenação, a fiscalização e a execução das ações de vigilância
sanitária e a aplicação do ordenamento normativa de defesa sanitária vegetal e
animal, no território do Município;

V- a promoção de medidas preventivas de proteção à saúde, em especial, as
de caráter imunológico e educativo, concernentes ao perfil epidemiológico do
Município e as ações de prevenção da saúde bucal;
VI- a identificação, o cadastramento, a inspeção e auditoria dos
estabelecimentos médico-hospitalares de referências para credenciamento e
prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde;
VII- a promoção da integração das atividades públicas e privadas,
coordenando a prestação dos serviços de saúde e estabelecendo normas,
parâmetros e critérios necessários ao padrão de qualidade exigido, no nível de
competência do Município;
VIII- a administração, a coordenação, manutenção a execução o controle
dos serviços de saúde prestados pela rede pública de ambulatórios, postos,
laboratórios e hospitais para a prevenção à saúde da população;
IX- a distribuição de medicamentos, como atividade da assistência
farmacêutica, em consonância com a política e diretrizes do Sistema Único de
Saúde;
X- a execução dos serviços de vigilância epidemiológica e de saúde do
trabalhador e colaboração na fiscalização das agressões ao meio ambiente que
tenham repercussão sobre a saúde humana;
XI- a promoção e coordenação da integração das atividades de prestação de
serviços de saúde no Município, visando assegurar graus de eficiência e
produtividade nesse setor; e
XII– a manutenção, em caráter permanente, de ações voltadas a
humanização do atendimento a saúde.
Seção XIII
Da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária
Art. 24. À Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia
Solidária compete:
I– o planejamento das políticas públicas de assistência social com a
participação da sociedade civil afim e a implementação de execução com forte
caráter emancipatório do público alvo;
II- a formulação e execução da política municipal da assistência social,
mediante o desenvolvimento de ações de proteção e amparo à família,
maternidade, infância, adolescência e velhice;
III- a promoção da integração à vida comunitária e ao mercado de trabalho
de pessoas portadoras de necessidades especiais, tendo como princípio o caráter
emancipatório das políticas e a transitoriedade dos beneficiários;
IV- a coordenação, a supervisão e a execução das atividades de assistência
social ao carente, à criança e ao adolescente, ao idoso, visando garantir condições
de bem estar físico, mental e social;
V- a execução da política municipal de assistência social no atendimento
emergencial às famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza;
VI- o desenvolvimento e implementação de programas destinados às
crianças e aos adolescentes em situação de risco, com orientação familiar; além
do programa de atendimento aos moradores de rua;
VII- o apoio ao idoso na integração ao convívio familiar e à sociedade,
promovendo ações para proporcionar-lhe atendimento nas áreas de saúde,
educação, trabalho, esporte e lazer, contribuindo para uma melhor qualidade de
vida e cidadania;
VIII– a formulação e a promoção da política municipal de trabalho, de
geração de emprego e renda e de capacitação de mão-de-obra, bem como o
incentivo à instituição de organismos para integração e apoio à criação de
ocupações profissionais, em articulação com os demais órgãos públicos afins;
IX- a formulação, a coordenação, o acompanhamento e a avaliação de ações
relativas às oportunidades de trabalho, nos aspectos concernentes ao emprego
formal, à educação profissional e o fomento a pequenos empreendimentos
econômicos familiares, articulados em redes de economia solidária e voltados a
geração de renda e oportunidades de emprego;
X- o desenvolvimento de programas e ações ligadas à relação de trabalho e
cursos profissionalizantes com vistas a minimizar o impacto do desemprego e
direcionar a profissionalização às demandas dos empreendimentos industriais,
comerciais e de serviços no Município;
XI- o incentivo e o apoio ao cidadão em todas as formas de exercício da
cidadania e o fomento às atividades da sociedade civil na efetivação e
fortalecimento dos direitos e deveres sociais;
XII- a divulgação e a orientação sobre os direitos do consumidor e o
acompanhamento e a coordenação da execução da política e das ações de defesa
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do consumidor no Município; e.
XIII- o apoio às associações e entidades sociais filantrópicas nas suas
organizações e funcionamento, com vistas ao atendimento da Política de
Assistência Social do Município.
Seção XIV
Da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar
Art. 25. À Secretaria Municipal de Agricultura Familiar compete:
I- a articulação com órgãos e entidades do Estado e do Governo Federal para
formulação de diretrizes e execução de programas e projetos de apoio ao
desenvolvimento da produção familiar, do abastecimento alimentar e do
desenvolvimento técnico-econômico dos agricultores familiares em geral e da
organização das comunidades rurais;
II– a organização social e econômica dos agricultores familiares com vistas
ao desenvolvimento local sustentável e a melhoria da qualidade de vida por meio
do implemento a produção, a agregação de valor aos produtos e a geração de
renda.
III– o planejamento para promoção de melhorias de infra-estrutura rural
para facilitar a permanência do homem no campo e o desenvolvimento da
agroindústria familiar organizada em redes solidárias de produção;
IV- a orientação ao pequeno agricultor no desenvolvimento da sua produção
a assistência técnica rural e sanitária para o desenvolvimento da agricultura
familiar;
V - o incentivo e o apoio às atividades da agricultura familiar, identificando
propriedades economicamente viáveis, visando agregar valor à pequena
produção e preservando as características culturais e ambientais, para retirar o
pequeno produtor da clandestinidade e proporcionar a manutenção do trabalho e
o incremento da renda familiar;
VI - o apoio na execução dos serviços de interesse coletivo, em melhorias na
infra-estrutura das propriedades rurais, de forma subsidiada, priorizando os
agricultores de baixa renda;
VII - a ampliação dos espaços para discussão, organização e fortalecimento
da identidade da juventude do meio rural, visando contribuir para sua
permanência no campo;
VIII- a disponibilidade de serviços ao meio rural, de modo a obter melhorias
de infra-estrutura e meio ambiente, no âmbito das comunidades indígenas;

Município;
II- Direção Superior Gerencial - representa a reunião em um mesmo
agente público das funções de planejamento, direção, coordenação, supervisão e
controle; correspondente às posições dos dirigentes superiores dos órgãos
vinculados diretamente ao Prefeito Municipal e das autarquias ou fundações,
identificada pelos cargos de Comandante da Guarda, Diretor, Diretor-Presidente
ou Diretor-Superintendente;
III- Administração e Gerência - representa o conjunto das funções de
direção intermediária, planejamento, coordenação direta, controle, orientação
técnica e gerência administrativa de projetos e atividades e supervisão gerencial
dos meios operacionais e administrativos, corresponde às unidades
denominadas Superintendência, Departamento, Gerência, Coordenadoria,
Procuradoria Especializada bem como aos cargos de Procurador-Geral Adjunto;
IV- Deliberação Coletiva - representa a instância administrativa de decisões
proferidas de forma coletivas; com funções consultivas, deliberativas e ou
executiva, representada por órgãos colegiados denominados Conselhos ou
Comitês, que têm atuação de caráter permanente;
V- Assessoramento e Assistência – representa as funções de apoio direto ao
Prefeito Municipal, aos Secretários Municipais, ao Procurador-Geral do
Município e aos titulares de autarquias e fundações e dos cargos de direção
superior gerencial para o cumprimento das atribuições técnico-especializadas
de consultoria, assessoramento técnico e de assistência, identificados por Chefe
do Gabinete do Prefeito, Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito, AssessorExecutivo, Procurador Auxiliar, Ouvidor Municipal, Assessor ou Assistente; e
VI- Gestão Operacional e Administrativa, representada pelas unidades
setoriais ou agentes responsáveis pelas atividades executivas correspondente às
funções de gerência intermediária, chefia, coordenação, supervisão, orientação,
acompanhamento e execução das atividades de prestação dos serviços
necessários ao funcionamento dos órgãos, entidades ou unidades
administrativas, identificadas pelos cargos de Coordenador, Gestor,
Encarregado ou Supervisor.
Parágrafo único. O desdobramento operativo dos órgãos da administração
direta e das entidades da administração indireta será estabelecido mediante
identificação das unidades posicionadas abaixo das unidades subordinadas
diretamente ao titular e será estabelecido pelo Prefeito Municipal.
Seção II
Da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal
Art. 27. Os órgãos que compõem à Prefeitura Municipal têm seguinte
estrutura organizacional:
I- a Secretaria Municipal de Governo:

IX- o incentivo e a orientação ao associativismo e ao cooperativismo,
mediante apoio à criação de organismos e a promoção de cursos, palestras e
eventos afins;

a) Superintendência de Relações com a Sociedade;
b) Superintendência de Coordenação e Controle Institucional;

X- a proposição de políticas para o desenvolvimento agrário Municipal e a
regularização fundiária, de forma a possibilitar o aprimoramento das medidas e
processo de assentamento rural, buscando alternativas de sua viabilidade
econômica, o acompanhamento e a avaliação dos seus resultados;
XI- a definição das políticas públicas e a coordenação da implementação dos
serviços de assistência técnica ligados ao desenvolvimento e ao aprimoramento
das atividades da agricultura familiar realizadas por pequenos produtores rurais,
assentados e comunidades indígenas;

III- a Secretaria Municipal de Finanças:

XII- a promoção de programas voltados para a fixação do homem no campo,
levantamentos sobre a situação dos trabalhadores rurais e o desenvolvimento de
programas de geração de emprego e renda no meio rural; e

a) Superintendência de Gestão Tributária;
b) Superintendência de Gestão Financeira;
c) Superintendência de Compras e Contratação;

XIII- a articulação com órgãos e entidades dos Governos Estadual e Federal
para que as diretrizes, programas, projetos e ações sejam fortalecidos na soma de
esforços pela promoção de assentamentos rurais e apoio às comunidades rurais.

IV- a Secretaria Municipal de Gestão Pública:

CAPITULO IV
DA ESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
Seção I
Das Disposições Básicas

II- a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente:
a) Superintendência de Planejamento e Orçamento;
b) Superintendência de Planejamento Urbano;

a) Superintendência de Gestão de Recursos Humanos;
b) Superintendência de Gestão Administrativa;
V– a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Empreendedorismo:
a) Superintendência de Apoio ao Empreendedor;
VI- Secretaria Municipal de Infra-estrutura:

Art. 26. Os órgãos da administração direta e as entidades da administração
indireta que compõem a Prefeitura Municipal terão a estrutura básica e o
desdobramento operacional e a fixação do posicionamento hierárquico das
respectivas unidades administrativas, observadas as seguintes orientações:

a) Superintendência de Projetos, Obras e Edificações;
b) Superintendência de Infra-estrutura e Urbanismo;
VII- Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos:

I- Direção Superior - representa a unificação num mesmo nível hierárquico,
das atribuições de decisão administrativa, compreendendo o planejamento
estratégico, a organização, a execução e o controle operacional, a articulação
institucional e a supervisão das entidades da administração indireta vinculadas,
correspondente aos cargos de Secretário Municipal e Procurador-Geral do

a) Superintendência de Gestão dos Serviços Públicos;
b) Superintendência de Paisagismo, Parques e Jardins;
c) Superintendência de Gestão de Programas de Habitação;
d) Superintendência Municipal de Trânsito;
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IV- programação financeira de desembolso.
VIII- Secretaria Municipal de Saúde:
a) Superintendência de Serviços Especiais de Saúde;
b) Superintendência dos Serviços de Assistência à Saúde;
c) Superintendência da Gestão Financeira e Operacional;
IX- Secretaria Municipal de Educação:
a) Superintendência de Educação e Ensino;
b) Superintendência de Gestão dos Serviços Auxiliares;
X- Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária:
a) Superintendência de Gestão das Políticas de Assistência Social;
b) Superintendência de Economia Solidária;
XI- Secretaria Municipal de Agricultura Familiar:
a) Superintendência de Gestão de Programas e Projetos, e
XII- a Guarda Municipal:
a) Corregedoria da Guarda Municipal;
b) Departamento de Operações;
c) Departamento de Formação e Ensino;
d) Departamento de Gestão Administrativa;
§ 1° A Procuradoria-Geral do Município terá estrutura administrativa
e desdobramento operacional fixados na respectiva lei de organização.
§ 2° Os órgãos que compõem a Prefeitura Municipal terão regimento
interno próprio, aprovado pelo Prefeito Municipal, após apreciação da Secretaria
Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, dispondo sobre seu
desdobramento operacional e contendo: I– as competências de cada unidade
administrativa integrante da estrutura básica e identificada no desdobramento
operacional;
II– as atribuições específicas e comuns dos titulares das unidades
administrativas; e
III–a determinação de subordinação das unidades administrativas aos
detentores de cargos de direção e chefia.
Seção III
Das Entidades de Administração Indireta
Art. 28. As entidades da administração indireta da Prefeitura
Municipal, observadas as disposições do parágrafo único do art. 6°, serão
vinculadas funcionalmente e supervisionadas para fins de fiscalização, controle
e avaliação dos seus resultados, de acordo com as seguintes correlações:
I– a Fundação de Cultura e Desporto, vinculada ao Prefeito Municipal e
supervisionada pela Secretaria Municipal de Governo;
II– o Instituto do Meio Ambiente de Dourados, vinculado e supervisionado
pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente;
III – a Fundação de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados,
vinculada e supervisionada diretamente ao Prefeito;
TÍTULO III
DAS BASES FUNDAMENTAIS DA AÇÃO DO PODER EXECUTIVO
CAPÍTULO I
DAS FUNÇÕES GERENCIAIS
Art. 29. A ação administrativa no âmbito de atuação do Poder Executivo
observará os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal e se
processará através das seguintes funções gerenciais:
I– planejamento;
II- programação;
III– coordenação funcional;
IV- descentralização;
V- delegação de competência

§ 1° As atividades dos órgãos e entidades do Poder Executivo obedecerão
aos programas gerais e setoriais elaborados por intermédio e orientação da
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, em articulação com a
Secretaria Municipal de Governo.
§ 2º Cabe a cada Secretaria Municipal orientar e dirigir a elaboração dos
programas setoriais correspondentes à sua área de atuação e à Secretaria
Municipal de Planejamento e Meio Ambiente auxiliar diretamente a cada titular
de Secretaria Municipal na formulação, coordenação, revisão e consolidação
das propostas de orçamento setoriais e na elaboração do orçamento geral do
Município.
§ 3° Na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária
anual deverão ser considerados, além dos recursos a serem consignados no
orçamento do Município, as receitas de transferências da União e do Estado.
§ 4° Para ajustar o ritmo de execução do orçamento anual ao fluxo provável
de recursos, a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e a de
Finanças elaborarão, em conjunto, a programação financeira de desembolso, de
modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à
execução dos projetos e atividades programados.
Art. 31. Para fins de formulação dos instrumentos de planejamento e da
programação das ações governamentais, são adotados os seguintes conceitos:
I- plano – documento orientador do comportamento dos órgãos e entidades
municipais, em determinado período de tempo, onde as orientações estratégicas,
objetivos e metas definidas;
II– políticas – declarações gerais e regras emanadas da direção superior,
destinada a orientar o pensamento na tomada de decisões e os esforços nos
diversos níveis hierárquicos para se escolher alternativas de ação;
III- sistema – conjunto de processos que constitui um todo sinergético, em
constante interação e em permanente relação de interdependência, orientado
para determinado propósito administrativo ou gerencial;
IV- programa – exposição sumária e intenções ou dos projetos similares dos
órgãos e entidades municipais expressando projetos, atividades e recursos que
lhe serão alocados;
V- projeto - empreendimento previsto em determinado programa
governamental definido o conjunto de ações em termos de tempo de execução,
orçamento, cronograma, responsabilidade e produtos a serem gerados;
VI– processo – conjunto de procedimentos que regula uma série de
operações que se devem realizar, em vista de um resultado determinado,
segundo determinadas normas; métodos e técnicas; e
VII– ação/atividade – atitudes executivas de programas e projetos
orientadas para fins determinados ou para realização de um trabalho específico.
Seção II
Da Programação
Art. 32. Toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e
ao orçamento anual e os compromissos financeiros somente poderão ser
assumidos em consonância com a programação financeira de desembolso.
§ 1° A programação indicará as etapas e o conjunto de ações, dispondo-as
em termos de tempo, quantidades e valor, de forma compatível com os objetivos,
metas e necessidades a serem atendidas e atividades a serem desenvolvidas.
§ 2° A programação deverá facilitar a ação reprogramadora, como resultante
da avaliação e ou de fatos novos e capazes de propiciar melhores condições ou
conhecimentos para o atendimento dos objetivos pretendidos e execução das
etapas e procedimentos programados.

VI- supervisão;
VII- controle administrativo.
Seção I
Do Planejamento
Art. 30. A ação governamental obedecerá ao planejamento que, através dos
programas e projetos setoriais ou gerais, terá por objetivo promover o
desenvolvimento econômico e social do Município e compreenderá a elaboração
e o acompanhamento dos seguintes instrumentos básicos:
I- lei de diretrizes orçamentárias;
II- plano plurianual;
III– lei orçamentária anual; e

§ 3° O acompanhamento e controle da concretização da programação e dos
resultados esperados terão como referência principal os objetivos e metas
estabelecidos na programação e suas revisões ou ajustes posteriores.
Seção III
Da Coordenação Funcional
Art. 33. O funcionamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo será
objeto de coordenação sistemática, visando evitar superposições de esforços e
para facilitar as comunicações inter e intra-organizacional entre órgãos e seus
agentes públicos.
Parágrafo único. A coordenação far-se-á por níveis hierárquicos, a saber:
Icoordenação de nível superior ou estratégico por reuniões dos
dirigentes superiores, envolvendo o Prefeito Municipal e os titulares das
Secretarias Municipais e da Procuradoria-Geral do Município, com a
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participação da Agência de Comunicação Popular e a Diretoria do Orçamento
Participativo;
IIcoordenação de nível setorial ou tático mediante reuniões no âmbito
de cada órgão da administração direta, envolvendo os Secretários Municipais, os
dirigentes superiores das entidades da administração indireta que lhe são
vinculadas e os titulares das unidades administrativas diretamente subordinadas
ao Secretário Municipal;
III- coordenação de nível gerencial interno ou operacional, mediante
reuniões semanais dos dirigentes das unidades administrativas de segundo nível
hierárquico das Secretarias Municipais com seus subordinados diretos para
decidirem, de forma colegiada, a aplicação de recursos financeiros, a
administração dos seus recursos humanos e as prioridades de atendimento e
execução de projetos e ações.
Seção IV
Da Descentralização
Art. 34.
A descentralização objetivará o aumento da velocidade
das respostas operacionais da Prefeitura Municipal, mediante o deslocamento,
permanente ou transitório, da competência decisória para o ponto mais próximo
do ato ou fato gerador de situações e eventos, que demandem decisão executiva.
Parágrafo único. A execução das atividades da Prefeitura Municipal será
descentralizada:
I- dentro dos quadros do Poder Executivo, pela distinção clara entre os
níveis de direção e os de execução; e
II- da Administração Municipal para o setor privado, mediante contratos,
concessões ou convênios.
Seção V
Da Delegação de Competência
Art. 35. A delegação de competência deverá ser utilizada como instrumento
de descentralização administrativa no âmbito interno da Administração
Municipal, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade aos
procedimentos de decisão e execução.
§ 1° É facultado ao Prefeito Municipal, aos Secretários Municipais, ao
Procurador-Geral do Município e aos titulares de direção superior das autarquias
e fundações delegar competência para a prática de atos administrativos.
§ 2° O ato de delegação indicará com precisão e clareza a autoridade
delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação e, se for o
caso, o prazo para execução do objeto delegado.
Seção VI
Da Supervisão

I- o exame da realização física dos objetivos e metas expressos em planos,
programas, projetos e orçamentos;
II– a avaliação e conciliação entre os custos operacionais e os resultados; e
III- a confrontação das obras, serviços, materiais, máquinas e equipamentos
com as especificações estabelecidas no instrumento convocatório, no empenho
da despesa e no contrato, quando houver.
Parágrafo único. O controle administrativo geral das ações e resultados dos
órgãos e entidades municipais será de responsabilidade do órgão de controle
interno.
CAPÍTULO II
DA ATUAÇÃO SISTÊMICA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
Art. 38. Serão organizados em sistemas as atividades de planejamento,
administração financeira, controladoria, recursos humanos, suprimentos de bens
e serviços, comunicação e informações, além de outras atividades auxiliares
comuns a todos os órgãos da Administração que, a critério do Poder Executivo,
necessitem de coordenação central.
§ 1º Os serviços responsáveis pela execução das atividades, de que trata este
artigo, consideram-se integrados no sistema respectivo e ficam,
conseqüentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à
fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da
subordinação administrativa ao órgão onde estiverem vinculados.
§ 2º O chefe do órgão central do sistema é responsável pelo fiel cumprimento
das leis e regulamentos pertinentes e pelo funcionamento eficiente e coordenado
do sistema.
§ 3º É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos
sistemas atuarem de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos
operacionais da Administração.
Art. 39. As atividades de competência dos órgãos de gestão institucional
participativa serão planejadas, coordenadas e controladas de forma centralizada,
por meio dos seguintes sistemas estruturantes:
I- Sistema de Planejamento;
II- Sistema Financeiro;
III- Sistema de Suprimentos de Bens e Serviços;
IV- Sistema de Recursos Humanos;
V- Sistema de Comunicação Institucional; e
VI- Sistema de Controle Interno.

Art. 36. Os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações
estão sujeitos à supervisão do Secretário Municipal ao qual estão subordinados
ou se vinculam.
Parágrafo único. A supervisão a cargo dos Secretários Municipais e dos
titulares dos demais órgãos subordinados diretamente ao Prefeito Municipal tem
por objetivo:
I- assegurar a observância da legislação aplicável às atividades sob sua
coordenação e supervisão;
II- promover e assegurar a elaboração e a execução dos programas e projetos
integrantes da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual;
III- assegurar a correta aplicação de dinheiros, valores e bens públicos;
IV- acompanhar os custos dos programas setoriais, visando ao aumento da
produtividade dos serviços e à redução dos seus custos;
V- exigir e examinar, sistematicamente, relatórios, boletins, balancetes e
informações que permitam o acompanhamento do desempenho econômicofinanceiro e gerencial do respectivo órgão; e
VI- examinar pareceres ou recomendações de agentes públicos, comissões
ou auditorias para fins de promoção periódica de avaliações de rendimento e
produtividade das atividades administrativas e operacionais.
Seção VII
Do Controle Administrativo
Art. 37. O controle dos resultados dos programas, projetos e das ações dos
órgãos e entidades integrantes da estrutura do Poder Executivo constitui
responsabilidade de todos os níveis de direção, gerência e chefia e será exercido
de forma sistemática e permanente, compreendendo:

§ 1° A concepção dos sistemas, nos termos desta Lei, compreende a
existência de uma Secretaria Municipal, com capacidade normativa e
orientadora centralizada, e de unidades administrativas nas outras Secretarias
Municipais e entidades da administração indireta responsáveis pelas funções
executivas que lhe são afetas.
§ 2° Na regulamentação do funcionamento dos sistemas estruturantes ter-seá por finalidade de cada sistema a descentralização coordenada de competências
por setores estruturais, em linha vertical, e a desconcentração espacial, em linhas
horizontais.
§3° Os órgãos centralizadores das atividades vinculadas aos sistemas e as
unidades setoriais de atuação dependente de orientações desses órgãos,
integrarão a estrutura das demais Secretarias, Procuradoria-Geral do Município,
Guarda Municipal, autarquias e fundações.
Art. 40 As unidades setoriais estão sujeitas à orientação normativa, à
supervisão técnica e à fiscalização específica dos órgãos centrais dos sistemas
que participam, sem prejuízo da subordinação de cunho hierárquico aos órgãos
cuja estrutura integram.
Art. 41. Compete ao Prefeito Municipal estabelecer as regras de
funcionamento dos sistemas e as interligações entre os órgãos centrais e os
setoriais, observadas as disposições desta Lei, em especial dos sistemas
destacados nesta Lei.
Seção I
Do Sistema de Planejamento
Art. 42. O sistema de planejamento é organizado para aceleração do
desenvolvimento integrado do Município e como instrumento de aumento de
eficiência nos processos de decisão, de alocação de recursos, de combate às
formas de desperdício, paralelismos, distorções regionais e exclusão social.
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§ 1° A hierarquização dos objetivos, as prioridades setoriais, o volume de
investimentos e a ênfase de ação executiva a ser empreendida pelos órgãos e
entidades na execução de sua programação serão fixados pelo Prefeito
Municipal, em consonância com as respostas do orçamento participativo.
§ 2° As Secretarias Municipais, os órgãos subordinados diretamente ao
Prefeito Municipal e as entidades de administração indireta elaborarão suas
programações específicas, de forma a indicar, precisamente, em termos físicos e
orçamentários, os objetivos, as metas e os quantitativos a serem alcançados.
Seção II
Do Sistema Financeiro
Art. 43. Os níveis hierárquicos e os agentes da administração pública têm
responsabilidade por zelar pela correta gestão dos recursos públicos, nas suas
diversas formas, assegurando sua aplicação regular, criteriosa , documentada e
no cumprimento da lei, sob orientação da Secretaria Municipal de Finanças e do
órgão de controle interno.
Art. 44. As ações das Secretarias Municipais de Planejamento e de Finanças
deverão assegurar, em todas as dimensões, as formalidades do acompanhamento
e controle da despesa pública e da aplicação dos recursos pelos órgãos e
entidades do Poder Executivo, estabelecendo, para tanto:
I- o grau de uniformização e de padronização na administração financeira,
suficiente para permitir análises e avaliações comparadas do desempenho
organizacional;
II- o cronograma financeiro de desembolso para atender à execução dos
programas, projetos e atividades;

necessária à integração e operação dos sistemas estruturantes das atividades
administrativas e operacionais das áreas-fim da Administração Municipal e da
comunicação eletrônica oficial entre os órgãos e entidades municipais;
Seção IV
Do Sistema de Recursos Humanos
Art. 47. O Sistema de Recursos Humanos, com atuação normativa e
executiva nos órgãos da administração direta e entidades da administração
indireta, tem por objetivo a promoção permanente de ações e medidas voltadas
para a qualificação dos servidores públicos, visando ao aperfeiçoamento, à
qualificação e à ética no exercício das funções, observadas as seguintes
diretrizes:
I- o acompanhamento da evolução da força de trabalho necessária à
execução das funções de competência da Prefeitura Municipal, de modo a
mantê-la ajustada às demandas de pessoal do Poder Executivo;
II- a organização e a operação do cadastro central de recursos humanos do
Poder Executivo capaz de gerar dados para o inventário e o diagnóstico
permanente da população funcional;
III- a elaboração, a organização e a administração de planos de cargos e
carreiras, examinando a necessidade da criação ou da extinção de cargos efetivos
e em comissão, funções e empregos públicos e definição de sistemas de
remuneração;
IV- o estabelecimento de política uniforme de recrutamento, seleção e
admissão de pessoal, mediante concurso público ou por excepcionalidade na
forma da Constituição Federal, de servidores para órgãos da administração
direta e entidades de direito público da administração indireta; e

III- as medidas asseguradoras do equilíbrio orçamentário e financeiro;
IV- a alimentação do processo decisório da Administração Municipal, com
dados relativos ao desempenho financeiro e o endividamento público.
Seção III
Do Sistema de Suprimento de Bens e Serviços

V- a instituição e o oferecimento permanente de oportunidades para a
capacitação, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento pessoal, profissional e
funcional dos servidores do Poder Executivo.
Seção V
Sistema de Controle Interno

Art. 45. O apoio à obtenção de suprimentos e serviços necessários ao
funcionamento regular dos órgãos da administração direta, autarquias e
fundações será executado pelas Secretarias Municipais de Finanças e de Gestão
Pública.

Art. 48. O sistema de controle interno, coordenado e executado pela
Secretaria Municipal de Governo, tem por finalidade promover no âmbito do
Poder Executivo a execução das atividades de controle interno, nos termos do
art. 55 da Lei Orgânica do Município, mediante:

Art. 46. A organização das atividades do sistema de suprimento de bens e
serviços compreende:

I – a supervisão das atividades de contabilidade geral dos recursos
orçamentários, financeiros e patrimoniais dos órgãos e entidades do Poder
Executivo, bem como a orientação dos registros contábeis de competência do
Poder Legislativo;

I– o processamento, pela Secretaria Municipal de Finanças, das licitações
de forma centralizada para a aquisição de bens, equipamentos, veículos e
serviços e a organização e manutenção do registro central de fornecedores; e
II- pela Secretaria Municipal de Gestão Pública:
a) a coordenação do sistema de materiais, mediante normatização e
execução das atividades de recepção, guarda, armazenagem, distribuição e
controle das compras e do consumo;
b) a administração patrimonial, respondendo pelas atividades de
tombamento, registro, carga, distribuição, reparação, a aquisição e a alienação de
bens móveis e imóveis de órgãos do Poder Executivo;
c) a coordenação e a supervisão das atividades de transporte oficial, a
coordenação, a fiscalização e o controle da utilização, guarda e manutenção de
veículos oficiais e do consumo de combustíveis, peças e lubrificantes;
d) a administração dos serviços gerais, mediante regulamentação,
coordenação. Controle e execução das atividades de portaria, limpeza,
conservação e manutenção de bens imóveis próprios ou locados de terceiros;
e) o controle das despesas e do consumo dos serviços públicos de energia,
água e telefone, bem como a utilização de serviços de hospedagem, a aquisição
de passagens aéreas e terrestres e pagamento de diárias;
f) a coordenação e o controle das atividades de comunicações
administrativas, atuando na normatização de procedimentos de preservação,
guarda, protocolo, arquivo de documentos e a padronização de impressos e
formulários oficiais de uso geral;
g) o planejamento e a coordenação das atividades relativas à tecnologia de
informações, no que tange à sistemática, modelos, técnicas e ferramentas, bem
como à definição e desenvolvimento da configuração física e lógica dos sistemas
usados ou operados em rede por órgãos e entidades do Poder Executivo;
h) a disponibilidade da infra-estrutura tecnológica de comunicação

II – o assessoramento a órgãos e entidades do Poder Executivo para
assegurar a observância das normas legais nos procedimentos de guarda e
aplicação de dinheiro, valores e outros bens do Município;
III – o acompanhamento e a verificação da regularidade na realização das
receitas e despesas e exame dos atos que resultem em criação e extinção de
direitos e obrigações de ordem financeira e patrimonial no âmbito do Poder
Executivo;
IV – a avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial nos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como da aplicação
dos recursos públicos por entidades que recebem subvenções ou outras
transferências à conta do orçamento do Município;
V– a proposição de impugnação de despesas e inscrição de responsabilidade
relativamente às contas do Município e o apoio às atividades de controle externo
de competência do Tribunal de Contas do Estado;
VI- o recebimento de reclamações, denúncias e sugestões sobre serviços da
Administração Municipal e a promoção do seu encaminhamento a outros órgãos
municipais para apuração, esclarecimento e tomada de providências para
solução ou correção de desvios, omissões; e
VII– a operação e a manutenção de sistema de informação para
disponibilizar, em local de fácil acesso ao público ou via web, aos contribuintes,
partidos político, associações, sindicato e aos cidadãos em geral, informações
sobre a gestão dos recursos públicos por órgãos e entidades do Poder Executivo e
sua transferência á entidades privadas ou organizações não-governamentais.
CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO
Art. 49. Constituem instrumentos principais de atuação da Administração
Pública Municipal:
I – os princípios,as políticas e as diretrizes gerais de Governo Municipal;
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II – os programas setoriais, integrados por projetos, de execução
descentralizada ou desconcentrada;
III – o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;
IV – as normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados
dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
V – a avaliação do cumprimento das metas anuais fixadas na execução de
projetos de atividades;
VI – o demonstrativo das estimativas de compensação da renúncia de
receita;
VII – o acompanhamento da execução de planos, programas, projetos
atividades;
VIII - prestação de contas anuais; e
IX – os relatórios resumidos da execução orçamentária e os relatórios de
gestão fiscal.
CAPÍTULO IV
DAS NORMAS REGEDORAS DAS ÃÇÕES ADMINISTRATIVAS
Seção I
Das Licitações
Art. 50. A contratação de obras e serviços, as compras de bens e as alienações
promovidas por órgãos e entidades da Prefeitura Municipal obedecerão à
legislação editada pelo Governo Federal, com base na competência definida no
inciso XXVII do art. 22 da Constituição Federal, e observarão as seguintes
regras:
I- o setor privado será convocado, por meio de licitação, sempre que puder
demonstrar padrões de qualidade, rapidez e segurança compatíveis com o
interesse público, para executar obras, serviços ou fornecer bens;
II- será dada publicidade aos atos referentes às licitações promovidas para
órgãos ou entidades municipais, a fim de que todos quantos se interessem em
participar de licitação tenham o direito público subjetivo à fiel observância dos
procedimentos estabelecidos em lei e para que qualquer cidadão possa
acompanhar o seu desenvolvimento; e
III- as compras de bens deverão ser processadas, sempre que possível, por
sistema de registro de preços e mediante pregão, eletrônico ou presencial, e
atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as
condições de manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas.
Seção II
Dos Servidores Públicos
Art. 51. Os servidores públicos da administração direta e das autarquias e
fundações reger-se-ão por disposições estatutárias ou pela legislação trabalhista,
e serão admitidos, por prazo indeterminado, somente após aprovação em
concurso público.
Parágrafo único. As admissões temporárias para atender à necessidade de
excepcional interesse público serão por prazo determinado, obedecerão a
contrato público com cláusulas uniformes que assegure ao servidor, no mínimo,
os direitos referidos no § 3° do art. 39 da Constituição Federal.
Art. 52. O Poder Executivo disciplinará a aplicação de recursos
orçamentários provenientes da economia com despesas correntes de órgãos,
autarquias e fundações municipais, para aplicação no desenvolvimento de
programas de qualidade e produtividade, treinamento, inclusive o pagamento do
adicional de incentivo à produtividade, com base na avaliação de desempenho
coletivo.
Seção III
Dos Atos da Administração do Poder Executivo
Art. 53. Constituem espécies privativas de atos normativos de competência:
I - do Prefeito Municipal, o decreto e a portaria;

IV- dos órgãos colegiados de natureza deliberativa e executiva, a
deliberação; e
V- das autoridades referidas dos incisos II e III e das demais autoridades e
de outros agentes da administração, a ordem de serviço, a instrução normativa
ou administrativa, as comunicações, os editais ou outros atos similares que
emanem comandos administrativos.
§ 1° Os decretos serão referendados por um ou mais Secretários Municipais
ou pelo Procurador-Geral do Município, de conformidade com a matéria por ele
tratada e a área de competência de cada titular.
§ 2° A revogação total ou parcial de ato normativo ou administrativo será
feita por ato da mesma espécie, referindo-se a ementa deste, expressamente, ao
ato alterado ou revogado, bem como à respectiva matéria.
Art. 54. Os atos normativos receberão numeração em série própria, sem
renovação anual, e a numeração dos não-normativos será iniciada anualmente,
quando forem de caráter pessoal ou individual ou para comunicação ou
convocação.
Parágrafo único. Os atos normativos e administrativos, para que produzam
efeitos perante a Administração Pública e terceiros, serão publicados no Diário
Oficial do Município de Dourados.
Seção IV
Das Competências do Prefeito Municipal
Art. 55. Ao Prefeito Municipal, considerando as atribuições que lhe são
outorgadas na Lei Orgânica do Município, compete:
I- determinar os órgãos da administração direta ou entidades da
administração indireta que deverão atuar como gestores dos fundos instituídos
por lei;
II- estabelecer a ligação funcional às Secretarias Municipais com conselhos
consultivos ou deliberativos instituídos por lei municipal;
III- promover a transferência de competências definidas nesta Lei de
Secretarias Municipais para entidades da administração indireta que lhes forem
vinculadas ou supervisionadas; e
IV- transformar cargos efetivos e em comissão em cargos de mesma
natureza, sem aumento de despesa, para composição e organização dos quadros
de pessoal do Poder Executivo e de suas autarquias e fundações.
Art. 56. O Prefeito Municipal poderá nomear até dois Assessores Especiais
para executar, por prazo determinado, estudos, elaboração, implantação e
avaliação de resultados de ações, projetos e ou atividades de relevante interesse
para o Município.
§ 1º Ao Assessor Especial poderão ser conferidas competências fixadas
para órgãos da administração direta ou de entidades de direito público,
definidas nesta lei ou nos respectivos atos de organização ou instituição, desde
que relacionadas à área definida para sua atuação.
§ 2° O Prefeito Municipal deverá fixar os objetivos e as metas a serem
atingidos e as atividades que serão executadas pelo Assessor Especial, assim
como o órgão ou entidade da Prefeitura Municipal que lhe dará o apoio material
e financeiro.
§ 3° A remuneração do Assessor Especial corresponderá à fixada para o
símbolo DGA-02 da tabela de cargos em comissão da Prefeitura Municipal.
Seção V
Das Competências dos Secretários Municipais
Art. 57. Os Secretários Municipais e Procurador –Geral do Município,
além das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município e em
outros instrumentos legais, compete:
I- autorizar empenho e pagamento de despesas, movimentar as cotas e
transferências financeiras, firmar contratos, convênios ou termos similares, em
nome do Município;
II- autorizar a realização de licitação, sua dispensa ou declaração de
inexigibilidade, nos termos da legislação pertinente;
III- expedir resoluções para execução de decretos ou regulamentos;

II - dos Secretários Municipais e do Procurador-Geral do Município, a
resolução;

IV- praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou
delegadas pelo Prefeito Municipal.

III- dos dirigentes superiores das autarquias e fundações e dirigentes de
órgãos vinculados diretamente ao Prefeito Municipal, a portaria;

Parágrafo único. Aos Diretores-Presidente de Diretor Superintendente de
autarquia ou fundação são conferidas as competências destacadas nos incisos I
e II deste artigo.
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municipal e da sociedade; e
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES GERAIS
Art. 58. O provimento dos cargos em comissão de direção, gerência ou de
assessoramento e assistência técnica deverá tomar em consideração na escolha
do nomeado a sua afinidade com a posição hierárquica do cargo e a educação
formal, a experiência profissional relevante e a capacidade administrativa
exigidas para o exercício das atribuições do cargo.
Art. 59. Fica retificada para dez por cento e noventa por cento a gratificação
de representação fixada no Anexo Único da Lei n° 2.592, de 18 de julho de 2003,
respectivamente, para os cargos de Diretor-Superintende e de Diretor Clínico da
Fundação de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, mantidos os
demais percentuais para os cargos de Diretor Administrativo e Diretor do
Serviço de Enfermagem.
Art. 60. Os cargos em comissão de direção, gerência e assessoramento para
operacionalização dos órgãos da administração direta e das entidades da
administração indireta serão resultantes da transformação de cargos existentes
na data de vigência desta Lei.
Parágrafo único. Fica criado um cargo em comissão de Secretário Municipal
para implantação da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.
Art. 61. Fica criada, cabendo-lhe as atribuições estabelecidas nesta Lei, a
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e transformadas as
Secretarias Municipais de Fazenda, de Administração, de Indústria, Comércio e
Turismo, de Serviços Urbanos e de Agricultura, nas Secretarias Municipais,
respectivamente, de Finanças, de Gestão Pública, de Desenvolvimento
Econômico e Empreendedorismo, de Habitação e Serviços Urbanos e de
Agricultura Familiar e a Advocacia-Geral do Município na Procuradoria-Geral
do Município.
Art. 62. Ficam criados na estrutura do Poder Executivo, vinculado
diretamente ao Prefeito Municipal, os seguintes órgãos colegiados:
I- o Conselho de Empreendedorismo e Desenvolvimento Integrado, de
natureza consultiva com a finalidade de discutir e apreciar propostas de
programas e projetos voltados para o fomento, a indução ao desenvolvimento
das atividades econômicas no Município de Dourados e será integrado por
membros da administração municipal e da sociedade;
II- o Conselho Gestor de Políticas Sociais, com a finalidade de articular,
integrar e deliberar sobre as políticas sociais implementadas pelos diversos
órgãos governamentais, será integrado por membros da administração

III- o Conselho de Desenvolvimento da Gestão Pública com a finalidade de
elevar a qualidade dos serviços prestados à população e avaliar projetos da área
de gestão institucional e será integrado por membros da administração
municipal e da sociedade.
Parágrafo único. A organização, o funcionamento, a composição, a
qualificação e o mandato dos membros dos conselhos criados neste artigo serão
estabelecidos em lei de iniciativa do Prefeito Municipal.
CAPITULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 63. Fica extinta a Agência de Habitação Popular de Dourados e
incorporados seus bens, recursos financeiros e humanos e as obrigações à
Prefeitura Municipal.
Art. 64. O art. 10 da Lei n° 2.592, de 18 de julho de 2003, passa a viger com
a seguinte redação:
“Art. 10- Fica o Prefeito Municipal autorizado a admitir, considerado a
supremacia do interesse público e a indispensabilidade de pessoal para executar
os serviços de saúde de competência da fundação, pelo prazo de 01 ano,
prorrogável por período não superior a este, servidores para o funcionamento da
fundação.”
Art. 65. O Prefeito Municipal fica autorizado a estabelecer as vinculações
das entidades da administração indireta e dos fundos municipais e a
incorporação das funções, de pessoal e patrimônio, dos direitos e das
obrigações dos órgãos e entidades transformados, fusionados, extintos ou
incorporados por órgãos ou entidades integrantes da estrutura do Poder
Executivo.
Art. 66. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais ao
orçamento do exercício de 2005 até o limite dos saldos orçamentários apurados
nas unidades extintas, fusionadas ou incorporadas, para implementação das
disposições desta Lei.
Art. 67. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
contar de 1° de janeiro de 2005.
Art. 68. Fica revogada a Lei n° 2.384, de 28 de dezembro de 2000, e demais
disposições em contrário.
Dourados, 28 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Decreto
DECRETO Nº 3385, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004
“Demite servidora efetiva –Sandra Quaresma da Silva”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Artigo 1º- Fica demitida, a partir de 17 de dezembro de 2004, nos termos do
Processo Administrativo nº 14/04, SANDRA QUARESMA DA SILVA PALHANO
BARBOZA, ocupante do Cargo Efetivo de “Assistente de Serviços Administrativosfunção: Técnico Administrativo”, matrícula funcional nº 131471, por ter praticado
conduta tipificada no art. 198, inciso X da Lei Complementar nº 007, de 22 de outubro

de 1991.
Artigo 2º- Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, a servidora
demitida não poderá retornar ao serviço público municipal, nos termos do artigo 201,
da Lei Complementar nº 007, de 22 de outubro de 1991, e fica o cargo nele indicado
declarado vago, nos termos do artigo 45, inciso II, c/c artigo 48, inciso I, da Lei
Complementar nº 007, de 22 de outubro de 1991.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 17 de dezembro de 2004, revogadas as disposições em contrário.
Dourados MS, 21 de dezembro de 2004.
JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

Resoluções
Resolução/SEMED nº 833/2004.
“Altera dispositivos da Resolução/SEMED nº 828/2004 e dá outras
providências”.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Retificar o ato de Remoção de Clenir Salete Alves Zandoná que passe a constar:
Remover, a pedido, para fins de regularização da vida funcional, Clenir Salete Alves
Zandoná, professora do Ensino Fundamental 5ª/8ª série, Classe-A, Nível-PII,
matrícula nº 143331-1, com 09 h/as semanais de História, da EM. Pref. Álvaro
Brandão, para a EM. Etalívio Penzo, turno matutino, a contar de 02 de fevereiro de
2004.
Retificar o ato de Lotação de Sandra Regina Piesanti que passe a constar: Lotar,

para fins de regularização da vida funcional, Sandra Regina Piesanti, professora do
Ensino Fundamental – 1ª/4ª série, matrícula nº 39811-1, Classe-C, Nível-PI, com 20
h/as semanais, na EM. Cel. Firmino Vieira de Matos, a partir de 06 de fevereiro de
2004.
Remover, a pedido para fins de regularização da vida funcional, Elizeu Bastos de
Oliveira, professor de Geografia do Ensino Fundamental 5ª/8ª série, Classe-A,
Nível-PII, matrícula nº 153321-2, das Escolas Municipais – Armando Campos Belo,
03 h/as turno vespertino, EM. Profª Elza Farias K. Real, 06 h/as turno vespertino,
EM. Pref. Álvaro Brandão, 09 h/as turno vespertino, para a EM. Etalívio Penzo, com
18 h/as semanais, turno noturno a contar de 03 de fevereiro de 2003.
Remover, a pedido para fins de regularização da vida funcional, José Vieira
Filho, professor do Ensino Fundamental 1ª/4ª série, Classe-G, Nível-PII, matrícula nº
71911-2, com 20 h/as semanais, do Centro de Integração do Adolescente “Dom
Alberto” – CEIA, para a EM. Weimar Gonçalves Torres, turno vespertino, a contar de
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Resoluções
02 de fevereiro de 2004.
Registre-se,
Cumpra-se.
Gabinete do Secretário Municipal de Educação, 22 de dezembro de 2004.
Resolução nº. 12/7357/04/SEMAD.
José Marques Luiz, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do
Município de Dourados,

PROCESSANTE, constituída pelo Decreto 285/2001, alterado pelo Decreto
2340/2003, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar o
DESAPARECIMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA ADVOCACIA GERAL DO
MUNICÍPIO, OS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
INSTAURADO CONTRA SANDRA QUARESMA DA SILVA PALHANO
BARBOZA, conforme relato em CI nº 100/JNC/2004/AGM e Boletim de Ocorrência
nº 4091/2004 da Policia Civil.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Secretaria Municipal de Administração, aos 29 dias do mês de Dezembro do ano
de dois mil e quatro (2004).

R E S O L V E:
DETERMINAR, à COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E

Balancetes

José Marques Luiz
Secretario Municipal de Administração

