
DECRETO “P” Nº 326 de 26 de julho de 2021.

“Dispõe sobre a Exoneração de servidor”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município 
de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado, por falecimento, a partir de 26 de junho de 2021, o servidor 
Antônio Odair de Souza, do cargo comissionado símbolo “DGA-6”, da função de 
Assessor III, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 26 de junho de 2021.

Dourados (MS), 26 de julho de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração 

DECRETO “P” Nº 327 de 26 de julho de 2021

“Torna sem efeito a nomeação constante no Decreto ¨P¨ nº 308, de 05 de julho 
de 2021”

O Prefeito Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições, que lhe confere o 
inciso II do art. 66, da lei orgânica do Município, 

D E C R E T A
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DECRETO “P” Nº 320, de 21 de julho de 2021.

“Rerratifica o Decreto “P” nº 309, de 08 de julho de 2021.”

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das 
atribuições que lhe confere o inciso II, do artigo 66, da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica rerratificado o Decreto “P” nº 309, publicado no Diário Oficial nº 
5.451, de 08 de julho de 2021,  publicado em 9 de julho de 2021, conforme abaixo:

Onde consta no Decreto nº 309 de 08/07/2021:

“Servidora: Fernanda Cardoso Hetzel - Cargo: Assessor IV - Símbolo: DGA-7 - 
Lotação: GABINETE DO PREFEITO - Nomeação a partir de 09/07/2021.”

 
Passa a constar no Decreto nº 309 de 08/07/2021: 

“Servidora: Fernanda Cardoso Hetzel - Cargo: Gerente de Núcleo - Símbolo: 
DGA-5 - Lotação: GABINETE DO PREFEITO - Nomeação a partir de 09/07/2021.”

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 21 de julho de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça 3411-7664
Vice-Prefeito Carlos Augusto  Ferreira Moreira 3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados Mariana de Souza Neto 3424-2005
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social Diego Zanoni Fontes 3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial Ginez Cesar Bertin Clemente 3411-7626
Chefe de Gabinete Alfredo Barbara Neto 3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados Luis Arthur Spinola Castilho 3424-0363
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados Edvan Marcelo Morais 3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados Jairo José de Lima 3411-7731
Guarda Municipal Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento 3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados Wolmer Sitadini Campagnoli 3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd Theodoro Huber Silva 3427-4040
Procuradoria Geral do Município Paulo César Nunes da Silva 3411-7761
Secretaria Municipal de Administração Vander Soares Matoso 3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar Ademar Roque Zanatta 3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social Elizete Ferreira Gomes de Souza 3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura Francisco Marcos Rosseti Chamorro 3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Cleriston Jose Recalcatti 3426-3672
Secretaria Municipal de Educação Ana Paula Benitez Fernandes 3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda Everson Leite Cordeiro 3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica Henrique Sartori de Almeida Prado 3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas Luis Gustavo Casarin 3411-7112
Secretaria Municipal de Planejamento Romualdo Diniz Salgado Junior (Interino) 3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde Waldno Pereira de Lucena Junior 3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Romualdo Diniz Salgado Junior 3424-3358

Prefeitura Municipal de Dourados 
 Mato Grosso do Sul

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E 
CERIMONIAL

 

  Rua Coronel Ponciano, 1.700  

  Parque dos Jequitibás - CEP.: 79.839-900 

  Fone: (67) 3411-7150 / 3411-7626

E-mail: diariooficial@dourados.ms.gov.br   

  Visite o Diário Oficial na Internet:

http://www.dourados.ms.gov.br
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Art. 1º Torna sem efeito a nomeação da senhora Tamy Zanoni Camargo Monteiro, 
lotada na Secretária Municipal de Saúde, cargo Diretor de Unidade de Saúde III, 
símbolo “DGAS-3” constante no anexo único do Decreto ¨P¨ nº 308, de 05 de julho 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 5.447 do dia 05 de julho de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 05 de julho de 2021.

Dourados (MS), 26 de julho de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração 

DECRETO “P” Nº 328, de 26 de julho de 2021.

“Revoga Gratificação por Função de Confiança”.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e 
IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica revogada, a partir de 26 de julho de 2021, a Gratificação por Função 
de Confiança no percentual de 30% (trinta por cento), do servidor Jurandi Pereira da 
Silva Junior, lotado na Secretaria Municipal de Administração, com base no Art. 62, 
II da Lei Complementar nº 310 de 29 de março de 2016.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
de 01 de julho de 2021.

Dourados (MS), 26 de julho de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETO “P” Nº 329 de 26 de julho de 2021.

“Dispõe sobre a exoneração de servidores”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município 
de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam exonerados, os servidores ocupantes em cargos de provimento em 
comissão indicados no anexo único.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme anexo 
único.

Dourados (MS), 26 de julho de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração 

DECRETO “P” Nº 330 de 26 de julho de 2021.

“Dispõe sobre a nomeação de servidores”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município 
de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados, em substituição, os servidores indicados no anexo único, 
para exercerem cargos de provimento em comissão.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, conforme anexo 
único.

Dourados (MS), 26 de julho de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração 

DECRETO “P” Nº 331, de 26 de julho de 2021.

“Concede Gratificação por Função de Confiança”.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e 
IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por Função de Confiança, dos servidores 

relacionados no anexo único deste Decreto, com base no Art. 62, II da Lei 
Complementar nº 310 de 29 de março de 2016.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos conforme anexo único.

Dourados (MS), 26 de julho de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

 

DECRETO “P” Nº 332, de 26 de julho de 2021.
“Alteração de percentual de Gratificação por Função de Confiança”.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e 

IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterada a Gratificação por Função de Confiança, dos servidores 

relacionados no anexo único deste Decreto, com base no Art. 62, II da Lei 
Complementar nº 310 de 29 de março de 2016.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos conforme anexo único.

Dourados (MS), 26 de julho de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

 DECRETOS

Anexo do Decreto “P” nº 329, de 26 de julho de 2021.
SERVIDOR CARGO SIMBOLO LOTAÇÃO A PARTIR 

ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO GERENTE DE NÚCLEO DGA-5 SEMS 26/07/2021.
RODRIGO RUBERT STEFANELLO ASSESSOR III DGA-6 SEMS 26/07/2021.
EVALDO FERNANDO DOS SANTOS GERENTE DE NÚCLEO DGA-5 SEMAD 26/07/2021.
FRANCISLENE RIBEIRO BARROS ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DGA-4 SEMS 26/07/2021.
LETICIA MARTINELLI BARBOSA DA SILVA ASSESSOR EXECUTIVO DGA-5 SEMS 26/07/2021.
ADEILDO FLORENCIO DA SILVA ASSESSOR III DGA-6 SEMS 26/07/2021.
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA ASSESSOR IV DGA-7 SEMS 26/07/2021.

Anexo do Decreto “P” nº 330, de 26 de julho de 2021.
SERVIDOR CARGO SIMBOLO LOTAÇÃO A PARTIR 

ANDRE OLIVEIRA PINHEIRO ASSESSOR III DGA-6 SEMS 26/07/2021.
RODRIGO RUBERT STEFANELLO GERENTE DE NÚCLEO DGA-5 SEMS 26/07/2021.
JURANDI PEREIRA DA SILVA JUNIOR GERENTE DE NÚCLEO DGA-5 SEMAD 26/07/2021.
FRANCISLENE RIBEIRO BARROS DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE II DGAS-2 SEMS 26/07/2021.
LETICIA MARTINELLI BARBOSA DA SILVA ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DGA-4 SEMS 26/07/2021.
ADEILDO FLORENCIO DA SILVA ASSESSOR EXECUTIVO DGA-5 SEMS 26/07/2021.
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA ASSESSOR III DGA-6 SEMS 26/07/2021.
JOSE JOAO DOS SANTOS FONSECA ASSESSOR IV DGA-7 SEMSUR 26/07/2021.

LARISSA DE ARAUJO MONTES DIRETOR DE UNIDADE DE 
SAUDE III DGAS-3 SEMS 26/07/2021.

ANEXO ÚNICO DO DECRETO “P” 331 de 26 de julho de 2021
SERVIDOR FUNÇÃO LOTAÇÃO PERCENTUAL A PARTIR

MARCIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ENFERMEIRO SEMS 30% 15/07/2021.
ANA LUIZA DE AVILA LACERDA ARQUITETO SEPLAN 30% 26/07/2021.
NILDA MOURA BARBOSA FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS SEMSUR 50% 15/07/2021.
EDUARDO LOSS CENCI ADMINISTRADOR SEMAD 40% 01/07/2021.
ELIANE ALVES DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMAD 40% 01/07/2021.
EVALDO FERNANDO DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMAD 50% 26/07/2021.
GABRIEL TEBALDI DE JESUS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMAD 40% 01/07/2021.

JOOSSANDRA CRUZ GONCALVES MARIA ASSISTENTE DE ATIVIDADES 
EDUCACIONAIS I SEMAD 50% 01/07/2021.

JOSE OTHAWIO DUTRA ADMINISTRADOR SEMAD 30% 01/07/2021.
JULIANA SOUZA TEIXEIRA KUMAGAI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMAD 40% 01/07/2021.

ANEXO ÚNICO DO DECRETO “P” 332 de 26 de julho de 2021

SERVIDOR FUNÇÃO LOTAÇÃO NOVO 
PERCENTUAL A PARTIR

FILOMENO GUIMENES AEDO MOTORISTA DE VEICULO LEVE ASSECOM 50% 26/07/2021.
ANA PAULA BARBOSA COELHO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMAD 50% 01/07/2021.
ANDREIA DE ALMEIDA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMAD 50% 01/07/2021.

CLEBERSON LOPES DOS SANTOS ASSISTENTE DE ATIVIDADES 
EDUCACIONAIS I SEMAD 30% 01/07/2021.

CRISTIANE MENDES FERREIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMAD 40% 01/07/2021.
DORALINE HELEN MARQUES DOS 
SANTOS BITENCOURT ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMAD 50% 01/07/2021.

ELISANGELA DA SILVA NASCIMENTO 
LIBORIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMAD 50% 01/07/2021.

FABIANA APARECIDA DE LIMA 
RODRIGUES

ASSISTENTE DE ATIVIDADES 
EDUCACIONAIS I SEMAD 30% 01/07/2021.

JENIFFER DAIANY DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMAD 40% 01/07/2021.

JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA TECNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO SEMAD 20% 01/07/2021.

KEYLA PEREIRA MERLIM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMAD 30% 01/07/2021.
NEIDIVALDO FRANCISCO MEDICE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEMAD 40% 01/07/2021.
TAMMI JULIENE LEITE DE AGUIAR ADMINISTRADOR SEMAD 30% 01/07/2021.
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DECRETO “P” Nº 333, de 26 de julho de 2021.

“Revoga percentual de Gratificação por  Dedicação Exclusiva”.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e 
IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam revogados os percentuais de Gratificação por Dedicação Exclusiva, 
dos servidores relacionados no anexo único deste Decreto, com base no Art. 62, II 
da Lei Complementar nº 310 de 29 de março de 2016.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos conforme anexo único.

Dourados (MS), 26 de julho de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETO “P” Nº 334, de 26 de julho de 2021.

“Dispõe sobre a vacância de cargos de provimento efetivo”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto no artigo 60, inciso VI, da LC 107/07 (Estatuto do 
Servidor Público Municipal);

D E C R E T A

Art. 1º Fica deferida a vacância de cargo em virtude de posse em outro cargo 
inacumulável, pelo período de até 03 (três) anos, período de estágio probatório do 
novo cargo público, a contar de 20 de julho de 2021, ao servidor Maurício Cescon, 
em decorrência da posse no cargo de Escrivão de Polícia Judiciária, junto a Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, conforme DOE/
MS nº 585 de 10 de junho de 2021, página 124, com fundamento no artigo 60, inciso 
VI, Lei Complementar nº 107, de 27/12/2006, conforme Processo Administrativo nº 
2006/2021.

Parágrafo Único: Considerando o disposto no caput deste artigo, caso não haja 
o retorno do servidor para o exercício do cargo de origem no prazo da vacância 
deferida, ao seu término ficará considerado automaticamente exonerado.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
de 20 de julho de 2021.

Dourados (MS), 26 de julho de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETO “P” Nº 335 de 28 de julho de 2021.

“Dispõe sobre a Exoneração de servidora”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município 
de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a partir de 31 de julho de 2021, a servidora 
Leticia Marques Borba, do cargo comissionado símbolo “DGA-5”, da função de 
Gerente de Núcleo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
de 31 de julho de 2021.

Dourados (MS), 28 de julho de 2021.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração 

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 522 DE 22 DE JULHO DE 2.021

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2021, conforme 
especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal 
nº 4.576 de 1º de Janeiro de 2021.

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no valor 
de R$ 723.168,25, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
17.01.13.392.1182.139-339042-Auxilios 723.168,25
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão 

utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s):

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
06.01.04.129.1122.032-449052-Equipamento E Material Permanente 

723.168,25

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a partir de 22/07/2021, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 de Julho de 2.021

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

 DECRETOS

 RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº SM/ 07/890/2021/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do Artigo 75, da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

R E S O L V E:

APLICAR ao servidor público municipal MÁRCIO PRUDENCIANO 
ANGÉLICO,  matrícula funcional nº 114760762, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotado  na Secretaria Municipal de Assistência Social, a penalidade 
de SUSPENSÃO por 90 (noventa) dias convertido em multa, com base de 50% 
(cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor 

obrigado  a permanecer em serviço, com fulcro no Artigo 203, § 2º, por ter infringido 
o disposto os Artigos 186, inc. I e III; 187, inc. VI, todos da LC 107/2006, conforme  
Processo Administrativo Disciplinar n. 1.192/2020, instaurado em 17.04.2020.

 
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
 
Secretaria Municipal de Administração, aos vinte e seis (26) dias do mês de Julho 

(07) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO DO DECRETO “P” 333 DE 26 de julho de 2021

SERVIDOR FUNÇÃO LOTAÇÃO NOVO 
PERCENTUAL A PARTIR

ANGELA FABIANE GUBERT PROFISSIONAL DO MAGISTERIO 
MUNICIPAL SEMED 70% 20/07/2021.

LEOVALDO BONFA PROFISSIONAL DO MAGISTERIO 
MUNICIPAL SEMED 70% 20/07/2021.

SIDICLEI ROQUE DEPARIS PROFISSIONAL DO MAGISTERIO 
MUNICIPAL SEMED 40% 20/07/2021.

HILDA APARECIDA DE SOUZA PROFISSIONAL DO MAGISTERIO 
MUNICIPAL SEMED 30% 20/07/2021.



 DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.465                                                        04                      DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2021

RESOLUÇÃO Nº SD/07/891/21 SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do Artigo 75, da Lei Orgânica 
do Município de Dourados,

R E S O L V E:

DETERMINAR à COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E 
PROCESSANTE, constituída nos termos dos Decretos n. 1642 e 2012 de 2019, 
a instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar possíveis 
irregularidades administrativas ocorridas na Secretaria Municipal de Saúde - SEMS, 
no âmbito da Unidade de Saúde da Missão Evangélica Caiuá, nos termos da CI n. 
571/2021/DRH/SEMAD.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
 
Secretaria Municipal de Administração, aos vinte e seis (26) dias do mês de julho 

(07) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

                            
Resolução nº. Disp/07/1056/2021/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica 
do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder aos Servidores Públicos Municipais, “01” (um) dia de dispensa do 
serviço, por ter prestado serviço à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 98, da Lei nº 
9504, de 30 de setembro de 1997, conforme relação anexa.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações 
necessárias.

Secretaria Municipal de Administração, aos 23 de Julho de 2021. 

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº 157, de 26 de julho de 2021.

“Altera dispositivos da Resolução  nº 121/2012- Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Dourados.”

O Vereador Laudir Antonio Munaretto, Presidente da Câmara Municipal de 
Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, em conformidade com o art. 20, inciso II, 
alínea  “m”, todos do Regimento Interno, faz saber que os Vereadores aprovaram e 
ele promulga a seguinte Resolução.

Art. 1º - A Resolução 121/2012, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Dourados, passa viger com as seguintes alterações:

Art. 108. […]

[…]

§ 2º Nada obstante o disposto no parágrafo anterior, todos os requerimentos serão 
entregues por escrito à secretaria da Casa, e serão organizados em pauta para melhor 
gerenciamento desses.

I - a pauta de requerimentos será deliberada na Ordem do Dia;
II – a discussão da Pauta de Requerimentos, assim como dos requerimentos em 

destaque, terá duração de 07 (sete) minutos, permitido apartes;
III – o pedido de destaque será solicitado, pelo vereador independente de autoria, 

antes da discussão da pauta de requerimentos;
IV – o requerimento destacado será discutido e votado de imediato. 

[…]

§ 4º […]
[…]

b) o prazo para informação do Executivo será de 20 (vinte) dias. (Art. 18, § 3º da 
LOM);

[…]

Art. 152. A sessão será prorrogada pela presidência, por até 02h (duas horas), 
para discussão e votação nominal da matéria constante na Ordem do Dia, até 15min 
(quinze minutos) antes do encerramento.

[…]

Art. 155. As sessões ordinárias realizar-se-ão semanalmente e serão abertas com 
uma leitura ecumênica feita por um vereador designado pelo Presidente, cântico do 
Hino de Dourados e terão duração máxima de 06h (seis horas).

[…]

Art. 158. O Expediente terá duração máxima de 03h30min (três horas e trinta 
minutos), a partir da hora fixada para o início da sessão e compreenderá a ordem:

I – aprovação de ata da sessão anterior;
II – comunicações encaminhadas à Mesa Diretora;
III – tribuna livre;
IV – apresentação de proposições e tema livre, pelos Vereadores inscritos.

[…]

§ 2º […]

[...]

II – o prazo para exposição será de, no máximo, 10min (dez minutos) para cada 
Vereador, permitidos apartes.

§ 3º Ao final do Expediente haverá intervalo de 30min (trinta minutos).

Art. 161. […]
[…]

§ 2º Os Vereadores inscritos poderão usar da palavra por até 10min (dez minutos), 
sem apartes.

Art. 168. […]
[…]

V - Suprimido

Art. 171. A discussão terá a duração máxima de 07min (sete minutos) para cada 
Vereador, permitidos apartes.

Art. 180 […]
[…]

§ 2º A Sessão extraordinária terá a duração máxima de 06h (seis horas).

Art. 194. […]

§ 1º O tempo de uso da Tribuna Livre é de 10min (dez minutos) sem apartes.
§ 2º Os Vereadores inscritos poderão usar da palavra por até 02min (dois minutos), 

sem apartes.

Art. 197. Haverá até 02 (duas) inscrições por sessão, a ser deferido pela Presidência.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Dourados, 26 de julho de 2021.

Ver. Laudir Antonio Munaretto
Presidente da Câmara Municipal

RESOLUÇÃO/SEMS Nº.26 , DE 27 DE JULHO DE 2021.
Publica a Relação Municipal de Medicamentos – REMUME, e da outras 

providências. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica 
do Município de Dourados. 

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, que aprova 
a Política Nacional de Medicamentos e determina que os órgãos e entidades do 
Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com o tema objeto da Política agora 
aprovada, promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, 
projetos e atividades na conformidade das diretrizes, prioridades e responsabilidades 
nela estabelecidas;

Considerando a Resolução CNS n.º 338, de 06 de maio de 2004, que aprovou 
a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e que define que a assistência 
farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 
recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como 
insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional; e que este conjunto 
envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, 
bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia 
da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, 
na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de 
vida da população;

Considerando a Resolução do Conselho Federal de Farmácia n.º 585, de 29 de 
agosto de 2013, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras 
providências;

 RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO DISPENSA ELEITORAL Nº. 06/1056/2021/SEMAD 
FOLGA DE 01 (UM) DIA

NOME MATRICULA SECRETARIA DATA DA 
FOLGA

DATA DO 
SERV ELEIT.

JOSE ROBERTO DA SILVA 114763121-1 SEMAD 18/06/2021. 09/11/2020.

LUANA LIMA ALMEIDA RAMOS 114772518-1 SEMAF 30/06/2021. 28/10/2018.

TAMMI JULIENE LEITE DE AGUIAR 114771796-2 SEMAD 15/06/2021. 15/11/2020.
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Considerando a Resolução do Conselho Federal de Farmácia n.º 586 que regula a 
prescrição farmacêutica e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 3.047, de 28 de novembro de 2019, 
que estabelece o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais.

R E S O L V E:

Art.1º. Publicar a Resolução Municipal de Medicamentos – REMUME, conforme 
relação constante no anexo único; 

Art.2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art.3º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a RESOLUÇÃO/

SEMS Nº 03, DE 23 DE MARÇO DE 2015, a RESOLUÇÃO/SEMS Nº 04, DE 23 
DE MARÇO DE 2015, RESOLUÇÃO/SEMS Nº 14, DE 23 DE MARÇO DE 2015 
e a RESOLUÇÃO/SEMS Nº. 02, DE 26 DE JANEIRO DE 2018; 

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

Dourados, MS, 27 de julho de 2021.

Waldno Pereira de Lucena Junior
Secretário Municipal de Saúde

 RESOLUÇÕES

ANEXO ÚNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS/MS
RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS – REMUME

ITEM MEDICAMENTOS FORMA FARMACÊUTICA E CONCENTRAÇÃO

1 Ácido Acetilsalicílico comprimido 100mg
2 Ácido ascórbico solução injetável  500mg/mL
3 Ácido fólico comprimido 400mcg
4 Ácido fólico comprimido 5mg
5 Ácido tranexâmico solução injetável  50mg/mL
6 Ácido Valproico (Valproato de sódio) comprimido/ cápsula 250mg
7 Ácido Valproico (Valproato de sódio) comprimido 500mg
8 Ácido Valproico (Valproato de sódio) solução oral 50mg/mL
9 Água destilada solução injetável 10mL

10 Albendazol comprimido 400mg
11 Albendazol suspensão oral 40mg/mL
12 Alendronato de sódio comprimido 70mg
13 Alopurinol comprimido 300mg
14 Amiodarona, cloridrato de comprimido 200mg
15 Amiodarona, cloridrato de solução injetável 50mg/mL
16 Amitriptilina, cloridrato de comprimido 25mg
17 Amoxicilina cápsula/comprimido 500 mg
18 Amoxicilina suspensão oral 50mg/mL 
19 Anlodipidino, besilato de comprimido 5mg e/ou 10mg
20 Atenolol comprimido 50mg
21 Atropina solução injetável 0,25mg/mL
22 Azitromicina suspensão oral 40mg/mL
23 Azitromicina comprimido 500mg
24 Benzilpenicilina benzatina* pó para suspensão frasco-ampola 1.200.000UI

25 Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina 
potássica* pó para suspensão frasco-ampola 300.000+100.000UI

* Liberado apenas para tratamento de Sífilis.
26 Benzoilmetronidazol suspensão oral 40mg/mL
27 Bicarbonato de sódio solução injetável  8,4%
28 Biperideno, cloridrato de comprimido 2mg
29 Bromoprida solução oral 4mg/mL
30 Bromoprida solução injetável 5mg/mL
31 Cálcio, carbonato de  + colecalciferol comprimido 500mg + 400UI
32 Captopril comprimido 25mg
33 Carbamazepina comprimido 200mg
34 Carbamazepina suspensão oral 20mg/mL
35 Cefalexina cápsula/comprimido 500 mg
36 Cefalexina suspensão oral 50mg/mL
37 Cetoprofeno solução injetável 50mg/mL
38 Ciprofloxacino, cloridrato de comprimido 500mg
39 Clomipramina, cloridrato de comprimido 25mg
40 Clonazepam solução oral 2,5mg/mL
41 Cloreto de potássio solução injetável  19,1%
42 Cloreto de sódio solução injetável  20%
43 Cloreto de Sódio solução nasal 0,9%
44 Cloreto de Sódio 250mL e/ou 500mL 0,9%
45 Clorpromazina, cloridrato de comprimido 25mg
46 Clorpromazina, cloridrato de comprimido 100mg
47 Clorpromazina, cloridrato de solução injetável  5mg/mL
48 Clorpromazina, cloridrato de solução oral 40mg/mL
49 Dexametasona suspensão oftálmica 1mg/mL
50 Dexametasona creme 1mg/mL
51 Dexametasona solução oral  0,1 mg/mL
52 Dexametasona, fosfato dissódico de solução injetável 4mg/mL
53 Dexclorfeniramina, maleato de comprimido 2mg
54 Dexclorfeniramina, maleato de solucão oral 0,4mg/mL
55 Diazepam solução injetável 5mg/mL
56 Diazepam comprimido 10mg
57 Digoxina comprimido 0,25 mg
58 Dipirona sódica solução oral 500 mg/mL
59 Dipirona sódica solução injetável 500mg/mL

60
Dispositivo intra-uterino (DIU), em “t”, flexível, 
poletileno, fio cobre enrolado haste, cone cobre nos 
braços “t”, 2 fios polietileno branco 2 a 3cm

Dispositivo 

61 Doxazosina, mesilato de comprimido 2mg

62 Enalapril, maleato de comprimido 10mg e/ou 20mg

63 Epinefrina solução injetável 1mg/mL
64 Eritromicina, estolato de comprimido 500 mg
65 Eritromicina, estolato de suspensão oral 50mg/mL
66 Escopolamina, butilbrometo de solução injetável 20mg/mL
67 Escopolamina, butilbrometo de  + Dipirona solução injetável 4mg + 500mg/mL
68 Escopolamina, butilbrometo de  + Dipirona solução oral 6,67mg + 333,4mg/mL
69 Espironolactona comprimido  25mg
70 Etonogestrel adesivo transdérmico 68mcg
71 Fenitoína sódica comprimido 100mg
72 Fenitoína sódica solução injetavel 50mg/mL
73 Fenobarbital comprimido 100mg
74 Fenobarbital solução injetável 100mg/mL
75 Fenobarbital solução oral 40mg/mL
76 Ferro polimaltosado solução oral 50 mg/mL
77 Fitomenadiona solução injetável  2mg/0,2mL
78 Fluconazol cápsula  150mg

79 Fluocinolona acetonida + polimixina B + neomicina 
+ lidocaína  solução otológica 0,25 + 10.000UI + 3,5mg + 20mg

80 Fluoxetina, cloridrato de comprimido/cápsula 20mg
81 Furosemida comprimido 40 mg
82 Furosemida solução injetável 10mg/mL
83 Gentamicina, sulfato solução oftalmica 5mg/mL
84 Glibenclamida comprimido 5 mg
85 Gliclazida comprimido de liberação prolongada 30mg
86 Glicose solução injetável 50%
87 Glicose 250mL e/ou 500mL 5% 
88 Haloperidol solução injetável 5mg/mL
89 Haloperidol comprimido 5mg
90 Haloperidol, decanoato de solução injetável 50mg/mL
91 Hidroclorotiazida comprimido  25 mg
92 Hidrocortisona, succinato sódico de pó para solução injetável 100mg
93 Hidrocortisona, succinato sódico de pó para solução injetável 500mg
94 Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de magnésio suspensão oral 60mg/mL + 40mg/ml
95 Ibuprofeno comprimido 300mg e/ou 600mg
96 Ibuprofeno suspensão oral 50mg/mL e/ou 100 mg/mL
97 Imipramina, cloridrato de comprimido 25mg
98 Ipratrópio, brometo de solução oral 0,25mg/mL
99 Isossorbida, dinitrato de comprimido sublingual 5mg

100 Isossorbida, mononitrato de comprimido 40mg
101 Levodopa + Benserazida comprimido 100 + 25mg
102 Levodopa + Benserazida comprimido 200 + 50mg
103 Levomepromazina comprimido 100mg
104 Levonorgestrel comprimido 0,75mg
105 Levonorgestrel Sistema Intrauterino 52mg 
106 Levonorgestrel + Etinilestradiol comprimido 0,15mg + 0,03mg
107 Levotiroxina sódica comprimido 25mcg e/ou 50 mcg e/ou 100mcg
108 Lidocaína, cloridrato de solução injetável 20mg/mL
109 Lítio, carbonato de comprimido 300mg
110 Losartana Potássica comprimido 50 mg
111 Medroxiprogesterona, acetato de ampola 150mg/mL
112 Metformina, cloridrato de comprimido 500 mg
113 Metformina, cloridrato de comprimido 850 mg
114 Metildopa comprimido 250 mg
115 Metoclopramida, cloridrato de solução injetável  5 mg/mL
116 Metoprolol, succinato de comprimido 25 mg e/ou 50 mg
117 Metronidazol gel vaginal 100mg/g
118 Metronidazol comprimido 250 mg
119 Miconazol, nitrato de creme dermatológico 20mg/g
120 Miconazol, nitrato de creme vaginal 20mg/g
121 Mikania glomerata solução oral 35mg/mL
122 Morfina, sulfato de comprimido 10mg
123 Morfina, sulfato de comprimido 30mg
124 Nifedipino comprimido 10 mg e/ou 20mg
125 Nistatina suspensão oral 100.000 UI/mL
126 Nitrofurantoína cápsula 100mg
127 Noretisterona comprimido 0,35mg
128 Noretisterona, enantato + Valerato de estradiol ampola 50 + 5mg/mL
129 Nortriptilina, cloridrato de cápsula 25mg
130 Óleo mineral solução oral  100mL
131 Omeprazol cápsula 20mg
132 Paracetamol comprimido 500 mg
133 Paracetamol solução oral 200 mg/mL
134 Permanganato de Potássio comprimido para uso tópico 100mg
135 Permetrina loção de 5%
136 Polivitamínico e Sais Minerais comprimido/cápsula
137 Prednisolona, fosfato sódico de solução oral 1mg/mL e/ou 3mg/mL
138 Prednisona comprimido 5 mg
139 Prednisona comprimido 20mg
140 Prometazina, cloridrato de comprimido 25mg
141 Prometazina, cloridrato de solução injetável 25mg/mL
142 Propranolol, cloridrato de comprimido 40 mg
143 Ranitidina, cloridrato de solução injetável 25mg/mL
144 Ranitidina, cloridrato de comprimido  150mg
145 Sais para Reidratação Oral envelope 27.9g
146 Salbutamol, sulfato de solução para inalação 5mg/ml
147 Sertralina, cloridrato de comprimido 50mg
148 Simeticona solução oral 75mg/mL
149 Sinvastatina comprimido 20mg
150 Sulfadiazina de prata creme 10 mg/g
151 Sulfametoxazol + trimetoprima suspensão oral  40mg/mL + 8mg/mL
152 Sulfametoxazol + trimetoprima comprimido 400 mg + 80 mg
153 Sulfato de magnésio solução injetável 50%
154 Sulfato ferroso comprimido 40 mg de ferro elementar
155 Terbutalina solução injetável 0,5mg/mL
156 Tramadol, cloridrato de solução injetável 50mg/mL
157 Varfarina sódica comprimido 5mg
158 Vitaminas do complexo B (B1 + B2 + B3 + B5 + B6) solução injetável
159 Zinco, sulfato de solução oral 4 mg/mL



EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2020/DL/PMD
                            
PARTES:
Município de Dourados/MS
EDINO ALVES FERREIRA EIRELI - ME.

PROCESSO: Tomada de Preços nº 008/2020
OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação da vigência contratual por mais 07 

(sete) meses, com inicio em 28/07/2021 e previsão de vencimento em 28/02/2022 e 
também prorrogar o prazo de execução dos serviços por mais 06 (seis) meses, com 
inicio em 02/05/2021 e previsão de vencimento em 02/11/2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 27 de julho de 2021.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020/DL/PMD
                            
PARTES:
Município de Dourados/MS
QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI - EPP

PROCESSO: Tomada de Preços nº 015/2020
OBJETO: Faz-se necessário a  reprogramação dos serviços da planilha originária, 

com acréscimo nos quantitativos em alguns itens, inclusão e supressão de itens da 
planilha orçamentária inicial, gerando assim, acréscimo de objeto no valor de R$ 
6.596,82 (seis mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), 
perfazendo novo valor global de R$ 71.232,37 (setenta e um mil e duzentos e trinta 
e dois reais e trinta e sete centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 20 de julho de 2021.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2020/DL/PMD
                            
PARTES:
Município de Dourados/MS
CONSTRUTORA MEDITERRÂNEO - EPP.

PROCESSO: Tomada de Preços nº 018/2020
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 RESOLUÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021

PROCESSO: nº 98/2021/DL/PMD. OBJETO: Formalização de ata de registro 
de preços visando a eventual aquisição de gás a granel, com disponibilidade de 42 
tanques P190 a título de comodato, objetivando atender as escolas municipais. TIPO: 
Menor Preço, tendo como critério de julgamento o valor do item. PARTICIPAÇÃO: 
Ampla. TOTAL DE ITENS LICITADOS: 01. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: a 
partir de 29/07/2021 das 08:30 às 14:30, no Departamento de Licitação, localizado 
no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel 
Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS ou no Portal de 
Compras do Governo Federal “www.gov.br/compras/edital/989073-5-00015-2021”, 
ou ainda, através de download no endereço eletrônico “www.dourados.ms.gov.br”, 
selecionando as opções Empresa > Licitação > Mês da Publicação. ENTREGA 
DA PROPOSTA: A partir da data de disponibilidade do edital. ABERTURA DA 
PROPOSTA: Em 12/08/2021 às 09 horas, no Portal de Compras do Governo Federal 
– “www.gov.br/compras”. INFORMAÇÕES: Telefone (0XX67) 3411-7755 ou pelo 
e-mail “pregao@dourados.ms.gov.br”.

Dourados-MS, 28 de julho de 2021.
Vander Soares Matoso

Secretário Municipal de Administração

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021

PROCESSO: nº 48/2021/DL/PMD. OBJETO: Formalização de ata de registro de 
preços visando a eventual aquisição de gêneros de alimentação em geral (marmitex), 
objetivando atender serviços socioassistenciais coordenados pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social. RESULTADO: O certame teve como vencedora 
e adjudicatária nos itens 01 e 02, a proponente PAIOL RESTAURANTE LTDA. 
A empresa vencedora deverá no momento da assinatura do contrato apresentar 
os documentos habilitatórios da mesma, em cumprimento ao art. 58 da Lei 
Complementar Municipal nº 331/17, em consonância com as respectivas exigências 
do edital e do artigo 4º, XIII, da Lei Federal nº 10.520/2002.

Dourados-MS, 13 de julho de 2021.

Laryssa de Vito Rosa
Pregoeira

 LICITAÇÕES

Medicamentos Programa IST/AIDS e Hepatites virais - Pactuação Município
160 Aciclovir comprimido 200mg
161 Aciclovir creme 50mg/g
162 Aciclovir pó para solução injetável 250 mg 
163 Acido folínico (Folinato de cálcio) comprimido 15mg
164 Ceftriaxona pó para solução injetável IM 500 mg
165 Claritromicina comprimido ou cápsula 500mg
166 Claritromicina suspensão oral 50mg/ml 
167 Clindamicina, cloridrato de cápsula 300mg
168 Fluconazol suspensão oral 10 mg/mL 
169 Itraconazol solução oral 10 mg/mL 
170 Itraconazol comprimido 100 mg 
171 Loperamida comprimido 2mg

172 Podofilina solução para uso tópico 100mg/ml (10%) a 250mg/ml 
(25%)

173 Saccharomyces boulardii envelope 100mg

Medicamentos uso SAMU** e Carro de Emergência
174 Adenosina solução injetável 3mg/mL
175 Dextrocetamina solução injetável 50mg/mL
176 Dobutamina, cloridrato de solução injetável  250mg

177 Dopamina, cloridrato de solução injetável 5mg/mL

178 Etomidato solução injetável  2mg/mL
179 Fentanil solução injetável  0,05mg/mL
180 Gliconato de cálcio solução injetável  10%
181 Hidralazina, cloridrato de solução injetável  20mg/mL
182 Manitol frasco de 250mL 20%
183 Metaraminol, hemitartarato de solução injetável  10mg/mL
184 Midazolam solução injetável  5mg/mL
185 Morfina, sulfato de solução injetável  1mg/mL
186 Morfina, Sulfato de solução injetável  10mg/mL
187 Naloxona, cloreto de solução injetável  10mg/mL

188 Ringer com lactato (cloreto de cálcio + lactato de 
sódio + cloreto de potássio + cloreto de sódio) frasco 500mL 6mg + 0,30mg + 0,2mg + 3,1 mg/mL

189 Suxametônio, cloreto de pó para solução injetável 100mg
190 Suxametônio, cloreto de pó para solução injetável 500mg

**SAMU: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Programa insulinodependentes

191 Insulina humana NPH solução injetável 100UI/mL

192 Insulina humana regular solução injetável 100UI/mL

193 Lanceta para punção sanguínea capilar
194 Seringa com agulha acoplada ultra fina capacidade da seringa 50UI

195 Tira reagente para teste de glicemia capilar

OBJETO: Faz-se necessário a reprogramação dos serviços pertencentes a planilha 
orçamentária inicial, com inclusão de novos itens nesta planilha, relativos a parte 
elétrica, bem como o aumento nos quantitativos de itens da mesma planilha, 
correspondente a limpeza mecanizada e retirada e transporte de entulhos, assim como 
a inclusão de serviços no tocante a parte elétrica, não constantes na planilha inicial, 
como também supressões da entrada de energia elétrica trifásica (aproveitando a 
rede de energia da feita livre) e de um poste de energia cedido pela SEMSUR. 

Acrescendo ao objeto do contrato originário o valor de R$ 3.197,25 (três mil e 
cento e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos, perfazendo novo valor global 
na ordem de R$ 119.999,72 (cento e dezenove mil e novecentos e noventa e nove 
reais e setenta e dois centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2021.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 009/2021/SEMS
DAS PARTES: 
Município de Dourados/Secretaria Municipal de Saúde
Associação Beneficente Douradense – Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King.
DO OBJETO: O presente termo tem por objeto o repasse dos recursos financeiros 

oriundos das Portarias GM/MS 1.059 de 24.05.2021 e 1.453 de 29.06.2021   para 
a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOURADENSE - HOSPITAL EVANGÉLICO 
Dr. e Sra. GOLDSBY KING, referente  a diárias de Unidades de Terapia Intensiva - 
UTI Adulto Tipo II - COVID-19 disponibilizadas ao Sistema Único de Saúde- SUS 
em período sem cobertura contratual ( 01.05.2021 a 30.06.2021)   .

DO VALOR,  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO: R$ 
960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais).

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde
12.02 – Fundo Municipal de Saúde
10.122.11– Programa de Gestão Administrativa
2224 – Enfrentamento de emergência - COVID
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
O repasse será realizado em parcela única em até 05 (cinco) dias úteis a contar a 

publicação do extrato do presente termo.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo tem seu fundamento 

baseado nas previsões legais do artigo  63,  § 2° ,I, da  Lei n.º 4.320/64, principio da 
vedação  ao enriquecimento ilícito artigo 884 do Código Civil,  e Parecer Jurídico n° 
323/2021/PGM da  Procuradoria Geral do Município.

Data da Assinatura: 26 de Julho de 2021.
Secretaria Municipal de Saúde.

Waldno Pereira de Lucena Junior
Secretário Municipal de Saúde

 EXTRATOS
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EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 010/2021/SEMS

DAS PARTES: 
Município de Dourados/Secretaria Municipal de Saúde
Hospital Santa Rita LTDA.

DO OBJETO: O presente termo tem por objeto o repasse dos recursos financeiros 
oriundos da Portaria GM/MS 1.453 de 29.06.2021, bem como recursos de origem do 
Governo Estadual e Municipal , ao  Hospital Santa Rita Ltda  referente  a diárias de 
Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 disponibilizadas ao 
Sistema Único de Saúde- SUS em período sem cobertura contratual ( junho/2021) .   

DO VALOR,  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO: R$ 
405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais).

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde
12.02 – Fundo Municipal de Saúde

10.122.11– Programa de Gestão Administrativa
2224 – Enfrentamento de emergência - COVID
33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 114331 e/ou 131331 e/ou 102000
O repasse será realizado em parcela única em até 05 (cinco) dias úteis a contar a 

publicação do extrato do presente termo.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo tem seu fundamento 

baseado nas previsões legais do artigo  63,  § 2° ,I, da  Lei n.º 4.320/64, principio da 
vedação  ao enriquecimento ilícito artigo 884 do Código Civil,  e Parecer Jurídico n° 
324/2021/PGM da  Procuradoria Geral do Município.

Data da Assinatura: 26 de julho de 2021.
Secretaria Municipal de Saúde.

Waldno Pereira de Lucena Junior
Secretário Municipal de Saúde

 EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA

1.  DECISÃO:

Processo Data Acusado/Interessado Decisão/Sec. Munic. 
Administração

PAD.
09.09.2020 CAMILA BRUNO CASTILHO ABSOLVIÇÃO

3.751/2020

Nos termos do Art. 244, § 3º, da Lei Complementar 107, de 27 de Dezembro de 2006, ficam 
intimados os servidores e seus defensores para, querendo, apresentar recurso no prazo de 20 
dias.

Dourados – MS, 26  de  Julho   de 2021.

         VANDER SOARES MATOSO
       Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CVP

EXTRATO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE PROCESSOS INDEFERIDOS PELA SECRETARIA DE ORIGEM

INTERESSADO MATRICULA SETOR N. PROCESSO N. PARECER ASSUNTO

TATIANA CARVALHO DA SILVA 114771635-2 CVP/SEMED 3150 972 PROGRESSÃO FUNCIONAL 
POR ESCOLARIDADE

Dourados, 27 de Julho de 2021.

Ana Paula Benitez Fernandes

Secretária Municipal de Educação

 RREO
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ATA 009/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNSAUD

Aos vinte e nove (29) dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dez horas e 
dezoito minutos, na sala de reuniões da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, 
na cidade de Dourados/MS, reuniram-se os membros do Conselho Curador da 
Fundação de Serviços de Saúde Dourados (FUNSAUD), sob a presidência do Sr. 
Everaldo Leite Dias - membro indicado pela Associação Empresarial e Comercial de 
Dourados – ACED, com a participação dos seguintes conselheiros: Edvan Marcelo 
Morais Marques – membro indicado da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos 

Alberto Longo – membro indicado do Conselho Municipal de Saúde (segmento dos 
usuários). Participaram como convidados Jairo José de Lima – Diretor Presidente 
da FUNSAUD, Daniely Heloise Toledo – Diretora Administrativa da FUNSAUD, 
Angela Maria Azevedo Cardoso Marin – Diretora Técnica da FUNSAUD, Elias Ishy 
– Vereador, Paula Bravo Branquinho – Assessora Jurídica da FUNSAUD e Keyt 
Ferreira Cardoso – Analista de Controle Interno da FUNSAUD. Esteve ausente, 
Paulo Cesar Nunes de da Silva – membro indicado pelo Governo Municipal e Maria 
Piva Fujino que justificou sua ausência por agendas externa junto a Secretaria de 
Saúde do Estado. A presente reunião tem como pautas: 1 - Esclarecimentos, por 
parte da diretora técnica da FUNSAUD, Sra Angela Maria Azevedo Cardoso Marin, 

 ATAS - FUNSAUD
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quanto denuncia envolvendo seu nome, conforme citada nas atas de reunião nº 
006/2021 e 007/2021, e notificação via Oficio nº 024/2021 do Conselho Curador da 
FUNSAUD; 2 - Solicitações de alterações na redação do Estatuto da FUNSAUD; 
3 - Análise e aprovação da Proposta de Regimento Interno do Conselho Curador 
da FUNSAUD; 4 - Solicitação de apoio da Secretária Estadual de Saúde a fim 
de realizar auditoria externa junto a FUNSAUD. Aberta a reunião, verificou-se 
insuficiência de quórum mínimo de cinco conselheiros presentes conforme Art. 15 § 
3º do Decreto 1072 de 14 de maio de 2014. Sendo assim o Presidente deste Conselho 
deu por encerrada a presente reunião, permanecendo as pautas propostas a serem 
apresentadas na próxima reunião ordinária deste conselho.

Everaldo Leite Dias
Edvan Marcelo Morais Marques
Carlos Alberto Longo

ATA 010/2021
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNSAUD

Aos vinte (20) dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas e 
vinte minutos, na sala de reuniões da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, 
na cidade de Dourados/MS, reuniram-se os membros do Conselho Curador da 
Fundação de Serviços de Saúde Dourados (FUNSAUD), sob a presidência do Sr. 
Everaldo Leite Dias - membro indicado pela Associação Empresarial e Comercial 
de Dourados – ACED, com a participação dos seguintes conselheiros: Carlos 
Alberto Longo – membro indicado do Conselho Municipal de Saúde (segmento 
dos usuários). Participaram como convidados Keyt Ferreira Cardoso – Analista 

de Controle Interno da FUNSAUD e Wellington Henrique Rocha de Lima, eleito 
membro suplente conforme consta na Ata 007/2021 deste conselho. Esteve ausente, 
Paulo Cesar Nunes de da Silva – membro indicado pelo Governo Municipal, Edvan 
Marcelo Morais Marques – membro indicado da Secretaria Municipal de Saúde e 
Maria Piva Fujino que justificou sua ausência por agendas externa. A presente reunião 
tem como pautas: 1 - Esclarecimentos, por parte da diretora técnica da FUNSAUD, 
Sra. Ângela Maria Azevedo Cardoso Marin, quanto denuncia envolvendo seu nome, 
conforme citada nas atas de reunião nº 006/2021 e 007/2021, e notificação via 
Oficio nº 024/2021 do Conselho Curador da FUNSAUD; 2 - Proposta e Aprovação 
do Regimento Interno do Conselho Curador; 3 - Alterações no Texto de Lei do 
Estatuto da FUNSAUD conforme aprovações já realizadas; 4 - Homologação do 
resultado da Eleição do Representante dos empregados e respectivo suplente dos 
conforme Art. 13. Do Decreto nº 1072 de 14 de maio de 2014; 5 - Informações 
da Diretoria Executiva da FUNSAUD com relação ao Contrato de Gestão. Aberta 
a reunião, verificou-se insuficiência de quórum mínimo de cinco conselheiros 
presentes conforme Art. 15 § 3º do Decreto 1072 de 14 de maio de 2014 visto ainda 
não ter ocorrida a publicação do Decreto de nomeação dos novos conselheiros que 
seguem: Raissa Moreira Rodrigues Eehara (membro indicada da OAB), Claudinei 
dos Santos Moreira (representante eleitos dos funcionários da FUNSAUD) e 
Wellington Henrique Rocha de Lima (membro suplente conforme § 7º do art. 12 do 
Decreto nº 1072 de 14 de maio de 2014). Sendo assim o Presidente deste Conselho 
deu por encerrada a presente reunião, permanecendo as pautas propostas a serem 
apresentadas na próxima reunião ordinária deste conselho.

Everaldo Leite Dias
Carlos Alberto Longo

 ATAS - FUNSAUD

PORTARIA Nº 114/FUNSAUD/2021 de 19 de julho de 2021.
 
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 

DOURADOS-FUNSAUD, JAIRO JOSE DE LIMA, nomeado pelo Decreto “P” nº 
137 de 11 de março de 2021, em conformidade com a Lei Complementar Nº 245 de 
03 de Abril de 2014, com fulcro no inciso IV do art. 22 do Decreto N° 1.072 de 14 
de Maio de 2014, no uso de suas atribuições:

R E S O L V E:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores Lidiane Felix de Souza, Leila Lara Silva 
Escobar Tavares e Ivonete Teixeira Bonfim Faquiano, sob a presidência do primeiro, 
constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2021, com 
sede em Dourados/MS, incumbida de apurar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, eventual responsabilidade de servidor quanto à violação dos direitos, deveres e 
obrigações aplicáveis aos integrantes do quadro de pessoal da Fundação de Serviços 
de Saúde de Dourados/MS, objeto de CI nº 043/2021/Diretor Presidente, bem como 
as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogados as 
disposições em contrário.

JAIRO JOSE DE LIMA
Diretor Presidente da FUNSAUD

Decreto “P” nº 137 de 11 de março de 2021

PORTARIA Nº 117/FUNSAUD/2021 de 26 de julho de 2021.
 
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 

DOURADOS-FUNSAUD, JAIRO JOSE DE LIMA, nomeado pelo Decreto “P” nº 
137 de 11 de março de 2021, em conformidade com a Lei Complementar Nº 245 de 
03 de Abril de 2014, com fulcro no inciso IV do art. 22 do Decreto N° 1.072 de 14 
de Maio de 2014, no uso de suas atribuições:

R E S O L V E:

Art. 1° - DESIGNAR as servidoras Jone Roberto Benites Fernandes, Patricia Yoko 
Alves Kikuchi e Elenice da Silva Chaves, sob a presidência do primeiro, constituírem 
Comissão de Sindicância nº 006/2021, com sede em Dourados/MS, incumbida de 
apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos 
e fatos ocorridos no âmbito da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados/MS, 
objeto de CI nº 046/2021/Diretor Presidente, bem como as demais infrações conexas 
que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogados as 
disposições em contrário.

JAIRO JOSE DE LIMA
Diretor Presidente da FUNSAUD

Decreto “P” nº 137 de 11 de março de 2021

 FUNDAÇÕES / PORTARIA - FUNSAUD

RESCISÃO CONTRATO N. 008/2021

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
VIDAL E VIDAL LTDA
CNPJ sob n. 19.785.686/0001-00
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 009/2021

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CLINICA MÉDICA AZEVEDO
CNPJ sob n. 35.324.635/0001-29

Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 016/2021

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CLIN. MED. LIMA E PINTO
CNPJ sob n. 39.813.697/0001-55
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
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emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.
JAIRO JOSE DE LIMA

DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD
DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 034/2021
PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CS CRUZ  MÉDICA EIRELI
CNPJ sob n. 36.718.279/0001-90
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.
JAIRO JOSE DE LIMA

DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD
DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 035/2021

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
PAOLA L. L. LOPES LTDA
CNPJ sob n. 39.585.291/0001-62
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.
JAIRO JOSE DE LIMA

DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD
DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 094/2020

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CLAUDINÉIA MACHADO DE SOUZA
CNPJ sob n. 28.736.854/0001-50
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 108/2020

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
LEUDYZ ALIAGA BRIZUELA ME
CNPJ sob n. 27.903.449/0001-16
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 109/2020

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
J LIMA BEZERRA
CNPJ sob n. 21.952.971/0001-01
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 128/2020

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
RAONI SIQUEIRA COSTA – ME
CNPJ sob n. 24.932.234/0001-35
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 129/2020

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
FABIOLA MINHOS ME
CNPJ sob n. 25.424.237/0001-20
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
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emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 131/2020

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
BIZZOTTO CONSULTÓRIO MÉDCIO EIRELI – ME
CNPJ sob n. 25.013.396/0001-32
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 134/2020

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
GLADIS MARQUES DE VASCONCELOS LEON – ME
CNPJ sob n. 22.084.541/0001-88
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 136/2020

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
MISLENE MACHADO

CNPJ sob n. 29.841.851/0001-93
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 138/2020

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CLINICA MÉDICA SANTANA LTDA
CNPJ sob n. 21.213.845/0001-35
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

RESCISÃO CONTRATO N. 145/2020

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
HTH PEDIATRIA
CNPJ sob n. 22.171.883/0001-35
Ref. Processo de Licitação n. 012/2020 – Chamamento Público n. 001/2020.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se 

do credenciamento de entidades filantrópicas e/ou privadas, e/ou pessoas jurídicas 
de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, de serviços médicos em regime 
de escala para o pronto atendimento do Hospital da Vida e unidade de pronto 
atendimento - UPA, visando à composição da rede de atendimento às urgências e 
emergências, tendo em vista o credenciamento de plantões para os atendimentos de 
urgência e emergência.

DISPOSITIVO: Considerando a impossibilidade de fechamento de escala e a 
consequente falta de garantia do cumprimento do objeto contratual, pelo presente, 
rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no 
art. 79, inciso I c/c 78, inciso XII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 
7.7.1 de referido instrumento, garantido à Contratada o prazo 5 (cinco) dias para 
interposição de recurso, nos moldes do art. 109, inciso I, alínea “e” da Lei Federal 
n. 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2021.

JAIRO JOSE DE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021
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 EXTRATO TERMO ADITIVO
PODER LEGISLATIVO

EXTRATO  4° TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Dourados (CNPJ nº 15.469.091/0001-86).
CONTRATADA: Auto Posto Cerrado Ltda (CNPJ nº 15.395.106/0001-09).

OBJETO: Contratação para fornecimento de Gasolina Comum, para uso 
dos veículos pertencentes a frota/patrimônio da CÂMARA MUNICIPAL DE 
DOURADOS/MS.

VIGÊNCIA: O Termo Aditivo, tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência 
do Contrato n° 004/2021/CMD, permanecendo inalteradas as demais cláusulas 

contratuais e seus respectivos termos de aditivos.
DATA DE ASSINATURA: 26 de julho de 2021.
PRAZO PRORROGAÇÃO: 01.08.2021 à 31.12.2021.
VALOR (saldo litros): R$ 5.681,00 (cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais).
DOTAÇÃO: 01.001-01.031.0101.2108-3.3.90.39.00.00/Outros Serviços de 

Terceiros PJ.
LICITAÇÃO: Processo 005/2021/CMD.
DISPENSA nº: 005/2021/CMD.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inc. II da Lei 8.666/93.
ORDENADOR DE DESPESA: Laudir Antonio Munaretto.
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ATA nº 03/2021 
Conselho Municipal de Política Cultural de Dourados

Ao(s) 15 dia(s) do mês de Julho de 2021, às 08 horas e 30 minutos, ocorreu a 
PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA NOVA GESTÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL PARA O MANDATO DE 2021 A 2023 
(junho a junho), através de uma vídeo chamada, respeitando o isolamento social, 
com a presença dos seguintes conselheiros: Representantes da Secretaria Municipal 
de Cultura - Francisco Marcos Rosseti Chamorro, Andiara Pacco Coquemala, Jorge 
Nilson Nunes dos Santos Junior; e Representantes das Entidades de Produção e 
Manifestações Culturais, no caso o Fórum Permanente de Cultura de Dourados 
(FPCD) 1ª Titular:Marceli Pereira Mendes (Setorial de Artes Visuais/Artesanato) 2º 
titular: Ronildo Jorge (Setorial de Culturas Indígenas) 3ª Titular Nery Cristiane 
Fernandes (Setorial Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca) 4ª Titular: Izabel 
Andrade de Souza Pereira (Setorial de Música) 5ª Titular Maria Câmara Vieira 
(Setorial de Artes Visuais e Culturas Indígenas); 1º suplente Rafael Henrique 
Teixeira da Silva (Setorial de Patrimônio Cultural) 2º suplente Thales Albano de 
Sousa Pimenta (Setorial de Audiovisual) 3ª suplente Marcia Bortoli Uliana (Setorial 
de Patrimônio Cultural) 4ª suplente Evelym Ellen Pereira Tiburcio (Setorial de Artes 
Visuais/Artesanato) 5º suplente Renato Jorge (Setorial da Culturas Indígenas). e 
tivemos também a presença da servidora efetiva da SEMC Anaia Beatriz Cappi e do 
servidor efetivo Marcelo Ribeiro Costa.  A reunião foi iniciada e a pauta de discussão 
para esta reunião foi: 1 - DAR POSSE A NOVA GESTÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL; 2 - REVISAR A LEI E O REGIMENTO 
INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL; 3 - 
VOTAR A APROVAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL FIP 2021 E 
INDICAR TRÊS PESSOAS (DO CONSELHO OU NÃO) PARA FAZER PARTE 
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROJETOS DO FIP 
CONFORME CONSTA NO EDITAL. Abaixo o relatório do que foi discutido na 
reunião: O Secretário Municipal de Cultura de Dourados, Francisco Chamorro 
(Kinho) deu início à sessão agradecendo a presença de todos e solicitando que os 
novos membros do Conselho falassem um pouco sobre suas trajetórias, a fim de que 
fosse possível conhecê-los, mesmo que de forma superficial. A senhora Andiara 
Pacco indicou que as apresentações começassem pelos Representantes da Sociedade 
Civil e seguindo a ordem o primeiro a se apresentar foi o senhor Ronildo Jorge 
(Setorial de Culturas Indígenas). O novo conselheiro agradeceu e informou a todos 
que esse é um novo desafio para ele, mas que a sua participação se pautará sempre 
no diálogo e que o importante neste momento tão delicado é manter a cultura viva. 
Seguindo a ordem a senhora Nery Cristiane (Setorial Livro, Leitura, Literatura e 
Biblioteca), também agradeceu, disse que vem representando a setorial de literatura 
e está disposta a lutar pela cultura de Dourados. Em seguida, a nova conselheira 
Maria Câmara (Setorial de Artes Visuais e Culturas Indígenas) esclareceu que 
formou-se no Rio de Janeiro e vem para somar nas causas indígenas e 
afrodescendentes. A conselheira Izabel Andrade (Setorial de Música) também se 
colocou à disposição para colaborar nas deliberações em prol do trabalhador da 
cultura. Passando a palavra para os membros suplentes a senhora Marcia Bortoli 
Uliana (Setorial de Patrimônio Cultural) iniciou sua fala ressaltando o quão 
importante é ter um conselho municipal em prol da cultura e que a mesma tem uma 
bagagem intelectual rica no que diz respeito ao conjunto dos saberes, que remetem 
à história, à memória e à identidade desse povo e colocou-se à disposição também 
para que a Setorial de Patrimônio Cultural tenha ainda mais voz. Dando sequência, 
o senhor Thales Albano (Setorial de Cinema e Audiovisual) disse que como servidor 
de uma Universidade Pública,  entende que os entraves dentro do setor público às 
vezes desanima, mas como trabalhador do setor de audiovisual está disposto a somar 
junto às discussões, para que possamos ter políticas culturais mais acessíveis. Na 
sequência, a senhora Evelym (Setorial de Artes Visuais) destacou que também é 
nova e nunca participou de nenhum conselho efetivamente, a conselheira esclareceu 
também que irá questionar, sempre que possível todo o processo, para que assim ela 
consiga adquirir mais conhecimento sobre as questões legais ligadas ao Conselho. 
Para finalizar as apresentações foi informado que o Senhor Renato Jorge (Setorial de 
Culturas Indígenas) que é pai do senhor Ronildo Jorge (Setorial de Culturas 
Indígenas) será o quinto e último suplente a compor o grupo que representa as 
Entidades de Produção e Manifestações Culturais, no caso o Fórum Permanente de 
Cultura de Dourados (FPCD). Após a introdução dos novos membros do Conselho, 
chegou a vez dos representantes da SEMC falarem e o Secretário Francisco 
Chamorro (membro titular – representante do executivo municipal) iniciou 
esclarecendo a todos que é nascido em Dourados, filho de pioneiros, graduado pela 
Unigran em Artes Visuais. Foi Presidente por mais de 10 (dez) anos do Centro de 
Integração do Adolescente Dom Alberto, foi Diretor Social e Cultural do Clube 
Indaiá, um dos primeiros membros do Fórum Permanente de Cultura de Dourados e 
do Conselho Municipal de Política Cultural. Kinho também faz parte da Associação 
Unidade Guaicurus de Dourados e é membro da Associação dos Artistas Plásticos 
do Mato Grosso do Sul. Atualmente responde pela Pasta da Cultura no Município de 
Dourados. Dando sequência o servidor Marcelo Ribeiro esclareceu que é servidor 
efetivo, mas só entrou no quadro da SEMC nesta gestão (2021) e responde pelo 
Departamento Financeiro e pelo Gabinete do Secretário quando solicitado, no mais 
o funcionário complementou dizendo que está à disposição para atender a todos os 
membros do conselho e os artistas locais. Dando sequência a senhora Andiara Pacco 
(membro titular – representante do executivo) disse que é servidora da Secretaria de 
Cultura desde 2011, atuando até 2016 diretamente no NACE – Núcleo de Arte, 
Cultura e Esporte de Dourados, no ano de 2017 a mesma assumiu o cargo de 
Diretora de Cultura e continuou colaborando com a SEMC à frente dos projetos 
culturais ligados principalmente a setoriais de artes visuais, dança, musica, 
artesanato e artes cênicas. Na gestão atual é Assessora de Planejamento, prestando 
apoio à diretoria quando solicitado. A funcionária esclareceu também que vem 
atuando como Secretária do CMPC desde o início de 2017 organizando e mantendo 
atualizado o cadastro do Conselho, elaborando as atas das reuniões, fornecendo 
subsídios para que as comissões especiais tenham condições de funcionamento, 
convocando reunião extraordinária e executando tarefas afins. Continuando com as 
apresentações o servidor Jorge Nilson (membro suplente – representante do 
executivo) se apresentou dizendo que está na SEMC desde 2016, atuando como 

Gerente de Núcleo, técnico habilitado com DRT, brigadista e produtor local do 
Teatro Municipal de Dourados – “Ayrthon Barbosa Ferreira”, além disso, contribui 
com as demandas da SEMC, e do Conselho Municipal sempre que possível. Para 
finalizar as apresentações a funcionária Anaia Cappi esclareceu que é servidora 
efetiva da prefeitura e atuou na Secretaria Municipal de Cultura em 2017 e 2018. 
Após uma passagem pela Secretaria de Administração retornou à Secretaria de 
Cultura em 2020 para assumir novamente o Departamento de Políticas Públicas e 
Fundos Culturais que responde exclusivamente ao Fundo de Investimentos à 
Produção Artística e Cultural de Dourados (FIP). A servidora vem trabalhando 
diretamente na construção do Plano Municipal de Cultura e na atualização do Fundo 
de Cultura, e também se colocou à disposição de todos e disse que quer colaborar 
para a difusão e o aperfeiçoamento da legislação pertinente a cultura. Dando 
sequência à reunião, foi informado aos membros do Conselho que a representante da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a servidora Rejane, 
comunicou sua ausência a SEMC de forma antecipada, pois no mesmo horário, a 
funcionária da SEMDES estaria em uma reunião presencial na prefeitura e a sua 
suplente, encontrava-se de férias. Já no caso da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, a SEMC ainda aguardava um retorno oficial de quem seriam os servidores 
que serão designados para compor o Conselho na gestão 2021-2023, sendo assim 
acreditávamos que até quinta-feira próxima já seria possível publicar de forma 
oficial, via Diário Oficial, a relação completa dos membros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Política Cultural de Dourados gestão 2021-2023. Iniciou-se 
oficialmente a pauta de discussão 1 - Posse a nova gestão do CMPC, o Secretário 
Francisco Chamorro (Kinho) formalmente leu o nome de todos os membros e com 
isso deu posse à nova gestão 2021-2023. O Secretário afirmou que a participação de 
todos nesta gestão será fundamental para que possamos trabalhar juntos em prol da 
Cultura neste momento tão delicado. Seguindo a reunião a SEMC questionou aos 
novos membros do Conselho se os mesmos teriam algum questionamento referente 
à pauta 2 - Revisão a Lei e do Regimento interno do Conselho Municipal de Política 
Cultural; A nova conselheira Nery pediu que a SEMC esclarecesse mais uma vez, o 
motivo pelo qual estavam pedindo essa revisão, visto que o regimento havia sido 
atualizado no ano de 2019. A servidora Andiara informou que os membros do 
Conselho têm autonomia para sugerir que seja colocada em pauta qualquer questão 
que o mesmo julgue pertinente. Neste caso, com a troca da Gestão Municipal, a nova 
equipe da Procuradoria Geral do Município alertou o Secretário Francisco Chamorro, 
que se fazia necessária rever a questão da paridade do CMPC, além disso, o 
Departamento indicou que o Secretário deveria ser além de membro nato, o 
presidente, pois de acordo com a PGM, o Secretário da Pasta é o ordenador das 
despesas e como responsável legal, ele responderá por todas as decisões tomadas. 
Sendo assim, se o Secretário também for o Presidente do Conselho, se responsabilizará 
em dobro, caso seja necessário responder judicialmente. As conselheiras Márcia e 
Izabel disseram que não pactuam com essa última questão, e entendem que não é 
necessária a obrigatoriedade do Secretário assumir a presidência, pois se o conselho 
tiver a representatividade política pública, a paridade já seria suficiente. A conselheira 
Marceli destacou que é preciso mais tempo para que fosse possível analisar com 
calma a Lei e o Regimento Interno, porém, a SEMC esclareceu que conforme pedido 
desta nova gestão, a reunião já havia sido adiada para que todos pudessem analisar 
com calma o documento referente à Lei e ao Regimento, e que o pedido da SEMC 
era simples e objetivo, portanto não se fazia necessário que o Conselho solicitasse 
tempo para estudar novamente toda documentação. Além disso, a servidora Andiara 
lembrou a todos que algumas decisões precisam ser tomadas de forma direta e a falta 
de posicionamento dos conselheiros será anotada e repassada aquém de direito, mas 
neste caso a Secretaria de Cultura irá encaminhar para análise final da Procuradoria 
o pedido de paridade do Conselho, bem como revisão geral da Lei e do Regimento, 
afim de que as responsabilidades e os deveres sejam transparentes a todos. O senhor 
Thales, a senhora Nery finalizaram essa pauta, afirmando que entendem a necessidade 
de decisões mais assertivas. Além disso, os mesmo acreditam que a Secretaria 
Municipal de Cultura sempre esteve e estará a serviço da sociedade, portanto a 
paridade dentro do Conselho se mostra democrático e os mesmo destacaram que o 
conselho tem a finalidade de auxiliar a Secretaria Municipal de Cultura na formulação 
da Política Municipal de Cultura e acompanhar a execução de seus planos, programas 
e projetos. A Conselheira Nery compreende a questão da paridade por um direito 
democrático, porém não está de acordo com o secretário ser o presidente sempre sem 
uma eleição; como ocorre para todos conselheiros. Também acredita que o regimento 
vigente atende o conselho e vê como prioridade maiores outras atualizações em 
andamento, bem como publicação do FIP, atenção a LAB 2. A conselheira Marceli 
Pereira Mendes esclarece que não concorda e não aprova a Revisão a Lei e do 
Regimento Interno do Conselho Municipal de Política Cultural por não ser 
democrático e não atende as reivindicações solicitadas a SEMC via Ofício Fórum de 
Cultura de Dourados e reforça a preocupação dos conselheiros de uma maior 
transparência pela SEMC em relação aos projetos programados e ou em 
desenvolvimento e que o calendário de programação e execução sejam informados 
aos conselheiros, que não sejam omisso para com a classe artística Douradense 
fazendo assim produtivo o trabalho de ambas as partes. Diante dos apontamentos 
feitos junto aos documentos encaminhados, os conselheiros indicados pela sociedade 
civil, eleitos via Fórum Permanente de Cultura (FPCD) não concordam que o 
Secretário seja automaticamente o presidente do Conselho Municipal de Política 
Cultural (CMPC). Essa é uma ação antidemocrática, não sabemos quem serão os 
próximos Secretários que virão. A responsabilidade recairá nas costas do conselho 
atual se no futuro a sociedade civil não tiver voz nas decisões do conselho. Nada 
impede que o Secretário também se candidate ao cargo. Em relação à paridade foram 
sugeridos, cinco membros da sociedade Civil e cinco do poder público. Dando 
sequência à reunião a pauta foi 3 – Aprovação do Edital FIP 2021 e indicação da 
comissão de avaliação e seleção de projetos do FIP. A servidora Andiara Pacco 
iniciou pauta relembrando a todos que a servidora Anaia Cappi desde o início do ano 
vem estudando, pesquisando e revisando o Edital FIP 2021, tendo atualizado 
algumas nomenclaturas e reorganizado a ordem do Edital, a fim de tentar deixá-lo 
mais claro e menos obsoleto. Além do mais, ela acatou algumas sugestões feitas pelo 
grupo de membros do Conselho (gestão 2019-2021) e para que não houvesse 
nenhum equívoco jurídico o documento também foi analisado pela Procuradoria 
Geral do Município. Sendo assim, essa nova gestão só precisaria ler e sinalizar que 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FPCD, 03/07/2021

Presentes 

Adriano Paes
Aurineide Alencar
Cadu Modesto Fluhr
Davi Rocha
Denise Delatim
Fernanda Ebling
Graciela Chamorro
Iulik de Farias
Izabel Souza
Julia Aissa 
Marceli Mendes
Maria Câmara
Mirian Suzuki
Gilson - Misbehavior
Nery Fernandes 
Norato Marques
Ronildo Jorge Valério
Sá Júnior da Cruz Lopes.
Taiane Petelin França

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO FÓRUM
Dourados, 30/06/2021
O secretário do FÓRUM PERMANENTE DE CULTURA DE DOURADOS, no 

uso de suas atribuições legais, convoca os/as integrantes do FPCD e demais artistas, 
trabalhadores e trabalhadoras da cultura e da arte da cidade, para uma Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03/07/2021 ás 15h pelo GOOGLEMEET 
com a seguinte pauta:

- Informes gerais
1- Eleição de conselheiro/a substituto/a para o CMPC 
2 – LAB 2 Dourados / Sugestão de Criação do GT
3 – Ofício Resposta do vereador Mourão
4 – Convite para cadastro e atualização do grupo do whats
3 – Pacotão Cultural da FCMS 
6 – Agenda de Reuniões

Vale ressaltar, que de acordo com o Art. 16. Do Regimento Interno do Fórum 
Permanente de Cultura, publicado no DO. 4.449, as Plenárias são abertas a todos os 
interessados, dando-lhes o direito à voz, porém o direito a voto é limitado às pessoas 
cadastradas.

Sá Junior da Cruz Lopes - Secretário Executivo do Fórum Permanente de Cultura 
de Dourados

Sá Júnior deu início à reunião ordinária do FPCD dando boas vindas para os 
presentes e destacando o início da nova gestão 2021-2023

Não houve informes o Secretário Executivo do FPCD deu sequencia a pauta da 
presente reunião, conforme segue:

1. O primeiro ponto da pauta foi a substituição de dois conselheiros suplentes para 
o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), Sá Júnior e Rafael. Houve a 
manifestação de um nome para o Conselho em substituição ao Sá Júnior, Renato 
Jorge, da setorial da Cultuas Indígenas. O nome foi aprovado por unanimidade. 
Sobre a substituição do Rafael, foi pedido mais tempo para conversar novamente 
com ele para maiores esclarecimentos.

2. Em seguida, Graciela comentou a respeito da LAB 2, sobre a necessidade de 
encaminhar para a formação de um Comitê de Operacionalização/Grupo de Trabalho 
sobre a LAB 2. Graciela em conversa com a Andiara, funcionária da SEMC, apontou 
para que fossem levantadas as demandas para o início das conversas sobre a aplicação 
da LAB 2 em Dourados. Mesmo que a LAB 2 ainda não tenha sido sancionada pelo 
Presidente da República as conversas já podem ocorrer. Graciela também observou 
que se for confeccionar outro edital haverá ainda mais burocracia e pouco tempo 
para a execução, ainda em 2021. Sugeriu-se construir as propostas em conjunto com 
as setoriais e que elas estejam representadas no Comitê de Operacionalização/Grupo 
de Trabalho. Foi sugerida a possibilidade de criar prêmios mais altos para grupos 
coletivos. E a premiação também permite que seja menos burocrática e o alcance é 
maior, num momento tão necessário e urgente à cultura em Dourados. Foi aprovada 

 DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.465                                                        24                      DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2021

estava ciente e de acordo com o Edital FIP 2021, para que pudesse dar andamento 
aos tramites legais, e se tudo correr de forma assertiva, o prefeito de Dourados irá 
deliberar a favor da execução deste Edital. A Conselheira Nery pediu a palavra e 
iniciou essa pauta, questionando o porque a SEMC havia tirado do Edital o item 2.4. 
A Secretaria Municipal de Cultura disponibilizará um funcionário em sua sede, de 
segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 13h para tirar dúvidas dos proponentes 
quanto à formatação e documentação do projeto até uma semana antes da entrega do 
Edital. Sobre este quesito a servidora Anaia esclareceu que a retirada deste item não 
isentaria a SEMC em se colocar à disposição de todos para tirar duvidas, mas com a 
ausência deste parágrafo os proponentes interessados em concorrer teriam mais 
interesse em participar dos workshops que estão sendo construídos para tentar 
esclarecer todas as eventuais dúvidas referentes ao Edital. Outro ponto questionado 
pela conselheira Nery e refutado pelo grupo foi com relação ao item 11. Da 
Documentação Complementar para os projetos aprovados, no qual exige dentre 
outras coisas Certidão Negativa de Débito junto ao Serasa. Novamente a servidora 
Anaia Cappi informou que a SEMC está ciente de que todos estão passando por um 
momento delicado e que se faz necessário ter mais empatia, contudo as certidões 
negativas são documentos obrigatórios exigidos dentro da Lei nº 2703 de 14 de 
outubro de 2004 que “Institui o Fundo Municipal de Investimentos à Produção 
Artística e Cultural e dá outras providências”, portanto não é possível flexibilizar 
essa questão. De mais a mais, o proponente que escrever o projeto pode ser um 
terceiro, sem qualquer restrição legal e o mesmo poderá ter em sua equipe, os 
profissionais que desejar, porque a única exigência direta referente à documentação 
complementar se dará ao responsável direto pelo projeto. A senhora Anaia chamou 
atenção para a alteração dos valores que foram escalonados em três montantes e 
contemplarão 21 (vinte e um) projetos culturais, de forma igualitária para cada 
categoria cultural: ARTES CÊNICAS (Teatro, Dança, Circo); ARTES VISUAIS 
(Plásticas, Gráficas, Fotografia, Mídias Digitais); ARTESANATO; AUDIOVISUAL; 
LIVRO, LEITURA E LITERATURA; MÚSICA e FOLCLORE E 
MANIFESTAÇÕES TÍPICAS CULTURAIS, sendo admitidos 01 (um) projeto no 
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 01 (um) projeto no valor de R$ 7.857,14 
(sete mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e quatorze centavos) e um projeto no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O proponente poderá optar por um dos 
valores citados no ato da inscrição do projeto cultural de acordo com sua área 
cultural. Anaia explicou que tal modificação foi apontada pela PGM e fundamentada 
no Artigo 10 da Lei 2.703/2004 e Artigo 7º do Decreto Municipal 569/2017, que visa 
impedir que projetos com objetivos distintos concorram entre si, e que os editais 
anteriores do FIP não se atentaram para este detalhe. Finda a explicação, Anaia 
questionou se todos estavam a favor do escalonamento de valores para cada área 
cultural, e a confirmação positiva foi unânime. A conselheira Izabel pediu a palavra 
e questionou à servidora se seria possível acrescentar no Edital um item informando 
aos proponentes a possibilidade de enviar por e-mail um link contendo os arquivos 
referentes a: imagens, vídeos e áudio (de acordo com a proposta enviada). A 
funcionária Anaia esclareceu que a criação de um e-mail para receber os arquivos 
precisaria ser melhor analisada, tendo em vista que tal forma de envio mudaria a 
dinâmica utilizada na análise dos pareceristas e caso o link estivesse bloqueado, na 
hora da avaliação, poderia desclassificar o projeto. Diante dessa questão e 
entendendo que a publicação imediata deste Edital é prioridade no momento em que 
estamos passando, a SEMC informou que manteria a opção em que o proponente 
poderá enviar um pen-drive contendo os arquivos, mas colocará na ficha de inscrição 
um campo para que o proponente indique o link de acesso. A Secretaria de Cultura 
novamente esclareceu que não poderá garantir que essa opção dará certo, mas essa 
questão será repassada aos pareceristas e será pedido que os mesmos levem em 
consideração todos esses pontos em suas avaliações. A conselheira Marceli 
questionou a servidora Anaia qual seria o plano de divulgação do lançamento deste 
Edital, pois de acordo com a mesma se faz necessário dar mais visibilidade, visto 

que o mesmo não é realizado há 04 anos. A conselheira Izabel aproveitou a fala para 
pontuar que as rádios são meio de comunicação em massa que podem ajudar a 
SEMC na divulgação do edital, e também as rádios menores que atuam de forma 
mais efetiva na periferia da cidade. A senhora Anaia, esclareceu que inicialmente a 
divulgação se dará através da ASSECOM - Assessoria de Comunicação e Cerimonial 
da Prefeitura, além é claro das redes sociais ligadas à Cultura, rádio, jornal e TV. Em 
paralelo a essa divulgação, a SEMC reforçou que gostaria de contar com o apoio dos 
membros do Conselho Municipal de Política Cultural e com os representantes do 
Fórum Permanente de Cultura de Dourados através de uma divulgação mais efetiva 
dentro das setoriais que os mesmos estão ligados. Chegando ao fim da pauta, foi 
questionado se o Conselho já teria a indicação dos 03 (três) representantes que 
fariam parte da Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos que avaliará os projetos 
habilitados, com base no relatório e pareceres da Comissão do Fundo de 
Investimentos à Produção Artística e Cultural de Dourados (FIP) e nos critérios 
indicados no art. 24 do Decreto nº 569, de 22 de setembro de 2017, emitindo o 
parecer final de aprovação ou não aprovação; conforme critérios e pontuações 
publicados no Edital do FIP 2021. Os três representantes já estariam automaticamente 
cientes de que não poderia concorrer ao Edital, bem como seus parentes até terceiro 
grau, conforme acontece em qualquer concurso público. A conselheira Marceli pediu 
a palavra para questionar se essa decisão já não havia sido tomada na reunião anterior 
do grupo. O grupo a que Marceli se refere é o dos conselheiros indicados pela 
sociedade civil que no dia 22/05/2021 com a presença da ex conselheira Mirian e 
com os conselheiros atuais Thales, Izabel, Márcia e Marceli conversaram sobre a 
correção do FiP 2021 e escolha dos representantes para a comissão de avaliação do 
FIP, foram sugeridos nomes, porém não haviam sido feitos os encaminhamentos, 
pois não houve reunião do Conselho Municipal de Política Cultural. Na sequência, 
conjuntamente a nova gestão informou a SEMC que já teria o nome dos três 
pareceristas para indicar e de acordo com a aprovação do grupo os mesmos seriam 
- Izabel Andrade de Souza Pereira; Márcia Bortolli Uliana e Thales Albano de Sousa 
Pimenta. A servidora Anaia agradeceu a disponibilidade dos mesmos e informou que 
irá entrar em contato com eles para começar as tratativas diretas sobre a avaliação 
dos projetos. O senhor Marcelo relembrou a todos que até o momento a fonte ligada 
ao recurso do fundo é a fonte zero, sendo assim não existem garantias oficiais, porém 
o poder público já se manifestou a favor da liberação dos recursos financeiros, 
portanto acredita que não haverá qualquer mudança na execução do FIP 2021. Por 
fim o Secretário Municipal pediu a palavra para informar que estaria se ausentando 
da reunião neste momento, pois já havia marcado outra, de qualquer forma os 
representantes da SEMC estavam autorizados a finalizar a reunião. Continuando a 
senhora Andiara informou a todos que a Secretaria Municipal de Cultura estava 
aguardando o decreto regulamentador referente à Lei Aldir Blanc 2, visto que os R$ 
723.168,25 (setecentos e vinte e três mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e cinco 
centavos) continuava em conta, mas que para adiantar os trabalhos na próxima 
reunião estaria em pauta a indicação dos representantes que fariam parte do Comitê 
de Fiscalização da LAB 2. Além disso, também será iniciada a discussão referente ao 
FUNCULTURA, Plano Municipal de Cultura e Sistema Municipal de Cultura. 
Encerrando a reunião foi reforçado a todos que a SEMC iria solicitar um parecer 
oficial sobre o pedido de paridade do Conselho e foi relembrado que o próximo 
encontro, tem previsão para acontecer dia 12 de Agosto de 2020 a partir das 08h30. 
Caso seja necessária uma reunião extraordinária, a SEMC avisaria no Grupo de 
Whatsapp. Sem mais, foi encerrada a sessão e os presentes assinaram a corrente ata. 
Andiara Pacco Coquemala, Jorge Nilson Nunes dos Santos Junior; Ronildo Jorge; 
Nery Cristiane Fernandes; Maria Câmara; Marceli Pereira Mendes; Izabel Andrade 
de Souza Pereira;  Márcia Bortolli Uliana;  Thales Albano de Sousa Pimenta; Evelym 
Ellen Pereira Tiburcio; Renato Jorge; Anaia Beatriz Cappi e  Marcelo Ribeiro Costa.
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por unanimidade a construção do Comitê da LAB2. 
3. “Pacotão Cultural da FCMS”. Júlia informou parte das medidas que o governo 

do Estado de MS lançou nesta semana. A LAB 2, o recadastramento para auxilio 
emergencial, o lançamento de um novo FIC, o investimento em bens culturais 
considerados patrimônios, além dos festivais foram destacados. Júlia apontou para 
a concentração de determinados bens e determinadas cidades e a necessidade de 
esclarecimentos junto a FCMS. Julia também destacou a necessidade da criação de 
um tutorial para o recadastramento para solicitação de auxílio do governo do Estado. 
Júlia frisou para a necessidade do cadastro no < https://www.mapacultural.ms.gov.
br/ > (agente).

4. Resposta ao ofício do FPCD pelo vereador Marcelo Mourão. O oficio 19, de 
17 de junho enviado a todos os vereadores, foi reencaminhado de forma impressa 
com N. 2, tal ofício já havia sido reenviado por e-mail em maio para o mesmo 
destinatário, que afirmou não ter recebido. O Fórum recebeu do vereador um 
ofício resposta em 23 de junho, direcionado a Graciela Chamorro, com um anexo, 
no qual o vereador respondeu que parte, do duodécimo da Câmara, devolvido a 
Prefeitura durante a Pandemia, 10% poderá ser destinado a Cultura. Mourão é um 
dos representantes da Comissão de Cultura de Dourados e informou que ele está 
disponível para esclarecimentos e o que mais for necessário. Responsáveis: Sá, 
Graci, Marcia e Izabel ficaram de conversar com o vereador Marcelo Mourão como 
convite para a reunião. 

O Secretário Executivo do FPCD Sá Júnior apontou sobre a necessidade do 
cadastro no FPCD e para a participação dos membros no grupo do whatsapp. Ele 
informou que fará chamada para recadastramento e, a partir disso, outro grupo de 
whastapp será construído. Em agosto, provavelmente, apenas as pessoas cadastradas 
ficarão no grupo do whatsapp.

Em tempo, a profa Graciela apontou para a construção de um festival em Dourados. 
É preciso fazer uma carta/ofício pedindo explicações, sobre a “exclusividade”, 
muitas vezes, ou da “concentração” de premiações do FIC/MS recaírem, em sua 
maioria, para Campo Grande. Profa Graciela também alertou para o Patrimônio 
cultural não ser apenas considerado prédio e, patrimônio cultural não está apenas 
restrito há algumas cidades. Ainda, a profa Graciela ainda destacou a necessidade 

de construirmos um museu dos povos indígenas do Estado de MS. Mesmo o MS ter 
a segunda maior população indígena do MS, não temos um museu que represente 
todos esses povos. É possível de começarmos a construir um acervo. Mesmo aos 
poucos, é possível iniciarmos um debate sobre isso. 

Como encaminhamentos foram apontados: 

1. A construção de um vídeo tutorial sobre o “pacotão cultural de MS”. Izabel e 
Nery se disponibilizaram junto ao pessoal da setorial da produção. 

2. Julia apontou para escrita de uma carta sobre o “pacotão cultural” e as demandas 
para Dourados (por exemplo, apontando para a restauração da Usina Filinto Muller, 
a reforma do Teatro Municipal, entre outros.). A carta pode expor a necessidade de 
parceria entre o município e o estado. Ficaram responsáveis Júlia, Márcia, Graciela 
e Nery.

3. Informes, via conselheiros, à SEMC sobre a restauração da Usina Filinto Muller 
e sobre a reforma do Teatro Municipal. 

4. Solicitar reunião com o vereador Marcelo Mourão. Responsável Sá.

Em tempo, Julia disse da importância de se deslocar para Campo Grande e levar 
uma carta para conversar junto a FCMS a respeito das demandas e parcerias para 
Dourados. Observar não apenas as possibilidades de construção entre a SEMC e 
FCMS, mas também enquanto FPCD e de sua atuação também diretamente com a 
FCMS. 

Foi sugerido como possibilidade de utilizar o duodécimo da Câmara para a 
promoção do Festival em Dourados, ou para o FIP de 2021 ou garanti-lo para 2022.

Ainda, foi exposto sobre a alteração da lei do CMPC e do regimento interno do 
mesmo. O FPCD apontou para a necessidade de se solicitar um prazo maior para 
discussão já que envolve diretamente a participação da sociedade civil no CMPC, 
pois pretende-se alterar de deliberativo para consultivo, entre outras alterações. 
Além disso, foi sugerido para se estabelecer conversar com os vereadores. 

Sem mais, o encerramento da reunião ordinária do FPCD se deu às 17:35 e, eu, 
Marcia Uliana, contribui para a escrita da ata. 
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COMÉCIO DE PARAFUSO SANTOS LTDA EPP torna público que requereu 
do Instituto do Meio Ambiente de Dourados – MS (IMAM) a Renovação da 
Licença Simplificada (RLS) para a atividade de COMÉRCIO DE FERRAGENS 
E FERRAMENTAS, localizada na Rua Aquidauana, nº 570, bairro Centro, no 
município de Dourados - MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

DIEGO ANDREW CARNEIRO EIRELI - ME, torna Público que requereu do 
Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação 
da Licença Simplificada (RLS) para a atividade de mercado com açougue, localizado 
na Rua H1, 2435, Bairro Harrison de Figueiredo, no município de Dourados (MS). 
Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

DOURACOOP – COOPERATIVA DOURADENSE DE TRANSPORTE DE 
CARGAS, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados 
– IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental - AA, para atividades de 
escritório de cooperativa de transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, localizada 
na Rodovia BR - 163, KM 268 na Vila São Pedro, distrito rural no município de 
Dourados (MS).

JA OLEOS VEGETAIS ALIMENTOS LTDA, torna público que requereu do 
Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Autorização Ambiental 
– AA, para a atividade de Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 
especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, localizada 
na Rua Presidente Vargas 926, Sala 2 – Jardim América, no município de Dourados 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

JUNIOR JOSE TALAVERA CAIGUA 70739704214 torna público que requereu 
do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados - MS, a 
Autorização Ambiental (AA) para a atividade de Comércio varejista de bebidas 
e Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - Conveniência, localizada na Rua Brasil, Nº 850, Jardim Piratininga, 
no município de Dourados - MS. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

J.S.W.L CLINICA MEDICA LTDA, torna Público que requereu do Instituto de 
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental 
Simplificada - LS, para atividade de “Consultório Médico e Odontológico”, 
localizada na Rua Onofre Pereira de Matos, n° 2040 - Bairro Centro, no município 
de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

MASTER ATIVIDADES FÍSICAS LTDA, torna público que requereu do Instituto 
de Meio Ambiente de Dourados – IMAM, a Licença Prévia - LP, a Licença de 
Instalação – LI e a Licença de Operação – LO, para a atividade de atividades de 
condicionamento físico e atividades de grupos de dança, localizada na rua Bela Vista, 
nº. 1905, Jardim Rasslem, no município de Dourados (MS). Não foi determinado 
Estudo de Impacto Ambiental.

N & K LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. (COMPANHIA DOS LIVROS) 
torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de 
Dourados (MS), a Licença Simplificada (LS), para atividade de Comercio Varejista 
de Jornais e Revistas, localizada na Rua Hayel Bon Faker n. 3646, Jardim Caramuru, 
no Município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

ORAL CORE ODONTOLOGIA LTDA, torna Público que requereu do Instituto 
de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental 
Simplificada - LS, para atividade de “Clínica Odontológica”, localizada na Rua 
Onofre Pereira de Matos, n° 1542 - Bairro Centro, no município de Dourados (MS). 
Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Palácio da Borracha Ltda ME torna público que requereu do Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Simplificada – (LS) 
para a atividade de Comércio Varejista de Artefatos de Borracha, localizado na 
Avenida Marcelino Pires, 2.683 – Centro, no Município de Dourados (MS). Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.
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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 5454/2021, DA PÁGINA 3, ALTERAÇÃO DA 
DATA DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO CONJUNTA DA DIRETORIA 
EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E SUPLENTES DESSE CONSELHO, 
DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM FLÓRIDA I E II E 
PANAMBI VERÁ

DOURADOS, 26 de julho de 2021

O presidente da Diretoria Executiva da UDAM em conjunto com o Presidente 
da Associação dos moradores do Jardim Flórida I e II e Panambí Verá, no uso de 
suas atribuições estatutárias convoca os associados residentes nesta localidade 
para participarem da eleição que definirá a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal 
e Suplentes desse Conselho. O processo eleitoral ocorrerá no dia 29 de agosto de 
2021, na Escola Municipal Professora Efantina de Quadros, situado na Rua General 
Castelo Branco, nº 1101, Jardim Flórida II, Dourados-MS, entre 9:00 hs e 15:00hs. 
Havendo somente uma chapa escrita na UDAM a eleição será por aclamação.

A Comissão Eleitoral que coordenará todas as etapas do pleito é composta pelos 
diretores da UDAM, os 2 fiscais e 2 mesários dos quais serão indicados pelas 
chapas inscritas em no Máximo dez dias corridos, antes do dia da eleição, não será 
registrada a chapa que não estiver com todos os cargos, titulares e suplentes e com 
assinatura de todos os postulantes. 

Conforme dispõe do Estatuto Social, a forma de eleição, tanto da Diretoria 
Executiva, quanto do Conselho Fiscal, consistirá na apresentação de chapa 
conjunta, as quais deverão conter os cargos, os nomes completos dos candidatos 
correspondentes e suas respectivas autorizações, acompanhadas de número do 
documento de identidade pessoal além das certidões negativas criminais.

As inscrições das chapas, concorrentes tanto à Diretoria Executiva, quanto 
ao Conselho Fiscal deverão ser feitas mediante expediente dirigido à Comissão 
Eleitoral da UDAM até o dia 19 de agosto de 2021 até as 17 horas do último dia do 
prazo de inscrição. Todas as informações e registro das chapas deverão ser feitos no 
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escritório da UDAM situado na rua Cuiabá 1459, Centro, Dourados MS, entre as 
08:00 e 11:00 horas de segunda a sexta. Maiores informações com o Presidente José 
Nunes através do telefone (67) 99636-8500. Após o registro os postulantes receberão 
copia do Regimento da Eleição que devera ser cumprido na integra. 

Podem compor as chapas de candidatos, tanto à Diretoria Executiva, quanto ao 
Conselho Fiscal, todos os comunitários residentes nos bairros citado neste edital 
ficando vedada a participação de comerciantes ou trabalhadores não residentes que 
trabalha ou tenha um comercio na área há que se refere o edital. Sendo que cada 
candidato somente poderá participar de uma única chapa, a inscrição em mais de 
uma chapa ou de pessoas não moradores na área referida anula automaticamente o 
registro da chapa.

A eleição, tanto da Diretoria Executiva, quanto do Conselho Fiscal, será feita 
por voto universal, direto e secreto, somente podendo exercer essa prerrogativa 
o Associado no gozo de seus direitos estatutários, e que já tenha alcançado idade 
superior a 16 (dezesseis) anos, portando carteira de identidade e comprovante de 
residência em seu nome, contrato de locação ou documento que comprove ser 
residente no endereço declarado.

Não será permitido, em qualquer hipótese, o voto por procuração. São inelegíveis 
para quaisquer cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, além daqueles 
impedidos por Lei, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, 
concussão, peculato ou contra a economia popular e a fé pública ou que por motivo 
fútil atacar a honra ou denegrir a imagem dos diretores e da entidade UDAM em 
exercício do mandato.

Os integrantes da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos à Diretoria 
Executiva dissolvendo-se esta logo em seguida à cerimônia de posse e regularização 
dos documentos das chapas proclamadas eleitas.

José Nunes                        
PRESIDENTE DA UDAM                PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO


