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PORTARIA Nº 001/SEMC/2021 de 04 de agosto de 2021. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, FRANCISCO MARCOS 
ROSSETI CHAMORRO, nomeado pelo Decreto “P” nº 011 de 01 de janeiro de 
2021, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 75, da Lei Orgânica do Município: 

R E S O L V E: 

Art. 1° - DESIGNAR a servidora Anaia Beatriz Cappi, matrícula 114771837-
1, para acompanhamento, fiscalização e gestão dos contratos referentes ao Edital 
001/2021 do Fundo de Investimentos à Produção Artística e Cultural – FIP, regido 

pela Lei 2.703 de 14 de outubro de 2004 e regulamentado pelo Decreto 569 de 22 
de setembro de 2017.

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

FRANCISCO MARCOS ROSSETI CHAMORRO 
Secretário Municipal de Cultura

Decreto “P” nº 001 de 01 de janeiro de 2021

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 3411-7120
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

 RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO/SEMS Nº. 27, DE 03 DE AGOSTO DE 2021.

Designa servidora para atuar como responsável pelo Núcleo de Gestão Participativa 
e do Trabalho do Departamento de Gestão Estratégica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS, no uso das 
atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 75 da Lei Orgânica do Município; 

R E S O L V E: 
Art. 1º. Designar a servidora Rosa Gomes de Souza, matrícula funcional nº 

131241-2, para atuar como responsável pelo Núcleo de Gestão Participativa e do 
Trabalho do Departamento de Gestão Estratégica.

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

Dourados (MS), 03 de agosto de 2021.

Waldno Pereira de Lucena Júnior
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO/SEMS Nº. 28, DE 03 DE AGOSTO DE 2021.

Designa servidora para atuar como Diretora do Departamento de Gestão 
Estratégica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS, no uso das 
atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 75 da Lei Orgânica do Município; 

R E S O L V E: 
Art. 1º. Designar a servidora Maria Piva Fujino, matrícula funcional nº 501957-2, 

para atuar como Diretora do Departamento de Gestão Estratégica.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 03 de agosto de 2021.

Waldno Pereira de Lucena Júnior
Secretário Municipal de Saúde
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RESOLUÇÃO/SEMS Nº. 29, DE 03 DE AGOSTO DE 2021.

“Designa fiscal dos contratos geridos pelo Departamento de Gestão Estratégica”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS, no uso das 
atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 75 da Lei Orgânica do Município; 

R E S O L V E: 

Art. 1º. Designar a servidora Maria Piva Fujino para atuar como fiscal dos 
contratos que dizem respeito a serviços complementares prestados por clínicas e 
hospitais contratados e vinculados ao Sistema Único de Saúde/Secretaria Municipal 
de Saúde, geridos pelo Departamento de Gestão Estratégica.

Parágrafo único. Designar o servidor Wando Capistana da Silva para atuar como 
fiscal suplente dos contratos que dizem respeito a serviços complementares prestados 
por clínicas e hospitais contratados e vinculados ao Sistema Único de Saúde/
Secretaria Municipal de Saúde, geridos pelo Departamento de Gestão Estratégica.

Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 03 de agosto de 2021.

Waldno Pereira de Lucena Júnior
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO/SEMS Nº 030 DE 04 DE AGOSTO DE 2021.

Institui a Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 
011/2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS, no uso das 
atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 75 da Lei Orgânica do Município;

Considerando o item 1.1 do Edital nº 011/2021 Processo Seletivo Simplificado 
SEMS;

R E S O L V E:

Art. 1º.  Instituir a Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado 
Edital nº 011/2021, para coordenar e executar o previsto em edital, cujo objetivo é a 

seleção de candidatos para o cargo de Médico e Técnico de Enfermagem para futura 
contratação temporária com a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º.   Comissão de que se trata o art. 1º.  será composta pelos seguintes membros:

I – Zeli Aparecida Aguero Sanches
II – João Victor Prado Cales
III – Marcia Adriana Fokura
IV -  Marlayne Mendes Wolf Viegas
V – Fábio Roberto dos Santos Hortelã
VI – Silvia Regina Bosso
VII – Debora Pelegrine Oliveira
VIII – Vagner da Silva Costa
IX -  Ana Maria Araujo de Brito
X – Lorraine  Aparecida Pinto
XI – Daiany Sampaio Carnaúba de Matos

§ 1º A Comissão será presidida por Zeli Aparecida Aguero Sanches e secretariada 
por João Victor Prado Cales, tendo como suplentes, respectivamente  Fábio Roberto 
dos Santos Hortelã e Marlayne Mendes Wolf Viegas .

§ 2º A Comissão somente poderá funcionar com a maioria absoluta de seus 
membros, cujas decisões serão tomadas por maioria simples de voto, cabendo ao 
presidente o voto de desempate, quando necessário.

§ 3º À Comissão compete  promover a realização de análise de título e currículo 
dos candidatos, em conformidade com os critérios estabelecidos em Edital.

Art. 4º. Serão classificados os candidatos que obtiverem a maior pontuação, 
conforme os critérios estabelecidos no Edital e mediante comprovação documental 
das informações contidas no currículo e análise de comissão.

Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão.

Art  6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 7º. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Dourados-MS, 04 de agosto de 2021.

Waldno Pereira de Lucena Junior
Secretário Municipal de Saúde

 RESOLUÇÕES

EDITAL Nº. 011/2021 – Dourados MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

A Prefeitura Municipal de Dourados, por meio da sua Secretaria Municipal de 
Saúde, torna público a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
destinado a selecionar candidatos, mediante contratação temporária, para 
preenchimento de vagas constantes do Anexo I deste Edital, para o quadro de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMS, de acordo com as normas e 
condições seguintes:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Processo Seletivo Simplificado será regulado pelas normas contidas no presente 
edital e será coordenado pela Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo, 
nomeada pela Secretaria Municipal de Saúde.  

O presente Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para contratação 
temporária de profissionais em atendimento as necessidades de recursos humanos 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE em atenção ao disposto na Lei 3.990 
de 20 de maio de 2016, Lei 4.629 DE 08 DE JUNHO DE 2021, sendo que a função, 
requisitos, atribuições, a estimativa de vagas, jornada de trabalho e a remuneração 
constam no Anexo I deste Edital. 

Os contratos celebrados terão duração de 12 meses, admitida prorrogação na 
forma da Lei.

Os horários mencionados no presente edital obedecerão ao horário oficial de Mato 
Grosso do Sul.

O processo seletivo obedecerá ao cronograma constante do Anexo V deste Edital.

1.6. A seleção dos candidatos será realizada mediante as seguintes etapas: 

a) inscrição realizada via internet, no site da prefeitura Municipal de Dourados 
(https://selecaosems.dourados.ms.gov.br/) ou presencialmente conforme disposto a 
seguir.

b) avaliação de títulos, com base nos dados informados no Anexo IV.

1.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações, 
referentes ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 011/2021 no 
Diário Oficial do Município.

1.8 É vedada a contratação de servidores das Administrações Direta e Indireta, 
da União, dos Estados e dos Municípios, exceto as acumulações permitidas pela 
constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

1.9 Somente serão contratados os candidatos que, no ato da assinatura do contrato, 
apresentarem todos os documentos elencados no item 8.3, sobretudo o subitem c.

2. DOS REQUISITOS

2.1.  São Requisitos para participar do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO- 
EDITAL 0xx/2021:

• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Não possuir antecedentes criminais e estar em gozo dos direitos políticos e civis;
• Estar quite com as obrigações militares (sexo masculino);
• Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
• Comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para a vaga. 
• Inscrição no órgão de classe da categoria profissional, ativo, sem restrições – não 

sendo aceitos protocolos, requisições ou solicitações de registro;
• Não acumular cargo ou emprego público das esferas federal, estadual ou 

municipal, salvo acumulação admitida na Constituição Federal e desde que haja 
compatibilidade de horários;

• Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público em consequência de 
processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);

Os candidatos que não preencherem os requisitos serão automaticamente 
eliminados;

Não serão aceitas inscrições fora dos prazos estabelecidos no item 3.1;
O (a) candidato (a) que prestar declaração falsa e/ou inexata terá sua inscrição 

cancelada e em consequência, anulada todos os atos ainda que aprovada (o), mesmo 
que o fato for constatado posteriormente.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Como meio de garantia de amplo acesso, as inscrições serão inteiramente 
gratuitas e realizadas via internet ou presencialmente.

a) Para inscrição via internet, a mesma será realizada no site da prefeitura Municipal 
de Dourados via https://selecaosems.dourados.ms.gov.br/ de 09 a 13 de agosto de 
2021, com abertura do sistema as 8h30m do dia 09 de agosto e encerramento às 
23h59m do dia 13 de agosto de 2021, observando o horário oficial do estado de 
Mato Grosso do Sul.

b) Para inscrição presencial, a mesma será realizada no auditório Central da 
Prefeitura Municipal de Dourados, situado a rua Coronel Ponciano nº 1.700, de 10 a 
12 de agosto no horário das 08h00min até as 12h00min.

3.1.1 As informações prestadas no ato da Inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, ficando reservado à Comissão Especial de Seleção do PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 011/2021 o direito de eliminar aquele que 
preenchê-la de forma incorreta ou fornecer dados comprovadamente inverídicos ou 
em desacordo com a documentação exigida no item 2.1, sem prejuízo das sanções 
administrativas civis e penais aplicáveis.

3.1.2 Caso ocorra duplicidade de inscrições do mesmo candidato, será considerada 
aquela que tenha sido realizada primeiramente, independente do meio utilizado.

3.2 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos para participação no Processo Seletivo Simplificado 
estabelecido neste Edital.

3.3.  Após a inscrição do candidato não serão aceitos pedidos para quaisquer 
alterações.

 EDITAIS
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3.4. A inscrição implica ao candidato o conhecimento e a tácita aceitação 
das condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos do 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 011/2021, sobre os quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento.

3.6. Não será permitido o ingresso de pessoas que estejam em pleno gozo de 
licença, como: Licença prêmio, licença maternidade, afastamento por doença, 
tratamentos médicos e/ ou questões particulares;

3.7. A efetivação da inscrição do candidato somente ocorrerá após o preenchimento 
de todos os campos obrigatórios, confirmação da inscrição e liberação do protocolo 
de inscrição, o qual deverá permanecer em posse do candidato.

4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

4.1. Os candidatos portadores de necessidades especiais (PNE), que pretendam 
fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo inciso VIII, do art. 37, da 
Constituição Federal e pela Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição 
para funções do processo seletivo simplificado público cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadores. 

4.2. Em cumprimento a Lei Complementar Nº 107, de 27 De dezembro de 2006 
- Estatuto dos Servidores Municipais ser-lhes-á reservado 10 % (dez por cento) das 
vagas oferecidas. 

4.3. Para as vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade deste 
processo seletivo simplificado, será observado o mesmo critério definido no item 
7.2, observado inclusive o número de candidatos já nomeados. 

4.4. Consideram-se pessoas portadoras de necessidade especial aquelas que se 
enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 
e suas alterações. 

4.5. Os candidatos portadores de necessidade especial, resguardadas as condições 
especiais previstas no Decreto Federal nº 9508/2018, particularmente em seu art. 2º, 
participarão deste processo seletivo simplificado em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere aos critérios de aprovação.

4.6. Quando o cálculo para o número de vagas mencionadas no item 4.2 resultarem 
em número fracionário será adotado o critério de arredondamento estipulado em lei. 

4.7. As vagas oferecidas aos portadores de necessidades especiais não preenchidas 
serão destinadas aos candidatos não portadores de necessidades especiais, 
obedecendo-se à ordem de classificação. 

4.8. Quando da admissão, a junta médica indicada pela Comissão Especial de 
Seleção terá decisão terminativa sobre o grau de deficiência e as condições de 
capacidade ou incapacidade para o exercício do cargo. 

4.9. Os candidatos portadores de necessidades especiais que forem aprovados 
participarão da relação geral de candidatos, para publicação dos resultados e 
respectiva classificação, além de figurarem, tão somente para efeito de conhecimento, 
em relação à parte com sua classificação.

4.10. O candidato inscrito como portador de necessidade especial deve cumprir os 
demais requisitos exigidos para participação no presente processo seletivo, devendo 
ainda, especificar sua situação/condição no ato da Inscrição.

4.10.1. Deverá ser anexado junto com os demais documentos exigidos para a 
prova de títulos, o laudo médico, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID10, bem como a provável causa da deficiência. 

5. DA SELEÇÃO E PROVA DE TÍTULOS

5.1. O critério de seleção será objetivo, por meio de prova de títulos específicos 
na área de atuação, e experiência profissional na área, que será aplicada conforme 
pontuação no anexo IV. Mediante apresentação dos seguintes documentos:

I) Documentos para inscrição:
a) Documento de identificação com foto expedido por órgão público ou identidade 

de classe profissional;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Documento de comprovação da escolaridade (diploma; certificado/declaração 

de conclusão de curso) exigida para a função a que concorre.
d) Registro no Conselho Regional, na área de atuação obrigatória para o exercício 

da função;
e) Para portadores de deficiência, Laudo médico conforme item 4.10.1 deste edital
II) Documentos para a prova de títulos:
a) Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Graduação, para 

os cargos de nível médio.
b) Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso(s) de Pós-graduação 

em nível de Especialização, para cargo de nível superior.
c) Certificado ou declaração de conclusão de curso de Capacitação Profissional 

relacionados à função a que concorre a uma vaga que somem carga horária até o 
limite de 200 horas, sendo a carga horária mínina de 20 horas por certificado, sendo 
considerados apenas os cursos que sejam datados entre o ano de 2015 até a data de 
publicação deste edital.

d) Anotação na carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (folha de rosto 
e da(s) folha(s) de anotação do registro empregatício) ou declaração do setor de 
recursos humanos ou declaração do Chefe Imediato, todos em papel timbrado e, 
devidamente assinado, que comprovem tempo de serviço prestado na função a que 
concorre a vaga, em que conste o período de início e término da atuação, sendo 
considerado para pontuação o semestre ininterrupto.

5.2 Para os candidatos que optarem pela realização da inscrição on-line, deverão 
anexar junto ao sistema de seleção (https://selecaosems.dourados.ms.gov.br/) os 
documentos e títulos solicitados.

5.3 Para os candidatos que optarem pela realização da inscrição presencial, 
nos moldes do item 3.1.b deste edital, deverão entregar no mesmo ato, cópia dos 
documentos e títulos, sendo que toda a documentação deverá ser acondicionada em 
envelope sem timbre de responsabilidade do candidato que será conferido e lacrado 
na presença do candidato, pelo funcionário que o receber.

5.3.1 Deverá conter na frente do envelope a identificação externa do destinatário e 
do remetente, conforme anexo II.

5.3.2 O candidato receberá documento comprobatório do número de documentos 
entregues, com a assinatura do candidato e da pessoa designada para o recebimento 
dos títulos (anexo III). 

5.3.3 Após o recebimento do envelope, nenhum documento poderá ser adicionado 
ou substituído.

5.3.4 Caso o candidato não efetue a entrega da documentação exigida na forma do 
item 5.1 ensejará no indeferimento da inscrição

5.4 a Prova de títulos valerá, no máximo 100 (cem) pontos, sendo realizada de 
acordo com o disposto no anexo IV.

5.5. A análise e avaliação de títulos serão feitas pela Comissão Especial de Seleção 
do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 011/2021.

6. DOS RECURSOS

6.1. Será admitido recurso quanto:

a) ao indeferimento de inscrição;
b) da publicação com erro ou omissão.

6.2. Os recursos deverão ser interpostos em data fixada conforme anexo V deste 
edital.

6.3. O recurso deverá ser digitado, constando a qualificação completa do 
recorrente, dirigido a Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo, sendo 
que o protocolo da interposição do recurso deve ser realizado nas dependências 
da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Coronel Ponciano, 900, Pq. 
Dos Jequitibas na cidade de Dourados/MS, devidamente fundamentado, no prazo 
consignado no item “6.2” no horário das 8h00m às 12h00m.

6.4. Não será objeto de análise, no Recurso, documento “novo”, ou seja, aquele que 
não foi enviado à época da inscrição, devendo os documentos a serem anexados ao 
recurso servirem para esclarecer ou complementar os dados dos títulos apresentados 
ou das declarações já entregues.

6.5. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:

a) Dirigido a Comissão Especial de Seleção do PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO – EDITAL 011/2021, digitado em duas vias, e assinado;

b) Estar fundamentado e com argumentos lógicos e consistentes;
6.6. Os recursos que não preencherem os requisitos dispostos nos subitens acima 

serão indeferidos.
6.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente.

7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

7.1. A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da Nota 
Final.

7.2. Considerar-se-á pontuação final, para efeito de classificação, o resultado da 
pontuação total obtida na prova de títulos e experiência profissional;

7.3. Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente o candidato que:

a) obtiver maior pontuação em Cursos de Capacitação Profissional (área específica); 
b) obtiver maior pontuação em Tempo de Serviço; 
c) obtiver maior pontuação em formação profissional;
d) tiver maior idade.

7.4. O resultado do processo seletivo será homologado pela Secretaria de Saúde e 
publicado no Diário Oficial do Município de Dourados (www.dourados.ms.gov.br), 
conforme cronograma anexo V.

8. DA CONTRATAÇÃO

8.1. Os candidatos aprovados neste processo seletivo serão convocados para 
contratação por meio de ato publicado em Diário Oficial do Município, conforme 
necessidade da Administração, obedecendo-se, em todo caso, rigorosamente, 
à ordem de classificação e o prazo de validade do processo seletivo simplificado 
constante deste Edital. 

8.2. O não comparecimento do candidato nos termos em que for convocado será 
considerada como desistência, independente de notificação prévia.

8.3. O candidato selecionado e convocado para a contratação deverá apresentar os 
originais e cópia dos seguintes documentos:

I - Originais dos documentos utilizados para a prova de títulos.
II - Cópia e originais dos documentos elencados abaixo para celebração do 

contrato:

• Carteira de identidade (RG);
• Comprovante de escolaridade; (Na função a ser contratado)
• Registro Profissional; (Carteira do conselho de classe contendo número do 

registro)
• Extrato de Inscrição do PIS/PASEP;( Caixa Econômica/Banco do Brasil);
• Cartão SUS;
• Título de Eleitor;
• Certidão de Quitação Eleitoral; - http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidoes
• Cartão do CPF (Cadastro de Pessoa Física);
• Cartão do CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos dependentes;
• Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF, expedido pela Receita 

Federal;
• Certificado Militar (para os homens);
• Certidão de Nascimento ou casamento;
• Certidão de nascimento dos filhos acompanhada da carteira de vacinação 

(menores de 05 anos) ou do atestado de escolaridade (se estiver em idade escolar);
• Certidão Negativa Cível e Criminal (Federal, Estadual); - https://esaj.tjms.jus.

br/esaj/portal.do?servico=810000 (Justiça Estadual) – http://www.jfms.jus.br/csp/
jfmsint/reqcertidao.csp (Justiça Federal)

• Certidão Negativa Eleitoral; - http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidoes
• Certidão negativa do Tribunal de Contas da União - https://contas.tcu.gov.br/

ords/f?p=1660:3:117204042975021::::P3_TIPO:CPF
• Certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - 

http://www.tce.ms.gov.br/certidao-negativa
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• Comprovante de residência atual (luz ou telefone), no nome do candidato ou 
comprovante de residência acompanhado de declaração assinada pelo titular do 
comprovante apresentado;

• 01 (uma) fotografia 3 x 4 recente;
• Atestado de Saúde Ocupacional.
• Carteira de Trabalho (Página da foto e verso).
• Conta no Banco do Bradesco: cópia da frente e verso do cartão onde consta 

número da Agencia e da Conta.

Declaração, sob as penas da lei, de que não detém cargo ou função pública ou 
privada que cause incompatibilidade com a função que passará a exercer (Art. 37, 
incisos XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988); 

8.3.1. Os candidatos que não possuírem o Cartão do PIS/PASEP preencherão uma 
Declaração no ato da apresentação dos documentos;

8.3.2. Todos os documentos deverão ser apresentados em 01(uma) via e serão 
conferidos, mediante a apresentação dos originais;

8.3.3. A não apresentação de quaisquer documentos relacionados acima, 
inviabilizará a celebração do contrato.

8.4. Os candidatos selecionados serão contratados por tempo determinado, 
mediante contrato administrativo nos termos do Art.37, inciso IX da Constituição 
Federal;

9. DO PRAZO DE VALIDADE

9.1. O processo seletivo terá validade pelo período de 12 (doze) meses, a contar 
da homologação da Secretaria Municipal de Saúde publicado no Diário Oficial do 
Município de Dourados – www.dourados.ms.gov.br, podendo ser prorrogado por 
igual período, nos termos legais.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O processo seletivo, objeto deste Edital, será executado e estará sob a 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

10.2. Tratando-se de processo seletivo para a contratação temporária, a aprovação 
no mesmo gera ao candidato apenas expectativa de direito de ser contratado. Em 
qualquer caso, uma vez autorizada à contratação, o candidato será convocado de 
acordo com a sua classificação, conforme as necessidades da Administração e nos 
termos elucidados por este edital.  

10.3. Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que não cumprir os requisitos deste 
Edital;

10.4. O candidato será responsável pela exatidão e veracidade das informações 
e dados prestados, sendo que a constatação de irregularidades ou falsidades em 
qualquer declaração e/ ou qualquer irregularidade nos documentos apresentados 
implicará a eliminação automática do candidato e, se verificado após a formalização 
do contrato, o candidato terá o contrato encerrado.

10.5. O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das datas, 
locais, horários e procedimentos pertinentes às etapas do PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO - EDITAL 011/2021, bem como, pelo acompanhamento no Diário 
Oficial do Município de Dourados-MS. 

10.6. O(A) candidato(a) não poderá alegar o desconhecimento do presente Edital 
ou de qualquer outra norma e comunicação posterior, regularmente divulgado, 
relativo ao processo seletivo simplificado, ou utilizar-se de artifícios que venham a 
prejudicar o Processo de Seleção.

10.7. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório 
ou declaração com a classificação ou participação do referido processo seletivo, 
valendo para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial do Município de 
Dourados.

10.8. A Secretaria Municipal de Saúde formalizará a convocação através de Edital 
de convocação do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 011/2021, 
devendo o candidato convocado apresentar-se na data, horário e local indicado, sob 
sua inteira responsabilidade.

10.9. O(A) candidato(a) selecionado(a) nos termos deste edital que não se apresentar 
na data e horário estabelecido no Edital de Convocação serão considerados(as) 
desistentes, seguindo a convocação do(a) candidato(a) subsequente pela ordem de 
classificação.

10.10. A Secretaria de saúde reserva-se ao direito de convocar e nomear os 
candidatos, obedecendo criteriosamente à ordem de classificação e o prazo de 
validade estabelecido no item 9, de acordo com suas necessidades, serviços e 
disponibilidade de dotação orçamentária suficiente para tal.

10.11. As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, 
enquanto não efetivado o fato respectivo, o que se dará por publicação oficial de 
Edital Complementar. 

10.12. Os casos omissos e eventuais dúvidas que surgirem a partir deste Edital 
serão remetidos, apreciados e resolvidos pela Comissão Especial de Seleção.

10.13. Para dirimir todas as questões decorrentes deste edital, elege-se o foro da 
Comarca de Dourados - MS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital.

Dourados/MS, 03 de agosto de 2021

Waldno Pereira de Lucena Junior
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I 

Função Requisito Atribuição 
Estimativa 

de vagas 

C. H. 

Semanal 
Remuneração 

Médico Alergologista 
adulto 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados;  realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 
recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; realizar a função de 
especialista de acordo com as diretrizes 
ministeriais e/ou municipais; conhecer e 
obedecer às normatizações vigentes. 

1 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  
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Médico Cirurgião 
Vascular     

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; Realizar 
exames de dopller aos pacientes atendidos nas 
consultas caso haja indicação do 
exame,preservar a saúde de pacientes; 
prescrever tratamento para cura de 
enfermidades e avaliação de resultados; 
executar microcirurgias;  realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; realizar terapêutica em cardiologia; 
atuar na prevenção em cardiologia: (primária e 
secundária); . Realizar assistência médica em 
postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 
recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; realizar a função de 
especialista de acordo com as diretrizes 
ministeriais e/ou municipais; conhecer e 
obedecer às normatizações vigentes. 

1 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  

 

 Médico Cardiologista 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; Realizar 
exames de eletrocardiograma aos pacientes 
atendidos nas consultas caso haja indicação do 
exame, recuperar e preservar a saúde de 
pacientes; prescrever tratamento para cura de 
enfermidades e avaliação de resultados;  
realizar estudos e pesquisas relativas a 
enfermidades e avaliação de resultados; emitir 
laudos médicos; realizar atendimento 
emergencial e de primeiros socorros; alimentar 
o sistema de informação em saúde; realizar 

3 

30 
(Cumprir 

carga 
horária no 

período 
vespertino) 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

 3 

que concorre terapêutica em cardiologia; atuar na prevenção 
em cardiologia: (primária e secundária); . 
Realizar assistência médica em postos de 
saúde e demais unidades assistenciais da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme sua 
especialização; atuar na recuperação e 
preservação da saúde de pacientes; emissão 
de laudos técnicos e avaliação de resultados; 
elaborar, executar e avaliar planos, programas 
e subprogramas de saúde pública; realizar 
consultas médicas e orientação médico-
sanitário e ações de medicina preventiva; 
matriciamento e contrarreferência; realizar a 
função de especialista de acordo com as 
diretrizes ministeriais e/ou municipais; conhecer 
e obedecer às normatizações vigentes. 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  

 

Médico Cardiologista 
pediatra 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residencia na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados;  realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 
recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; realizar a função de 
especialista de acordo com as diretrizes 
ministeriais e/ou municipais; conhecer e 
obedecer às normatizações vigentes. 

1 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

 4 

agosto de 2019.  

 

 Médico 
Endocrinologista 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados;  realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 
recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; diagnosticar e tratar a 
diabetes mellitus; diagnosticar e tratar as 
doenças funcionais metabólicas; diagnosticar e 
tratar distúrbios glandulares; diagnosticar e 
tratar a obesidade adulta ;diagnosticar e tratar 
os distúrbios de crescimento e outros; realizar o 
atendimento e o acompanhamento de 
pacientes encaminhados pela rede; participar 
de programas voltados para saúde pública; 
realizar atendimento a endocrinologia clínica, 

2 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  
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solicitar exames e prescrever medicamentos 
que se fizerem necessários, bem como 
executar outras tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade correlatas ao cargo. 
Realizar a função de especialista de acordo 
com as diretrizes ministeriais e/ou municipais; 
conhecer e obedecer às normatizações 
vigentes 

Médico 
Endocrinologista 
pediatra 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados;  realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 
recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; diagnosticar e tratar a 
diabetes mellitus; diagnosticar e tratar as 
doenças funcionais metabólicas; diagnosticar e 
tratar distúrbios glandulares; diagnosticar e 

1 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  
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tratar a obesidade pediátrica; diagnosticar e 
tratar os distúrbio de crescimento e outros; 
realizar o atendimento e o acompanhamento de 
pacientes encaminhados pela rede; participar 
de programas voltados para saúde pública; 
realizar atendimento a endocrinologia clínica, 
solicitar exames e prescrever medicamentos 
que se fizerem necessários, bem como 
executar outras tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade correlatas ao cargo. 
Realizar a função de especialista de acordo 
com as diretrizes ministeriais e/ou municipais; 
conhecer e obedecer às normatizações 
vigentes 

 

 Médico 
Gastroenterologista  

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados; realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 
recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; realizar a função de 
especialista de acordo com as diretrizes 
ministeriais e/ou municipais; conhecer e 
obedecer às normatizações vigentes 

1 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  
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Médico Geriatra 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados;  realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 
recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; realizar a função de 
especialista de acordo com as diretrizes 
ministeriais e/ou municipais; conhecer e 
obedecer às normatizações vigentes. 

1 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  
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 Médico Nefrologista 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados;  realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 
recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; realizar a função de 
especialista de acordo com as diretrizes 
ministeriais e/ou municipais; conhecer e 
obedecer às normatizações vigentes 

1 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  

 

Médico Nefrologista 
pediatra 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados;  realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 

1 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 
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recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; realizar a função de 
especialista de acordo com as diretrizes 
ministeriais e/ou municipais; conhecer e 
obedecer às normatizações vigentes 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  

 

Médico Neurologista  

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados;realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 
recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; realizar a função de 
especialista de acordo com as diretrizes 
ministeriais e/ou municipais; conhecer e 
obedecer às normatizações vigentes 

2 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  
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Médico Neurologista 
pediatra 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados; realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 
recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; realizar a função de 
especialista de acordo com as diretrizes 
ministeriais e/ou municipais; conhecer e 
obedecer às normatizações vigentes 

2 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  

 

Médico Oftalmologista 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados;  realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 

1 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 
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recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; realizar a função de 
especialista de acordo com as diretrizes 
ministeriais e/ou municipais; conhecer e 
obedecer às normatizações vigentes. 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  

 

 Médico Pneumologista  

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados; executar 
microcirurgias; executar cirurgias dentro da 
especialidade; realizar estudos e pesquisas 
relativas a enfermidades e avaliação de 
resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização;diagnosticando e 
tratando doenças respiratórias; atuar na 
recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; realizar a função de 
especialista de acordo com as diretrizes 
ministeriais e/ou municipais; conhecer e 
obedecer às normatizações vigentes. 

1 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  
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Médico 
Ultrassonografista 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar e ser responsável técnico dos exames 
ultrassonográficos executados, incluindo a 

análise dos resultados e confecção dos 
respectivos laudos, e também de confecção de 

laudos radiológicos a fim de atender as 
necessidades da comunidade. Executa tarefas 

afins e realizar a função de especialista de 
acordo com as diretrizes ministeriais e/ou 

municipais; conhecer e obedecer às 
normatizações vigentes. 

2 

20 
(Cumprir 

carga 
horária no 

período 
noturno) 

R$ 4.209,38  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de 

agosto de 2019.  

 

Médico Urologista 
pediatra 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 

com registro no 
Conselho Regional de 
Medicina CRM/MS + 

Certificado de 
especialização e/ou 
Residência na área 

que concorre 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de 
doenças na área de especialização; recuperar 
e preservar a saúde de pacientes; prescrever 
tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados; realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação 
de resultados; emitir laudos médicos; realizar 
atendimento emergencial e de primeiros 
socorros; alimentar o sistema de informação 
em saúde; executar as tarefas específicas às 
funções do cargo. Realizar assistência médica 
em postos de saúde e demais unidades 
assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na 

1 30 

R$ 6.314,07  base 

por padrão mínimo 

de atendimento + 

gratificação de 

produtividade 

sendo concedido a 

cada novo bloco 

de atendimento o 

equivalente a 10% 
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recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; emissão de laudos técnicos e 
avaliação de resultados; elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e subprogramas de 
saúde pública; realizar consultas médicas e 
orientação médico-sanitário e ações de 
medicina preventiva; matriciamento e 
contrarreferência; realizar a função de 
especialista de acordo com as diretrizes 
ministeriais e/ou municipais; conhecer e 
obedecer às normatizações vigentes. 

do vencimento 

base até o limite 

de 50% de acordo 

com o anexo I e II 

da 

RESOLUÇÃO/SE

MS Nº 44 de 20 de  

agosto de 2019.  

 

Médico Clínico 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 
e registro no Conselho 
Regional de Medicina 

CRM/MS. 

Realizar o cuidado integral à saúde da 
população vinculada aos centros de assistência 
psicossocial (CAPS) através do atendimento 
clínico/ambulatorial sendo responsável pela 
avaliação e acompanhamento das 
intercorrências clínicas dos pacientes 
acompanhados de forma intensiva, semi-
intensiva e não-intensiva. Efetuar e interpretar 
resultados de exames médicos para confirmar 
ou informar o diagnóstico, prescrever 
medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos da medicina 
preventiva ou terapêutica; manter registro dos 
pacientes examinados, anotando a conclusão 
diagnóstica, tratamento prescrito e a evolução 
da doença; prestar atendimento em urgências 
clínicas quando necessário; encaminhar 
pacientes para atendimento especializado;  
assessorar a elaboração de campanhas 
educativas no campo da saúde pública e 
medicina preventiva; proceder à perícias 
médico-administrativas, examinando os 
doentes, a fim de fornecer atestados e laudos 
previstos em normas e regulamentos; elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 

2 30 R$ 6.314,07   
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implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de 
atuação; participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes à sua área de atuação; participar 
das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço ou ministrando aulas 
e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; participar de 
grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades 
da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas 
de trabalho do Município; realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional.  
 

Médico Generalista 

Diploma ou declaração 
de Conclusão de 
Graduação em 

Medicina emitida por 
instituição oficialmente 
reconhecida pelo MEC 
e registro no Conselho 
Regional de Medicina 

CRM/MS. 

Realizar o cuidado integral à saúde da 
população adstrita à UBS/UBSF, ponto de 
apoio, dentro do perímetro urbano e rural do 
município (consultas clínicas, pequenos 
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo) 
prioritariamente no âmbito da UBS/UBSF, e 
quando necessário no domicílio e demais 
espaços comunitários (escolas, associações, 
entre outros), com atenção especial às 
populações que apresentem necessidades 
específicas, em conformidade com protocolos, 
diretrizes clínicas e terapêuticas; Buscar a 
integralidade do cuidado por meio da 
realização de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, prevenção de doenças 
e agravos e da garantia de atendimento da 
demanda espontânea, da realização das ações 
programáticas, coletivas e de vigilância em 
saúde, e incorporando diversas racionalidades 

20 40 

R$ 8.081,74 
+ 50% 

Gratificação por 
produtividade 

conforme Decreto 
Nº 328 de 23 de 

maio de 2017 

 15 

em saúde, inclusive Práticas Integrativas e 
Complementares; Participar do acolhimento 
dos usuários, proporcionando atendimento 
humanizado, realizando classificação de risco, 
identificando as necessidades de intervenções 
de cuidado, responsabilizando-se pela 
continuidade da atenção e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; Realizar 
estratificação de risco e elaborar plano de 
cuidados para as pessoas que possuem 
condições crônicas no território, junto aos 
demais membros da equipe; Encaminhar, 
quando necessário, usuários a outros pontos 
de atenção, respeitando fluxos locais, 
mantendo sob sua responsabilidade o  
acompanhamento do plano terapêutico 
prescrito, realizando a gestão das filas de 
espera, com base nos processos de regulação 
locais (referência e contrarreferência); Indicar a 
necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento da pessoa; Utilizar o Sistema 
de Informação da Atenção Básica vigente, para 
registro das ações de saúde no PEC eSUS/AB;  
Planejar, gerenciar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto 
com os outros membros da equipe; e Exercer 
outras atribuições que sejam de 
responsabilidade na sua área de atuação, 
conforme preconizado na PNAB. 

Técnico de 
enfermagem APS 

Ensino médio 
completo, Certificado 
de curso técnico em 

enfermagem e registro 
no órgão fiscalizador 

da área de atuação da 
respectiva função 

COREN/MS 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os 
membros da equipe de Atenção Primária a 
Saúde na qual estiver inserido, seguir as 
normas regulamentadoras, observadas as 
disposições legais. Prestar cuidados diretos de 
enfermagem e desenvolver ações de saúde no 
âmbito individual e coletivo, executando 
atividades de nível médio em quaisquer 
unidades de saúde. Assistir ao enfermeiro no 
planejamento, programação, orientação e 
supervisão das atividades de assistência de 

15 40 R$ 2.646,49 
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enfermagem. Se necessário, executar tarefas 
para atender unidades de saúde, por escalas 
de plantão, inclusive sábados, domingos e 
feriados, no período diurno e noturno conforme 
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 
Participar dos programas de capacitação e 
aprimoramento dos trabalhadores de saúde. 
Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento 
da Unidade na qual estiver lotado. Elaboração 
de relatórios de acordo com sua competência, 
quando solicitado ou verificado a necessidade.  

Técnicos de 
enfermagem 

Ensino médio 
completo, Certificado 
de curso técnico em 

enfermagem e registro 
no órgão fiscalizador 

da área de atuação da 
respectiva função 

COREN/MS 

Assistir ao enfermeiro no planejamento, 
programação, orientação e supervisão das 
atividades de assistência de enfermagem, na 
prestação de cuidados integrais diretos de 
enfermagem ao paciente, na preservação e 
controle das doenças transmissíveis em geral 
em programas de vigilância epidemiológica, na 
prevenção e controle sistemático de infecções, 
na prevenção e controle sistemático de danos 
físicos que possam ser causados a pacientes 
durante a assistência de saúde; Integrar a 
equipe de saúde; Realizar os diversos 
procedimentos e cuidados de enfermagem; 
Realizar retirada de pontos; Operar 
equipamentos e manusear materiais próprios 
do campo de atuação; Preparar, conservar e 
administrar medicamentos e vacinas; Efetuar a 
coleta de material para exame; Prestar 
atendimentos em casos de urgência e 
emergência; Colaborar no planejamento e 
organização da assistência de enfermagem; 
Participar de equipe multidisciplinar no 
atendimento ao paciente 

10 30 R$ 1.984,87 
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ANEXO II 

 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Inscrição n. 
I. CARGO/FUNÇÃO  

  
(   ) Médico Alergologista adulto 

(   ) Médico Cirurgião Vascular 

(   )  Médico Cardiologista 

(   )  Médico Cardiologista Pediátrico 

(   )  Médico Endocrinologista 

(   )  Médico Endocrinologista Pediátrico 

(   ) Médico  Gastroenterologista 

(   ) Médico  Geriatra 

(   ) Médico  Nefrologista 

(   ) Médico  Nefrologista Pediátrico 

(   ) Médico  Neurologista 

(   ) Médico  Neurologista Pediátrico 

(   ) Médico  Oftalmologista 

(   ) Médico Pneumologista 

(   ) Médico Ultrassonografista 

(   ) Médico Urologista Pediátrico 

(   ) Médico Clínico 

(   ) Médico Generalista 
(   ) Técnico de Enfermagem APS (40h) 

(   ) Técnico de Enfermagem (30h) 

II. DADOS PESSOAIS 
1. Nome: (preencher nome completo sem abreviatura com letra legível): 

3. Data de Nascimento 
_____ / _____ / _____ 

4. R.G. 5. Órgão Emissor 6. U.F. 

7. C.P.F.: 8. Telefone Fixo: 9. Telefone Celular: 
 

10. Endereço (logradouro): 11. N°: 
12. Complemento: 
13. Bairro: 14. Cidade: 15. UF: 
16. CEP: 17. Email: 
18. É Portador de Necessidades Especiais:  
(   ) Sim – especificar:______________________________________________________ 
(   ) Não 
 
(  ) Declaro que conheço e aceito as condições descritas no Edital nº. 011/2021 que rege este 
Processo Seletivo na legislação pertinente. 
(  ) Declaro, ainda, que todas as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade e, se 
convocado, para contratação, apresentarei todos os documentos comprobatórios dos requisitos 
pessoais, de escolaridade e profissionais para assinar o contrato. 
 
Dourados-MS, ___/___/____ Horário: __________ 
 
Assinatura do candidato:___________________________________ 
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ANEXO III  

 
COMPROVANTE DA ENTREGA DE TÍTULOS   -    PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 011/SEMS/2021 
Nº da inscrição: ______________  
Função a que concorre: ___________________________ 
Nome do Candidato: ________________________________________________________________________ 
Relação dos títulos entregues conforme disposto no item 5.3 do edital: 

 
___________________________________    _______________________________________ 
Assinatura do Candidato      Assinatura do responsável pelo recebimento 
 
 
Dourados-MS, _____, de ________ de 2021 
Horário:______________ 
 
 

Descrição dos documentos da inscrição 
 Documentos para inscrição: 

 

Documento de identificação com foto  
CPF  
Comprovação de escolaridade (diploma)  
Registro no órgão de classe  

Descrição dos documentos para prova de títulos 

01 

Formação Profissional: Quantidade Paginas 
apresentada 

a) ...Para cargos de nível superior: Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Pós-

graduação em nível de Especialização 
 

b) ...Para Cargos de Nível Médio: Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de 

Graduação 

 

02 
Cursos de Capacitação Profissional Quantidade páginas 

apresentada 
Certificado de cursos de Capacitação Profissional. 
 

 

03 
Tempo de Serviço na Função a que concorre a uma vaga Quantidade páginas 

apresentada 
Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da(s) folha(s) de anotação do registro empregatício).  
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ANEXO IV 

AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
 
FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR  

Itens Títulos 

Pontuação 

Unitária 

(pontos) 

Máxima 

(pontos) 

 
 
01 

Formação Profissional: 
Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de Pós-

graduação em nível de Especialização – lato sensu, com carga horária 

mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. 

 

 

10 

 

 

 

20 

 

 
 
02 

Cursos de Capacitação Profissional (área específica) serão 
considerados: 
Cursos de Capacitação Profissional relacionados à Função a que concorre a 

uma vaga que somem carga horária até o limite de 200 horas. Não poderão 

ser apresentados cursos com carga horária inferior a 20 horas. Serão 

considerados apenas os cursos realizados entre o ano de 2015 até a 

data de publicação deste edital. 

 

 

 

04 (a cada 20 

horas) 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

03 

Tempo de Serviço na Função a que concorre a uma vaga: 
Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da(s) folha(s) 

de anotação do registro empregatício), que comprovem tempo de serviço 

prestado na Função a que concorre a vaga, em que conste o período de 

início e término da atuação.  

 

04 por 

semestre 

ininterrupto 

até o limite 

de 40 pontos 

 

 

40 
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FUNÇÕES DE NÍVEL MÉDIO 

Itens Títulos 

Pontuação 

Unitária 

(pontos) 

Máxima 

(pontos) 

 
01 

Formação Profissional: 
- Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso de 

Graduação. 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

02 

Cursos de Capacitação Profissional (área específica) serão 
considerados: 
a)Cursos de Capacitação Profissional relacionados à Função a que 

concorre a uma vaga que somem carga horária até o limite de 200 horas. 

Não poderão ser apresentados cursos com carga horária inferior a 20 

horas. Serão considerados apenas os cursos que sejam datados entre 

o ano de 2015 até a data de publicação deste edital. 

 

 

 

04 (a cada 20 

horas) 

 

 

 

40 

 

b) Curso específico em sala de vacina*. 10 10 

 

 

03 

Tempo de Serviço na Função a que concorre a uma vaga: 
a) Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da(s) 

folha(s) de anotação do registro empregatício), que comprovem tempo de 

serviço prestado na Função a que concorre a vaga, em que conste o 

período de início e término da atuação.  

 

 

04 por 

semestre 

ininterrupto  

 

 

40 

*a certificação apresentada valerá apenas para este itens, não sendo realizada a contagem cumulativa ao item 2 

a. 

 

 
EDITAL Nº. 013/2021–Dourados MS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu Secretário, CONVOCA 
os candidatos abaixo relacionados, classificados no PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO – Edital nº 002/2019, conforme resultado final homologado no 
Diário Oficial nº 5.070, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Saúde, situado à Rua Coronel Ponciano, nº 900, no dia 12 de 
agosto de 2021 as 08:00 horas, para apresentação dos documentos elencados no item 
8.1 do referido edital (documento de identificação com foto, documento do Cadastro 
de Pessoa Física (CPF), documento de comprovação de escolaridade e comprovante 
de residência (originais e cópias).

Dourados/MS, 05 de agosto de 2021.

Waldno Pereira de Lucena Junior
Secretário Municipal de Saúde 

EDITAL Nº. 012/2021 – Dourados MS

TORNAR SEM EFEITO A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
SELECIONADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, 
CONSTANTES NO EDITAL N° 002/2019 PUBLICADO EM DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICIPIO N° 5.469, PAGINA 02 DE 04/08/2021 PARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DOURADOS/
MS.

Waldno Pereira de Lucena Junior, Secretário Municipal de Saúde no uso de suas 
atribuições torna público sem efeito a Convocação dos candidatos conforme Edital 
n° 002/2019 de 04 de agosto de 2021.

Dourados/MS, 05 de agosto de 2021.

Waldno Pereira de Lucena Junior
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO V 
 

CRONOGRAMA 

* Todos os atos referentes a este Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Diário Oficial do 

Município de Dourados, disponíveis no site: www.dourados.ms.gov.br 

 

 

ETAPA DATAS PREVISTAS 

Divulgação do Edital 06/08/2021 

Inscrição on-line com envio de documentação 09 a 13/08/2021 

Inscrição presencial com entrega de documentação 10 a 12/08/2021 

Resultado 20/08/2021 

Interposição de Recurso 23/08/2021 

Resultado final e homologação 26/08/2021 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 011/2021/SEMS

DAS PARTES: 
Município de Dourados/Secretaria Municipal de Saúde
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados - FUNSAUD

DO OBJETO: O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento 
do valor devido pelo MUNICÍPIO à Contratada, relativo à execução de serviços 
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS conforme documentação juntada nos 
autos do Processo Administrativo nº 013/2021/DGE/SEMS, referente aos serviços 
prestados na  competência 07/2021 tendo em vista o término da Contrato de Gestão  
n° 001/2014/SEMS. Constitui ainda objeto do presente termo, repasse de recursos 
à titulo de ressarcimento à Fundação de Serviços de Saúde de Dourados referente a 
execução de serviços médicos hospitalares executados no período de 01.06.2021  a 
30.06.2021 dada a disponibilização de 20 (vinte) leitos de UTI ADULTO TIPO II 
para enfrentamento ao COVID-19.

DO VALOR, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO: 
Dá-se ao presente termo o valor de R$ 5.515.488,53 (Cinco milhões, quinhentos e 

quinze mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e três centavos).
O valor devido é composto pelo montante de R$ 4.555.488,53 (quatro milhões, 

quinhentos e cinqüenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinqüenta 
e três centavos) referente ao valor até então previsto Cláusula Segunda, Item 02.03  
do  Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 001/2014/SEMS, 
acrescido do montante de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil), que diz 
respeito ao ressarcimento à Fundação de Serviços de Saúde de Dourados referente 

a execução de serviços médicos hospitalares executados no período de 01.06.2021 a 
30.06.2021 referente  a disponibilização de 20 (vinte) leitos de UTI ADULTO TIPO 
II para enfrentamento ao COVID-19,  recurso este oriundo das Portarias GM/MS n° 
1.341 e 1.453/2021.

12.00 – Secretaria Municipal de Saúde
12.02. Fundo Municipal de Saúde
10.302.015 Atenção de Média e Alta Amb. Hosp. Urgência e Emerg. 
2.166 – Serviços de Saúde na Área  Hospitalar e Ambulatorial – Especialização 

Urgência e Emergência   - FUNSAUD
33.91.41.00 – Contribuição
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde
12.02. Fundo Municipal de Saúde
10.122.011- Programa de Gestão Administrativa  
2.224 – Enfrentamento de Emergência - COVID
33.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
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° 
351/2021/PGM da  Procuradoria Geral do Município.

Data da Assinatura: 05 de  Agosto de 2021.
Secretaria Municipal de Saúde.

Waldno Pereira de Lucena Junior
Secretário Municipal de Saúde

 EXTRATOS

01 - Auxiliar de Serviços de Manutenção e Apoio – 30 HORAS

Classificação Protocolo Nome Total Pontos

80 ECEDBA23 CLAUDETE VIEIRA MORENO 2
81 D193B4C9 SIRLEY DE CASTRO SILVA 2
82 0FAEE9A1 ANGELO DAS NEVES SILVA 2
83 D11D483E LUCILENE CAVALCANTE DA SILVA 2
84 15AC7839 MAYARA PANTOJA DA SILVA 2
85 B3956F9E MICHELE ALVES DO AMARAL 2
86 BO2DD288 PRISCILA CAROLINA BARIVIERA DE LIMA 2
87 3FA99B31 PATRICIA NAYARA LOPES MATOS 2
88 D6201625 ALEXSANDRA GOMES MARTINS 2
89 AO4C4EB8 DANYELLA GOMES GARCIA 2
90 2D829A29 LUCAS ALVES DE ALENCAR 2
91 E7C9EABB MARINA SEVERINA DO NASCIMNENTO RODRIGUES 1
92 23E47BA1 JACINTA MARQUES DA SILVA 1
93 6E003F53 MARCIA BARBOSA 1
94 074BAADB SOLANGE LIMA DE SOUZA 1
95 AD840E49 FABRICIO CANDIDO DA SILVA 1

96 81461717 MARCELO JANUARIO DE MEDEIROS 1
97 B6E7CCF0 MARIA APARECIDA TEIXEIRA SIMÕES 1
98 6771E6DE SOLANGE ALVES DIAS 1
99 0824DCAE KATIA GONÇALVES ESTIGARRIBIA 1

100 259CBD62 SIMONE DE OLIVEIRA GOMES 1
101 319E007A GISLAINE APARECIDA DA CUNHA SILVEIRA 1
102 A55F39E5 JULIE ANE CARDOSO DOS ANJOS 1



EXTRATO DO EMPENHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2021/
FMAS

REFERENTE EMENDA IMPOSITIVA 066/2020

1. Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Elizete Ferreira Gomes de Souza 
E o Associação Douradense de Assistência Social- Lar Ebenezer–Instituição de 

Acolhimento Hilda Maria Corrêa inscrita no CNPJ/MF nº 03.471.216/0001-23.
Presidente: Ângelo Magno Lins Nascimento 
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 

4.576 de 01 de Janeiro de 2021, e demais legislações pertinentes.

2. Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação 

de serviços sócio assistencial, destinado a serviços oferecem acolhimento 
provisório nos casos de aplicação de medida protetiva pela autoridade judicial, 
em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, 
até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua 
impossibilidade, o encaminhamento para família substituta (ECA, Art. 101), auxílio 
financeiro destinado aquisição de materiais de consumo e permanente, conforme 
plano de trabalho. 

3. Valor: O valor desta parceria, é de R$ 5.000,00(Cinco mil, reais) o qual será 
repassado em parcela única proveniente ao Fundo Municipal Assistência Social. 
Com contrapartida financeira da Organização da sociedade Civil-OSC no valor de 
R$ 25,00(vinte e cinco) totalizando o valor geral da parceria de R$ 5.025,00(Cinco 
mil, vinte e cinco reais).

4. Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguinte dotação orçamentária:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.702 – Programa de Gestão dos Serviços Socioassistenciais de Prev.
2.168– Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
3.3.5.0.43.00– Subvenções Sociais - Ficha:  1871 – Fonte: 100000.
4.4.5.0.42.00– Auxílios - Ficha:  1874 – Fonte: 100000
5. VIGÊNCIA: 01 de Julho de 2021 a 31 de dezembro 2021.
6. EMPENHO: Nº 418 e 419 de 03/08/2021

Elizete Ferreira Gomes de Souza 
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO EMPENHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2021/
FMAS

REFERENTE EMENDA IMPOSITIVA 079/2020

1. Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Elizete Ferreira Gomes de Souza 
E o Associação Douradense de Assistência Social- Lar Ebenezer–Instituição de 

Acolhimento Hilda Maria Corrêa inscrita no CNPJ/MF nº 03.471.216/0001-23.
Presidente: Ângelo Magno Lins Nascimento
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 

4.576 de 01 de Janeiro de 2021, e demais legislações pertinentes.

2. Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação 

de serviços sócio assistencial, destinado a serviços oferecem acolhimento 
provisório nos casos de aplicação de medida protetiva pela autoridade judicial, 
em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, 
até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua 
impossibilidade, o encaminhamento para família substituta (ECA, Art. 101), auxílio 
financeiro destinado aquisição de materiais de consumo e permanente, conforme 
plano de trabalho. 

3. Valor: O valor total desta parceria, é de R$ 8.400,00(Oito mil, quatrocentos 
reais) o qual será repassado em parcela única proveniente ao Fundo Municipal 
Assistência Social.

4. Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguinte dotação orçamentária:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.702 – Programa de Gestão dos Serviços Socioassistenciais de Prev.
2.168– Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
3.3.5.0.43.00– Subvenções Sociais - Ficha:  1871 – Fonte: 100000.
4.4.5.0.42.00– Auxílios - Ficha:  1874 – Fonte: 100000
5. VIGÊNCIA: 01 de Julho de 2021 a 31 de dezembro 2021.
6. EMPENHO: Nº 420 e 421 de 03/08/2021.

Elizete Ferreira Gomes de Souza 
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO EMPENHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 120/2021/FNAS

1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Elizete Ferreira Gomes de Souza
E a Associação Pestalozzi de Dourados, inscrita no CNPJ/MF nº 01.105.188/0001-03.
Presidente: Maria Adelaide Zarpelon de Osti 
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 

4.576 de 01 de Janeiro de 2021, e demais legislações pertinentes.

2.Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e suas Famílias, 
ofertado em Centros-dia/Similar que presta atendimento, durante o dia, a jovens 
e adultos, de ambos os sexos com deficiência com algum grau de dependência 
(auditiva, visual, intelectual, física, autismo e múltipla deficiência), que tiveram 
ou têm as suas limitações agravadas pela convivência com situações de risco ou 
violação de direitos, em situação de dependência e suas famílias. O presente Termo 
de Colaboração destina o auxílio financeiro a destinado ao pagamento de despesas 
com pessoal assim como encargos e indenizações desta e aquisição de materiais 
de consumo, para custear 60 atendimento de usuários conforme, plano de trabalho.

3.Valor: o valor total de R$ 62.847,10 (Sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta 
e sete reais e dez centavos) o qual será repassado em 12 (doze) parcelas, sendo a 
primeira no valor de R$ 5.237,35 (cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta 
e cinco centavos) e as demais o valor R$ 5.237,25 (cinco mil, duzentos e trinta e 
sete reais e vinte e cinco centavos) cada uma, proveniente do Fundo Nacional de 
Assistência Social – FNAS

4.Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguinte dotação orçamentária; da 

Proteção Social Especial:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.702 – Programa de Exe. Gestão Monit e Fisc.  Dos Serv. Soc. de Prev.
2.168– Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
33.50.43.00 – Subvenções Sociais Ficha: 1220 - Fonte:  129000
5.VIGÊNCIA: 14 Junho de 2021 a 14 de junho de 2022
6. EMPENHO: Nº 422 de 03/08/2021

Elizete Ferreira Gomes de Souza 
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO EMPENHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 124/2021/FEAS

1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Elizete Ferreira Gomes de Souza
E a Associação Pestalozzi de Dourados, inscrita no CNPJ/MF nº 01.105.188/0001-03.
Presidente: Maria Adelaide Zarpelon de Osti 
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 

4.576 de 01 de Janeiro de 2021, e demais legislações pertinentes.

2.Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e suas Famílias, 
ofertado em Centros-dia/Similar que presta atendimento, durante o dia, a jovens 
e adultos, de ambos os sexos com deficiência com algum grau de dependência 
(auditiva, visual, intelectual, física, autismo e múltipla deficiência), que tiveram 
ou têm as suas limitações agravadas pela convivência com situações de risco ou 
violação de direitos, em situação de dependência e suas famílias. O presente Termo 
de Colaboração destina o auxílio financeiro a aquisição de materiais de consumo 
e permanente e serviços de terceiros, para custear 60 atendimento de usuários 
conforme, plano de trabalho.

3.Valor: O valor total de R$48.921,60 (quarenta e oito mil novecentos e vinte e um 
reais e sessenta centavos) o qual será repassado em 12 (doze) parcelas, sendo o valor 
da primeira parcela R$ 4.077,13(quatro mil setenta e sete reais e treze centavos), e 
as demais o valor mensal R$ 4.076,77(quatro mil setenta e seis reais e setenta e sete 
centavos), proveniente do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS

4.Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguinte dotação orçamentária; da 

Proteção Social Especial:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.702 – Programa de Exe. Gestão Monit e Fisc.  Dos Serv. Soc. de Prev.
2.168– Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
3.3.5.0.43.00– Subvenções Sociais - Ficha:  1229– Fonte: 182000
4.4.5.0.42.00– Auxílios - Ficha:  1237– Fonte: 182000
5. VIGÊNCIA: 14 Junho de 2021 a 14 de junho de 2022
6. EMPENHO: Nº 423 e 424 de 03/08/2021

Elizete Ferreira Gomes de Souza 
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO EMPENHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 185/2021/
FMAS

EMENDA PARLAMENTAR Nº: 202039640003

1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária: Elizete Ferreira Gomes de Souza
E a Associação Pestalozzi de Dourados, inscrita no CNPJ/MF nº 01.105.188/0001-03.
Presidente: Maria Adelaide Zarpelon de Osti 
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 

4.576 de 01 de Janeiro de 2021, e demais legislações pertinentes.

2.Objeto da Parceria:
Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e suas Famílias, 
ofertado em Centros-dia/Similar que presta atendimento, durante o dia, a jovens 
e adultos, de ambos os sexos com deficiência com algum grau de dependência 
(auditiva, visual, intelectual, física, autismo e múltipla deficiência), que tiveram 
ou têm as suas limitações agravadas pela convivência com situações de risco ou 
violação de direitos, em situação de dependência e suas famílias. O presente Termo 
de Colaboração destina o auxílio financeiro a destinado ao pagamento de aquisição 
de materiais de consumo e serviços de terceiros, conforme, plano de trabalho.
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3.Valor: o valor total desta parceria será de R$ 50.000,00(Cinquenta mil reais), o 
qual será repassado em parcela única, com recurso provenientes do Fundo Municipal 
Assistência Social repassados do pelo Fundo Nacional da Assistência Social por 
meio de Emenda Parlamentar

4.Dotação Orçamentária:
04.01 Esta Parceria ocorrerá por conta das seguinte dotação orçamentária; da 

Proteção Social Especial:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social

11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.702 – Programa de Exe. Gestão Monit e Fisc.  Dos Serv. Soc. de Prev.
2.168– Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
33.50.43.00 – Subvenções Sociais Ficha: 1220 - Fonte:  129000
5.VIGÊNCIA: 01 Julho de 2021 a 30 de junho de 2022
6. EMPENHO: Nº 425 de 03/08/2021

Elizete Ferreira Gomes de Souza 
Secretária Municipal de Assistência Social

 EXTRATOS

TERMO DE REVOGAÇÃO
Processo nº 007/2021/DL/CMD

Dispensa nº 007/2021

Tipo Menor Preço
Critério Global

Presidente da Câmara Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas no Regimento Interno desta Casa de Leis, 
pautado nos princípios do Interesse Público e Supremacia da Administração Pública, 
nos termos do art. 49 “caput” c/c art. 38 inc. IX da Lei Federal n° 8.666/93, Súmulas 
nº 346, 473 do Supremo Tribunal Federal – STF e Parecer Jurídico Favorável.

Tendo que, ocorreu a tentativa da Administração Pública Municipal (Poder 
Legislativo) em concorrer na presente Dispensa de Licitação, com no mínimo 
três (03) propostas válidas, e diante das consistentes tentativas, constatou-se pela 
impossibilidade, e que diante desse fato torna-se necessário para não prejudicar o 
prosseguimento e a lisura do processo e procedimento licitatório, sendo apreciado 

em sua própria instância o Poder Legislativo Municipal RESOLVE, amparado pelos 
fundamentos jurídicos e demais normas que regem as Licitações e Contratos (Lei 
nº 8.666/1993), REVOGAR em todo seu teor, o processo em epígrafe, que tem 
como objeto “Serviço de Manutenção de Rede Telefônica (PABX), para atender a 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS/MS.”

Face ao desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa aos interessados, como também a publicidade pelos meios oficiais da 
presente decisão.

Encaminhe-se o presente Termo de Revogação, ao Setor de Licitações e Contratos 
(Comissão Permanente de Licitações - CPL) para apensar ao processo, e cumpra-se 
as providências legais cabíveis para os demais atos administrativos que se fazem 
por necessários.

Dourados/MS, 04 de agosto de 2021.

Laudir Antonio Munaretto
Presidente da Câmara Municipal

 TERMO DE REVOGAÇÃO
PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Câmara Municipal De Dourados
CONTRATADA: Lupa Comunicação Ltda

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade acrescer na Clausula 
Primeira os subitens 1.2.1 e 1.2.2 a Clausula 1.2. Na Clausula Segunda fica acrescido 
o subitem 4.2.7 a Clausula 4.2. Na Clausula Terceira ficam suprimidas as alíneas “a” 

e “b” da Clausula 5.11.
VIGÊNCIA: de 09 de maio de 2021 até 08 de maio de 2022.
DOTAÇÃO: 01.001-01.031.0101.2108-3.3.90.39.00.00.100 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica.
LICITAÇÃO: Proc. Adm. 023/2017, Concorrência 001/2017.
FUNDAMENTAÇÃO:  Artigo 65 inciso II alínea “b”, LEI 8666/93.
ORDENADOR DESPESA: Laudir Antonio Munaretto.

 EXTRATO

PORTARIA/CMD/RH Nº.362 de 04 de agosto de 2021

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, 
considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, “b” e art. 21, XI do Regimento Interno 
de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Exonerar a pedido da Servidora  PATRICIA BRANDÃO do cargo de 
Assessor Parlamentar III (AGP-3), lotado no Gabinete do Vereadora Maria 

Imaculada Nogueira no quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal 
de Dourados, a partir de 02 de agosto de 2021.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE

 PORTARIA LEGISLATIVA

CMDU
Ata de n° 484/2021

(29/07/2021)

Aos vinte e nove dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um (29/07/2021), 
reuniram-se em reunião ordinária virtual, às nove horas (9:00h), com a presença dos 
seguintes membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU: 
Patrícia Pereira Fernandes - Presidente (titular) representante da SEPLAN; Fábio 
Barbosa de Souza (suplente) representante do Departamento de Fiscalização de 
Obras,  Joaquim Lucas Franco Quintana (suplente) representante da AGEHAB, 
Lourdes Peres Benaduce (titular) representante da PGM, Neilton José Barbosa 
(suplente) representante da SEMSUR, Meiriellen Menani Brito Holanda (suplente) 
representante da SEMOP, Wanilton Finamore Neto (suplente) representante 
do IMAM, Fabio Luiz da Silva (titular) representante da Câmara Municipal de 
Dourados, Atila Nunes Calumby (titular) representante da Vigilância Sanitária, 
Siguimar Gonçalves (titular) representante da AGETRAN, José Roberto Barbosa 
(titular) representante da SEMFAZ, Nei Fernando da Silva Karling (suplente) 
representante das Imobiliárias, Elainne Maria Echague Peres Pereira (suplente) 
representante da SEMDES, Ronaldo Ferreira Ramos (suplente) representante da 
AEAD, Edenilson Pereira Domingos (titular) representante do Corpo de Bombeiros, 
João da Silva Garcia (titular) representante dos Contabilistas, Oscar Henrique Peres 
de Souza Kruguer (suplente) representante do Gabinete do Prefeito.

A reunião transcorreu na forma presencial com a apresentação e votação dos 
processos em pauta. 

Assim, não havendo nada mais a tratar, eu, Cibelle Silveira Doffinger, lavrei a 
presente ata que foi lida, aprovada e assinada pela presidente Patricia Pereira 
Fernandes.

01- Folha de Consulta de Processo n° 17505/2021
Requerente: Bruna Pinheiro Santos.
Requer: Transportadora.  
Endereço: Avenida João Eduardo Isidoro, Lote: P05, Quadra: 12NC, Vila Vargas 

- Distrito.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Licenciamento Ambiental e Habite-se da 

Edificação.

02- Folha de Consulta de Processo n° 16911/2021
Requerente: Evandro Silva.
Requer: Comercialização de planos de auxilio funeral; Locação de capela para 

velórios.
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Número: 2420, Lote: J. Quadra: 149, Parte de 

Chácara. Área de Uso Misto -Eixo Principal 
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com estacionamento, Alvará Sanitário, 

Licenciamento Ambiental e Habite-se da Edificação.

03- Folha de Consulta de Processo n° 16899/2021
Requerente: Laucidio Ferreira Calixto.
Requer: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com 

entretenimento; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
Endereço: Rua Eulalia Pires, Número: 2815, Lote: M, Quadra: 01, Jardim Climax, 

Área Central Principal I - Via Coletora.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, Com Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), 

 ATA - CMDU
OUTROS ATOS
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Anuência de Vizinhos, Projeto Acústico com responsável técnico, Estacionamento, 
Licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário e Habite-se da Edificação. O conselheiro 
Fabio Barbosa de Souza do órgão de Fiscalização de Obras, votou desfavorável para 
a atividade no local.

04- Folha de Consulta de Processo n° 16770/2021
Requerente: Laucidio Ferreira Calixto.
Requer: Proprietário(a) de bar e congêneres, com entretenimento, independente; 

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com 
entretenimento.

Endereço: Rua Carlos Cimati, Número: 2805,  Lote: 1516, Quadra: 05, Jardim 
Climax, Área Central Principal I - Via Coletora.

Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, Com Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), 

Anuência de Vizinhos, Projeto Acústico com responsável técnico, Estacionamento, 
Licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário e Habite-se da Edificação. O conselheiro 
Fabio Barbosa de Souza do órgão de Fiscalização de Obras, votou desfavorável para 
a atividade no local.

05- Folha de Consulta de Processo n° 16870/2021
Requerente: Jet Chicken MS LTDA - ME.
Requer: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas; 

Com comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Restaurantes 
e similares; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, com entretenimento 
musica ao vivo e Transmissão de jogos.

Endereço: Avenida Marcelino Pires, Lote: SH, Quadra: 00, Chacara XLV e XLVI, 
Área Especial de Centro - Eixo Secundário/Eixo Principal.

Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário 

e  Habite-se da Edificação.

06- Folha de Consulta de Processo n° 17939/2021
Requerente: Boutique de Carne Comércio de Carnes LTDA.
Requer: Comércio varejista de carnes de açougue, de mercadorias com 

predominância de produtos alimentícios; Bebidas; Produtos de padaria e confeitaria; 
Laticínios frios; Loja de variedades e conveniência; Fabricação de produtos de 
carne; Bar e restaurantes com serviço de espetaria e entretenimento com música 
produzidas em caixas de som e ou apresentações ao vivo no ambiente interno da 
área destinada a espetaria (Matriz).

Endereço: Avenida Planalto, Número: 1485, Lote: 01, Quadra: 19, Residencial 
Esplanada, Área Uso Misto - Via Estrutural.

Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Desfavorável para entretenimento.

07- Folha de Consulta de Processo n° 17941/2021
Requerente: Boutique de Carne Comércio de Carnes.
Requer: Comércio varejista de carnes de açougue, de mercadorias com 

predominância de produtos alimentícios; Bebidas; Produtos de padaria e confeitaria; 
Laticínios frios; Loja de variedades e conveniência; Fabricação de produtos de 
carne; Bar e restaurantes com serviço de espetaria e entretenimento com música 
produzidas em caixas de som e ou apresentações ao vivo no ambiente interno e 
externo da área destinada a espetaria (Filial).

Endereço: Rua Hayel Bon Faker, Número: 2215, Lote: 14, Quadra: 07, Jardim São 
Pedro, Área Especial de Serviço - Eixo Principal.

Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário 

e Habite-se da Edificação.

08- Folha de Consulta de Processo n° 18934/2021
Requerente: Buffet Luzly Eireli.
Requer: Serviços de alimentação para eventos e recepções - buffet; Fabricação 

de alimentos e pratos prontos; Comércio varejista de doces, balas, bombons e 
semelhantes; Restaurantes e similares; Aluguel de imóveis, utensílios e aparelhos 
de uso domésticos e pessoal; Instrumentos musicais; Serviços de organização 
e feira, congressos, exposições e festas; casas de festas e eventos; Bares e outros 
estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento.

Endereço: Rua Major Capilé, Número: 1900, Lote: 1112, Quadra: 02, Jardim 
Central, Área Especial de Centro - Via Coletora.

Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário 

e Habite-se da Edificação.

09- Folha de Consulta de Processo n° 15119/2021
Requerente: Jorge Luiz dos Santos.
Requer: Criação de abelhas para a produção de mel, cera e produtos apícolas.
Endereço: Sitioca Boa Vista - Parte 05, Lote: 4525, Quadra: 50, Matrícula: 

151.966, Zona Rural.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário 

e Habite-se da Edificação.

10 - Processo n° 17333/2021
Requerente: Jorge Luiz dos Santos.
Requer: Apicultura e estreposto/distribuidor de mel.
Endereço: Sitio Boa Vista, Matrícula: 151.966, Linha Do Barreirinho, Zona Rural.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário 

e Habite-se da Edificação.

11- Folha de Consulta de Processo n° 17254/2021
Requerente: Adelina Teruko Iwamoto.
Requer: Produção de ovos de galinha.
Endereço: Estrada 6ª Linha, KM 4,4 à Direita, Lote: 12, Quadra: 34, Matrícula: 

8.590, Vila Vargas, Zona Rural.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.

Parecer do Conselho: Favorável, com Licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário 
e Habite-se da Edificação.

12- Folha de Consulta de Processo n° 16187/2021
Requerente: BR Fos Industria e Comércio LTDA.
Requer: Fabricação de adubos.  
Endereço: Rodovia BR Estadual 156 KM 276, Lote: Arga A, Zona Rural.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Parecer Prévio do IMAM, Licenciamento 

Ambiental e Habite-se da Edificação.

13- Folha de Consulta de Processo n° 16283/2021
Requerente: JPC Incorporadora e Construtora SPE LTDA.
Requer: Associação de moradores.
Endereço: Parte Fazenda São José, Número: 2.530, Matrícula: 96.337, Zona Rural.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Alvará Sanitário e Habite-se da Edificação.

14- Folha de Consulta de Processo n° 17444/2021
Requerente: Clarice Fiedler Alves.
Requer: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Fabricação de 
produtos de arroz.

Endereço: Rua Joaquim dos Santos, Lote: 01, Quadra: 02, Vila Vargas, AUM- Via 
Estrutural, Zona Rural.

Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário 

e Habite-se da Edificação.

15- Folha de Consulta de Processo n° 17043/2021
Requerente: Friogurt Distribuidora de Frios LTDA - ME.
Requer: Comércio atacadista de água mineral; Comercio atacadista de produtos 

alimentícios em geral; Representantes comerciais e agentes de produtos alimentícios, 
bebida e fumo; Depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e 
guarda móveis.

Endereço: Rua Albertina de Matos, Lote: 09, Quadra: 14, Jardim Brasília, Área 
Central Secundária II - Via Coletora.

Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável com Parecer da AGETRAN, Licenciamento 

Ambiental, Alvará Sanitário e Habite-se da Edificação. O membro Ronaldo Ferreira 
Ramos do órgão AEAD, votou a favor com remembramento dos lotes.

16- Folha de Consulta de Processo n° 15027/2021
Requerente: Concrevale Tubos LTDA.
Requer: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, tais como 

tubos, bloquetes, tijolos, guias, meios fios, canos, manilhas, ladrilhos e mosaicos de 
cimento; Serviços na preparação de massa de concreto e argamassa para construção.

Endereço: Rodovia MS 379, Dourados à Laguna Carapã, MK 07, 200M Trevo de 
Laguna, Inscrição(NIRF): 8.032.748-6,  Zona Rural.

Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Licenciamento Ambiental e Habite-se da 

Edificação.

18- Folha de Consulta de Processo n° 17061/2021
Requerente: C.V. Serviços Médicos SS.
Requer: Prestação de serviços de diagnósticos por imagem (laudos) e consultas 

médicas.
Endereço: Rua Antônio de Carvalho, Lote: 01, Quadra: F, Chacara 53 - Parte, Área 

Residencial II - Via Coletora.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário 

e  Habite-se da Edificação.

19- Folha de Consulta de Processo n° 16760/2021
Requerente: Ana Carolina Cotrim Correia.
Requer: Comércio varejista de artigos do vestuários e acessórios; Comércio 

varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Comércio varejista 
especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista 
de artigos de armarinho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 
Comércio varejista de equipamentos para escritório.

Endereço: Avenida Dom Bosco, Lote: 04, Quadra: 05, Indápolis - Distrito.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário 

e  Habite-se da Edificação.

20- Folha de Consulta de Processo n° 17376/2021
Requerente: Queila Nonato de Vasconcelos Rezende.
Requer: Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio 

varejista de objetos de arte; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 
especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio 
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio 
varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista 
de artigos de joalheria. 

Endereço: Rua Suiça, Lote: H, Quadra: 21, Jardim Europa, Área Residencial II - 
Via Coletora.

Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário 

e  Habite-se da Edificação.

21- Folha de Consulta de Processo n° 16906/2021
Requerente: Salgado & Marques LTDA - ME.
Requer: Fabricação de móveis com predominância de madeira; Serviços de 

montagem de móveis de qualquer material; Comércio varejista de móveis; Suporte 
técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Preparação 
de documentos e serviços especializados de apoio adminstrativo não especificados 

 ATA - CMDU
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anteriormente; Preparação de artigos do mobiliário.
Endereço: Avenida Marcelino Pires, Número: 6035, Lote: 17. Quadra: 03, Vila 

São Francisco, Área Central Secundaria I - Eixo Principal.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Licenciamento Ambiental  e  Habite-se da 

Edificação.

22- Folha de Consulta de Processo n° 19164/2021
Requerente: Gilson Maroto Ribeiro.
Requer: Fabricação de móveis de outros materiais, exceto metal.  
Endereço: Rua Coronel Ponciano, Lote: P/51, Quadra: 00, Chácara 51 - Parte, 

Área Central Secundária II - Eixo Principal.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Licenciamento Ambiental  e  Habite-se da 

Edificação.

23- Folha de Consulta de Processo n° 18184/2021
Requerente: Viel Comércio de Sucatas LTDA.
Requer: Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; Coleta de resíduos 

não perigosos, coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos 
perigosos; Recuperação de materiais plásticos; Descontaminação e outros serviços 
de gestão de resíduos; Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; Comércio 
atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto papel e papelão; Transporte 
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal; Transporte 
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, 
interestadual e internacional; Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Endereço: Rua Valerio Fabiano , Quadra: 00, Lote: 00, Inscrição Imobiliária: 
00.06.17.10.010.000, Jardim Alhambra, Zona de Interesse Industrial - Eixo 
Principal.

Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Licenciamento Ambiental e  Habite-se da 

Edificação.

24- Folha de Consulta de Processo n° 18894/2021
Requerente: Igreja Jesus o Bom Pastor Independente.
Requer: Organização religiosa ou filosófica.
Endereço: Rua Antonio Alves da Rocha, Lote: 01, Quadra: 07, Residencial Parque 

do Lago I, Área Uso Misto - Via Coletora.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Licenciamento Ambiental, Alvará Sanitário, 

Habite-se da Edificação e Estacionamento.

25- Folha de Consulta de Processo n° 18899/2021
Requerente: Alessandro Antonio da Silva.
Requer: Igreja Evangélica.
Endereço: Rua Clovis Cerzosimo de Souza, Número: 3271, Lote: P/82, Quadra: 

00, Chácara 82 - Parte, Área de Uso Misto - Via Coletora.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável com Estacionamento, Licenciamento Ambiental, 

Alvará Sanitário e  Habite-se da Edificação.

26- Folha de Consulta de Processo n° 19326/2021
Requerente: Gilmar José Sales Dias (Sec. de Fazenda).
Requer: Posto de combustível de veículos.  
Endereço: Avenida Guaicurus, Número: 1790, Lote: 11, Quadra: 04, Residencial 

Oshiro, Zona de Interesse Industrial - Eixo Principal.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), 

Licenciamento Ambiental e Habite-se da Edificação.

27- Folha de Consulta de Processo n° 19518/2021
Requerente: Sergio Cuesta Ortiz Diez.
Requer: Posto de combustível e revendedor de varejo.  
Endereço: Rua Firenze, Número: 220, Lote: 02, Quadra: 15, Vila Toscana 2, Área 

Uso Misto - Via Estrutural.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), 

Licenciamento Ambiental e Habite-se da Edificação

28- Folha de Consulta de Processo n° 16082/2021
Requerente: BR LOG LTDA.
Requer: Realizar empreendimento imobiliário denominado por BR LOG 

CONDOMINIO LOGISTICOS E COMERCIAL por meio de parcelamento o solo 
especificados sob a forma de loteamento urbano, elaboração de estudos, projetos, 
aprovação, desenvolvimento, implantação, execução de obras de infraestruturas do 
loteamento, legalização do empreendimento imobiliário bem como a administração 
e a venda dos lotes próprios quanto ao empreendimento a ser executado, pela sócia 
empresa BR LOG LTDA, no imóvel de 49,5092 ha (quarenta e nove hectares e 
cinco mil e noventa e dois metros quadrados) conforme georeferenciamento da 
área, denominado por FAZENDA CABECEIRA ALTA - ÁREA 01, imóvel este 
cadastrado na matrícula de número 153.736 no Cartório de Registro de Imóveis de 
Dourados/MS, estado de Mato Grosso do Sul.

Endereço: Rodovia MS 156, KM 88, Lado Direiro, Matrícula: 153.736, Zona 
Rural.

Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com Habite-se da Edificação.

29- Folha de Consulta de Processo n° 1379/2021
Requerente: São Bento Incorporadora LTDA.
Requer: Solicita aprovação de loteamento do Cidade Jardim V.
Endereço: Matrícula: 75.339 - Área B, desmembrado do quinhão 01 no lugar 

denominado Fazenda Alvorada.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável, com cercamento e execução do parque.

30- Folha de Consulta de Processo n° 8823/2021
Requerente: Residencial Querencia Empreendimentos.
Requer: Solicita aprovação de loteamento do residencial Planalto.
Endereço: Matrícula: 63.827, imóvel denominado quinhão 01 parte da Fazenda 

Coqueiro.
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Desfavorável à Área Institucional.

31- Folha de Consulta de Processo n° 14949/2021
Requerente: Nova Roma Empreendimentos Imobiliários.
Requer: Aprovação de loteamento.
Endereço: Lote: 38-39-A/2-A, Matrícula: 150.900, Quadra: 02 N.C.D. 
Parecer da SEPLAN: Para analise e parecer do CMDU.
Parecer do Conselho: Favorável com incorporação dos 2 lotes que estão na mesma 

quadra 09.

PATRICIA PEREIRA FERNANDES
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ANALISE DE PROJETOS

PRESIDENTE DO CMDU- ATA Nº 484-2021
29/07/2021

 ATA - CMDU

ATA DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS 
PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um na sala de 
reuniões da Casa dos Conselhos do município de Dourados às oito horas iniciou-
se a eleição para escolha de representantes da sociedade civil para comporem o 
Conselho Municipal da Juventude. Desde o inicio dos trabalhos foram observadas 
todas as medidas de biossegurança com oferta de álcool para higienização das mãos 
e aferição de temperatura. No decorrer da eleição as ações correram dentro da 
normalidade, o horário da realização das votações decorreu das oito horas às quinze 
horas e seguindo a apuração iniciou-se às quinze horas e encerrou-se às dezessete 
horas e quinze minutos com as presenças dos servidores da Casa dos Conselhos 
e Secretaria Municipal de Assistência Social que organizaram a eleição e com os 
candidatos inscritos. A metodologia utilizada para a contagem ocorreu através 
de um programa de computador onde indicava as entidades representativas e os 
respectivos candidatos, a servidoras Elizete Ferreira Gomes de Souza  e Janaina 
Fátima de Melo retiravam das urnas as cédulas uma a uma e clamavam os nomes 
indicados como votados de acordo com cada representatividade. Sendo que no 
final da apuração contabilizou-se o montante de 187 votos distribuídos entre as 
seguintes representações: Movimento Estudantil Secundarista com um total de 99 
votos, sendo os seguintes candidatos: Marcos Henrique Ferreira 40 votos; Isadora 
Dalbosco Marchesan 59 votos; Movimento Estudantil Universitário com um total 
de 126 votos, sendo os seguintes candidatos: Reinaldo Afonso Sant Rodrigues 21 
votos, Juliene Ramires Machado com 66 votos, Andressa de Souza Valente 39 votos; 
Entidades Religiosas com um total de 255 votos, sendo os seguintes candidatos: 
Sebastião Gabriel Costa 104 votos, Jonatan Melhado Lemes 105 votos, Gustavo 
Fonteles 26 votos, Fernanda Barbosa Pinto 15 votos, Cainã da Silva Garcia 5 
votos; Entidades e Clubes de Serviços com total de 242 votos, sendo os seguintes 
candidatos: Vinicios Araujo de Souza 98 votos, Vinicius Ferraz Martins 12 votos, 
Manasses Pereira dos Santos Galvão 100 votos, Taty Brum 24 votos, Kamilla 

Golin 8 votos; Movimentos Cultural e Esportivo com total de 238 votos, sendo os 
seguintes candidatos: Sara Moraes Bonito Silva 118 votos, Vitória Moraes Bonito 
Silva 120 votos. No final sendo eleitos para as seguintes representações os seguintes 
candidatos: Representantes do Movimento Estudantil Secundarista: Titulares: Isadora 
Dalbosco Marchesan e Marcos Henrique Ferreira. Representantes do Movimento 
Estudantil Universitário: Titulares: Juliene Ramires Machado e Andressa de Souza 
Valente e Suplente: Reinaldo Afonso Sant Rodrigues. Representantes das Entidades 
Religiosas: Titulares: Jonatan Melhado Lemes e Sebastião Gabriel Costa e Suplentes: 
Gustavo Fonteles e Fernanda Barbosa Pinto 15 votos; Representantes das Entidades 
e Clubes de Serviços: Titulares: Manasses Pereira dos Santos Galvão e Vinicios 
Araujo de Souza e Suplentes: Taty Brum e Vinicius Ferraz Martins; Representantes 
de Movimentos Cultural e Esportivo: Titulares: Vitória Moraes Bonito Silva e Sara 
Moraes Bonito Silva. Ao final observa-se que nas representações do Movimento 
Estudantil Secundarista e Movimento Cultural e Esportivo foram eleitos apenas os 
representantes titulares, devido que houve apenas duas candidaturas  em cada um 
dos segmentos para concorrem as quatro vagas direcionadas. 

Nada mais a relatar eu Márcia Floriano lavro a presente ata que após lida e 
aprovada será assinada por todos os servidores organizadores desta eleição

 
Márcia Floriano  

Elizete Ferreira Gomes de Souza   

Daiane Marilu Ranzi Dias   

Janaina Fátima de Melo  

Marly Maria Morgenrotti          

Michel de Souza Lima

 ATA - CMJ
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ATA Nº 13/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 06/07/2021. 

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas, na 
sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de 
Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizada 
reunião ordinária, tendo como objetivo a seguinte pauta: 1) Credenciamento de 
Instituições Financeiras; 2) Revisão de estratégia da carteira do PreviD. Estavam 
presentes os seguintes membros: Andréa Londero Bonatto, Rosane Ap. Fritzen 
D’Sampaio Ferraz, Luis Carlos Rodrigues Morais, José dos Santos da Silva, Orlando 
Conceição Malheiros e Theodoro Huber Silva. O senhor Luiz Constâncio Pena 
Moraes justificou sua ausência. A Presidente do Comitê de Investimentos, a senhora 
Rosane Ap. Fritzen D’Sampaio Ferraz iniciou o primeiro assunto da pauta que versa 
sobre o Credenciamento de Instituições Financeiras. Os membros do Comitê de 
Investimentos analisaram os documentos e, estando em conformidade com o Edital 
de Credenciamento nº 01/2020, decidiram por aprovar o cadastramento do Processo 
nº 014/2021 Grid Agente Autônomo de Investimentos (CNPJ 17.203.539/0001-40) 
como agente autônomo de investimento. Foram aprovados como administradores 
fiduciários e com nota RP1, os credenciamentos a seguir: Processo nº 015/2021 

Banco Santander Brasil S.A (CNPJ 90.400.888/0001-42), Processo nº 016/2021 
Intrag DTVM (CNPJ 62.418.140/0001-31) e Processo n° 017/2021 Banco BNP 
Paribas Brasil S. A. (CNPJ 01.522.368/0001-82) de acordo com os extratos 
de atestados de credenciamento que serão publicados em Diário Oficial após a 
homologação do Conselho Curador. Como gestores de carteira, foram aprovados 
com nota RP1 o Processo nº 018/2021 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA 
(CNPJ 10.231.177/0001-52), o Processo nº 019/2021 XP Vista Asset Management 
LTDA (CNPJ 16.789.525/0001-98), o Processo nº 020/2021 Plural Investimentos 
Gestão de Recursos LTDA (CNPJ 09.630.188/0001-26) e o Processo nº 021/2021 
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA (CNPJ 68.622.174/0001-20) bem como 
os fundos apresentados através de QDD ANBIMA, que constarão no atestado 
de credenciamento após homologação do Conselho Curador. As instituições 
credenciadas possuem em seu conglomerado administrador ou gestor que fazem parte 
da Lista Exaustiva da Secretaria de Previdência, além de cumprirem os requisitos 
do Edital de Credenciamento nº 01/2020. Em seguida, como segundo assunto da 
pauta os membros passam a analisar a carteira do PreviD para chegarem em um 
consenso da melhor estratégia, assim como a forma mais adequada para equilibrar 
a carteira do Instituto, considerando o atual cenário econômico nacional e global. 
Os membros analisam os fundos através de ferramentas que demonstram o melhor 
risco retorno, ficando consolidado, como fator importante entre todos os membros 
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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia 24 de junho de 2021, às 09:30 em primeira chamada e 09:35 em segunda 
chamada, em ambiente virtual Plataforma MEET no endereço https://meet.
google.com/rxx-dcoh-pki, foi realizada a Reunião Ordinária do COMAFRO, 
presidida pela presidenta Naiara S. Fonteles. Estiveram presentes os conselheiros: 
Naiara S. Fonteles, Danielle Ferreira, Fernando Maciel, Nubea Xavier, Rosineide 
Silva, Beatriz Meira, Luciano Fernandes de Oliveira. Com as seguintes pautas: 
1-Informes, 2- Definição das atividades do dia da Mulher Negra, 3- Mídias sociais 
do COMAFRO. A Reunião deu-se início com os informes redigidos pela presidenta 
do Conselho, referentes aos ofícios direcionados para a GEAB, Assistência 
Social, Saúde e Educação. Finalizado os informes, em razão do dia 25 de julho, 
é estabelecida a temática como principal atividade ao decorrer do próximo mês, 
dando abertura aos conselheiros para que contribuam de modo mútuo na construção 
da ideia. Foi acordado o protagonismo das personalidades de mulheres negras em 
produções de posts, vídeos, e-books, como sugestão de conteúdo no mês das pretas, 
ressaltando a relevância da data como dia de luta, força e homenagear histórias de 
vida como inspiração. Tendo em vista o contexto pandêmico, a última pauta vem a 
ser um plano de ação no mecanismo de alcance da comunidade douradense, ficando 
em evidência a concessão de todos sobre a necessidade de criar perfis virtuais, 
atribuindo às ferramentas digitais discussões, denúncias e disponibilização dos links 
para as reuniões abertas mensais, sendo esta a finalidade de divulgação dos trabalhos 
e informações ao público do município. Sem mais para expediente, encerra-se o 
diálogo, eu Beatriz Honorato Meira lavro a ata junto à presidenta Naiara S. Fonteles.

 
Naiara Silva Fonteles
PRESIDENTA
Cargo: Titular – Representante das Religiões de Matrizes Africanas, 

denominada Candomblé.
 
Danielle Ferreira
Cargo: Titular - Laboratório SER - Subjetividade, Educação e 

Representatividade

Beatriz Meira
Cargo: Representante dos acadêmicos Negros das Universidades com sede 

em Dourados

Luciano Fernandes Oliveira
Cargo: Suplente - Trabalho de estudos Zumbi -Grupo TEZ

Nubea Rodrigues Xavier
Cargo:Suplente-Representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

de Dourados-SIMTED

Rosineide Moura da Silva
Titular - Representante da Associação Quilombola “Dezidério Felipe de 

Oliveira”

Fernando Santos Maciel
Titular - Grupo Negrada

  
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMAFRO 

14 DE JULHO DE 2021.

Aos dias 14 de julho de 2021 os conselheiros do Conselho Municipal de 
Defesa e Desenvolvimento dos Direitos dos Afro-brasileiros de Dourados - MS 
(COMAFRO), reuniram-se em ambiente virtual https://meet.google.com/udf-trud-
sot, em primeira chamada às 9hrs e em segunda chamada às 9hrs30min, os trabalhos 
foram presididos pela Vice-presidente Danielle Ferreira que iniciou o expediente 
com a leitura da pauta, previamente publicada pela Casa dos Conselhos, estando 
presentes o conselheiros  Lucimara S. Arguelho

Cargo: Titular - Coletivo Mulheres Negras (MS) ; Danielle Ferreira Cargo: 
Titular - Laboratório SER - Subjetividade, Educação e Representatividade ; Beatriz 

Meira  Cargo: Representante dos acadêmicos Negros das Universidades com sede 
em Dourados; Luciano Fernandes Oliveira Cargo: Suplente - Trabalho de estudos 
Zumbi -Grupo TEZ; Jhonatans Adriano Oliveira Cargo: Titular - Representante 
das Religiões de Matrizes Africanas, denominada Umbanda; Cristina Fátima P. 
A. Santana Cargo: Titular - Representante da Secretaria Municipal de Educação 
– SEMED; Nubea Rodrigues Xavier  Cargo: Suplente-Representante da Rede 
Estadual de Educação; Fernando Santos Maciel Titular - Grupo Negrada; Rosineide 
Moura da Silva Titular - Representante da Associação Quilombola “Dezidério Felipe 
de Oliveira”; Nilza Anjos Suplente – Representante da Secretaria Municipal da 
Assistência Social – SEMAS. Sendo a pauta: 1- Informes; 2- Definição de atividades 
a serem desenvolvidas em decorrência do dia 25 de julho – Dia Internacional 
da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha; 3- Escuta do movimento de 
pessoas praticantes das Religiões de Matrizes Africanas; 4- Discussão acerca da 
necessidade da constituição da Coordenadoria de Promoção à Igualdade Racial 
em Dourados; 5- Convite participação do COMAFRO no II Encontro dos Povos 
de Terreiro que debaterá Juventudes de Terreiro no Cenário Pandêmico.  Lida a 
pauta, a presidente dos trabalhos, justifica a ausência da Presidente deste Conselho 
que por motivos de responsabilidades Afro-religiosas não pode participar da 
reunião. Passa-se ao segundo ponto de pauta 2- Definição de atividades a serem 
desenvolvidas em decorrência do dia 25 de julho – Dia Internacional da Mulher 
Negra Latino-Americana e Caribenha, a Conselheira Beatriz Meira, 2ª Secretaria 
deste Conselho, apresenta cronograma de atividades a serem desenvolvidas em 
ambiente virtual, por conta do cenário pandêmico, desenvolvido pela diretoria 
executiva e recebe contribuições dos demais conselheiros, fora definido uma 
série de publicações onde será homenageada e publicitada a história de mulheres 
negras douradenses e brasileiras que fizeram e fazem história contribuindo para a 
pavimentação de caminhos de liberdade para o povo negro. Além de construção de 
vídeos com as conselheiras e outras mulheres da sociedade civil. Em reflexão, os 
conselheiros definem a construção de uma carta pública onde as mulheres negras 
debaterão suas demandas e apresentará encaminhamentos ao final das atividades. 
Passa-se ao 3º ponto de pauta 3- Escuta do movimento de pessoas praticantes das 
Religiões de Matrizes Africanas; houve uma solicitação de grupo de praticantes das 
religiões de matrizes africanas para participarem de uma reunião deste conselho, 
a fim de, trazerem a ideia de um evento que pretendem organizar em Dourados 
e outras pautas, no entanto, nenhum representante participou da reunião, mesmo 
depois de várias tentativas de contato. 4º ponto de pauta 4- Discussão acerca da 
necessidade da constituição da Coordenadoria de Promoção à Igualdade Racial 
em Dourados; desde o início do ano quando a nova gestão do Poder Executivo 
assumiu a condução do município, que setores dos Movimentos Negros tem tentado 
articular o encaminhamento de uma reunião que discuta com o chefe do executivo as 
demandas e necessidades dos povos negros douradenses. Fora feita em determinados 
momentos diálogos com a Coordenadora da Rede de Coordenadorias – REDECOR, 
Mariana Gomes, onde os movimentos negros apresentaram diversas demandas e a 
necessidade de instauração de uma coordenadoria que pudesse tocar efetivamente 
a pauta dos negros e negras douradenses. No entanto, até o momento não houve 
avanços tímidos ou não, na pauta em questão. Sendo assim, os Conselheiros do 
COMAFRO colocam como uma prioridade deste biênio 2021/2023 a implementação 
da Coordenadoria. Haja vista que, principalmente neste momento de pandemia, 
onde as consequências do cenário pandêmico recaem de formas especificas e mais 
profundas nas comunidades negras, não haver um organismo que junto ao executivo 
organize nossas pautas, é uma problemática que ainda não se pode calcular os 
resultados. Sendo assim, encaminha-se que seja solicitado através de oficio deste 
conselho ao Executivo Municipal reunião para tratar da temática, além de solicitação 
de reunião com a Comissão Especial de Assuntos Étnicos Raciais da Câmara dos 
Vereadores e Campanha Midiática nas redes do conselho pela implementação da 
Coordenadoria. Ponto 5º 5- Convite participação do COMAFRO no II Encontro 
dos Povos de Terreiro que debaterá Juventudes de Terreiro no Cenário Pandêmico. 
O conselheiro Jhonatans Oliveira, 1º Secretário deste conselheiro e organizador 
do II Encontro dos Povos de Terreiro, faz um convite ao COMAFRO, falando da 
importância deste conselho participar do evento que pretende junto às juventudes de 
terreiro douradenses debater assunto importantes desta comunidade. Sem mais para 
ordem do dia, encerrou-se a reunião, foi lavrada a presente ata que será assinada 
por mim Jhonatans Adriano Oliveira, 1º Secretário e pela presidenta dos trabalhos 
Danielle Ferreira, Vice-Presidente do COMAFRO.

 ATAS - COMAFRO



 DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.471                                                        13                      DOURADOS, MS / SEXTA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2021

presentes, de que é necessário maior investimento na renda variável conforme a 
política de investimento para se alcançar a Meta atuarial para o exercício de 2021. 
Na oportunidade, em conformidade com a Política de Investimentos para o exercício 
presente decidiram por calibrar a carteira conforme a estratégia alvo de cada artigo, 
bem como incluir a estratégia dividendo na carteira do PreviD.  Nesse sentido, os 
membros analisaram os fundos credenciados com o Instituto e decidiram que os 
recursos previdenciários e atuariais que adentrarem aos cofres do PreviD até o final 
do exercício de 2021 serão alocados nas seguintes estratégias: Do recurso Patronal 
e Servidor, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) serão destinados ao fundo BB 
PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, CNPJ nº 13.077.418/0001-49 com a finalidade 
de formar reserva para pagamento da folha de aposentados e pensionistas do PreviD. 
A motivação da escolha do fundo se deu por ser um ativo com liquidez em D+0 
e que já vem sendo destinado para a finalidade de fluxo de caixa. Por sua vez, os 
parcelamentos da parte patronal nº 00472/2019 e 00279/2020, a partir das parcelas 
25 de 48 e 15 de 60, respectivamente, serão destinados ao fundo Schroder Best 
Ideas CNPJ nº 24.078.020/0001-43, assim como o saldo remanescente do recurso 
Patronal e Servidor mensal até o final de 2021. A motivação se deu pela análise 
dos fundos presentes na carteira juntamente com o fundo em questão e percebeu-se 
ser um ativo que entregará resultado para a carteira no médio e longo prazo. Além 
de ser um fundo que conta com gestão ativa e carteira concentrada integrada com 
análise de ESG e possui como pilares de gestão a geração de retorno, gestão de risco 
e governança e integração global. Quanto ao recurso do aporte atuarial o Comitê de 
Investimentos decide que o recurso dos parcelamentos permanece da forma decidida 
em ata anterior e, os novos recursos serão destinados o valor de R$ 1.700.000,00 
(um milhão e setecentos mil reais) ao fundo Icatu Vanguarda Dividendos FIA CNPJ 
nº 08.279.304/0001-41 que após análise sobre os fundos com a mesma estratégia, 

observou-se que o ativo Icatu Vanguarda está trazendo um resultado positivo no ano 
de 2021, ano esse em que se enfrenta uma pandemia e consequentemente grande 
volatilidade no mercado financeiro. Tal fundo conta com dois pilares, sendo um 
deles a capacidade de crescimento empresarial e dos investidores obterem ganho 
de capital, considerando a geração de caixa, crescimento e confiabilidade na 
administração, sendo que a principal motivação do Comitê é a diversificação da 
carteira. O recurso remanescente do aporte atuarial mensal será destinado ao fundo 
Az Quest Ações CNPJ nº 07.279.657/0001-89, devido ao fato do fundo já receber 
recursos do aporte atuarial e estar enquadrado em renda variável - ações livres, além 
de apresentar resultado positivo para o PreviD. Desta forma, visando cumprir as 
obrigações no médio e longo prazo, o PreviD irá compor um preço médio das ações 
possibilitando ter oportunidades que contribuirão para a composição do alcance da 
Meta Atuarial. As estratégias serão executadas mensalmente até o fechamento do 
exercício de 2021, podendo ser revista a qualquer momento, dependendo da direção 
do mercado financeiro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo 
eu, Andréa Londero Bonatto, lavrado a presente ata que depois de lida e achada 
conforme, fica assinada por todos os presentes.

Rosane Ap. Fritzen D’Sampaio Ferraz            Andréa Londero Bonatto                                 
Presidente                                                           Secretária

Theodoro Huber Silva                                       José dos Santos da Silva                           
Membro                                                              Membro

Luis Carlos Rodrigues Morais                         Orlando Conceição Malheiros
Vice-Presidente                                                  Membro
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BONANZA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, torna Público que requereu do 
Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação 
da Licença de Operação (RLO), para atividade de Serviços de Armazenamento, 
Beneficiamento de Produtos Agrícolas, Compra e Venda de Cereais, localizada na 
Rodovia BR-463, KM-02, s/n. – Bairro: Zona Rural - no município de Dourados 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

BRUNO PALHANO MEIRA 05868174178 , torna Público que requereu do 
Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença 
Ambiental Simplificada (LS), para atividade de Lanchonete, localizada na Rua 
Mozart Calheiros, 1300, Água Boa, no município de Dourados (MS). Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental.

DOURAPORTAS COMERCIAL EIRELI – ME,  torna Público que requereu do 
Instituto de Meio Ambiente de Dourados – MS - IMAM, a Licença Simplificada - 
LS para atividade de Comercio Varejista de Materiais para Construção em geral, 
madeira e artefatos, ferragens e ferramentas localizado na Avenida Marcelino Pires, 
6050 Vila Ubiratan, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo 
de Impacto Ambiental.

Erik Smanhotto & Cia Ltda, torna público que requereu do Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental 
Simplificada - LS, para atividade o Barracão de deposito de materiais, localizada 
na Rua Marginal Leste, n° 3030, Sitiocas Campo Belo III– Dourados MS. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARIZOTTO LTDA, torna Público 
que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados 
(MS), a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO), para atividade 
de Loteamento Residencial Urbano, localizada no Remembrado Pelos quinhões 
63 e 107, Matrícula 84.478 – Bairro: Sitiócas Campina Verde - no município de 
Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARIZOTTO LTDA, torna Público 
que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados 
(MS), a Licença de Operação (LO), para atividade de Pavimentação Asfáltica, 
localizada no Remembrado Pelos quinhões 63 e 107, Matrícula 84.478 – Bairro: 
Sitiócas Campina Verde - no município de Dourados (MS). Não foi determinado 
Estudo de Impacto Ambiental.

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PARIZOTTO LTDA, torna Público 
que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados 
(MS), a Licença de Operação (LO), para atividade de Drenagem de Águas Pluviais, 
localizada no Remembrado Pelos quinhões 63 e 107, Matrícula 84.478 – Bairro: 
Sitiócas Campina Verde - no município de Dourados (MS). Não foi determinado 
Estudo de Impacto Ambiental.

JOSE CELIO JUSTINO - ME, torna Público que requereu do Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Autorização Ambiental - AA, para a 
atividade de Comércio varejista de bebidas (Dispensada *), Comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados 
, mercearias e armazéns (Dispensada *), Tabacaria, Comercio varejista de outros 
produtos não especificados anteriormente, localizada na Rua/Av. DEMECIANO DE 
MATTOS PEREIRA, 713, CXPST 01, Bairro: JARDIM NOVO HORIZONTE, no 
município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

MARLI REGINA ZEFFIRO ANTONIAZI - ME torna público que requereu do 
Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Autorização Ambiental, 
para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS 
DE CONVENIÊNCIA localizada na Rua/Av. Monte Alegre, nº 3618 – Jardim 
Paulista - 79830-070, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo 
de Impacto Ambiental.

M K TAGO ME, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente 
de Dourados (MS) – IMAM, a Autorização Ambiental - AA, para a atividade de 
Comercio varejista de moveis, eletrodomésticos, suvenires e artesanatos, localizada 
na Rua Doutor Nelson de Araújo, 711 – Jardim America, no município de Dourados 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

NADILMA DE FÁTIMA SOUZA ME, torna Público que requereu do Instituto de 
Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Autorização Ambiental - AA, para 
a atividade de Serviços de Inspeção Veicular em Automóveis, localizada na Rua 
Hayel Bon Faker, 144, A – Jardim Água Boa, no município de Dourados (MS). Não 
foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Priscilla Borges Costa Ferreira, torna público que requereu do Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Simplificada – (LS) 
para a atividade de Atividades Condicionamento – Academia de Pilates, localizada 
na R. Joao Candido Câmara, 1080 – Jd. Central, no Município de Dourados (MS). 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

QUEILA NONATA DE VASCONCELOS REZENDE 51901676153, torna 
Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, 
a Autorização Ambiental - AA, para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE 
SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, localizada na Rua/Av. SUIÇA, Nº 
125 -  Bairro ALTO DAS PAINEIRAS, no município de Dourados (MS). Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental.

RURAL AGRÍCOLA ESPUMOSO LTDA-EPP, torna Público que requereu do 
Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença 
de Instalação (LI), para atividade de Loteamento Residencial Urbano, localizada 
na Parte da Área 1R, Remembrado Pelos Quinhões 63 e 107, Matrícula 120.591 – 
Bairro: Perímetro Urbano - no município de Dourados (MS). Não foi determinado 
Estudo de Impacto Ambiental.

TEMPLO ESCOLA DE UMBANDA IANSA SENHORA DOS VENTOS, torna 
público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM, a 
Licença Simplificada – LS, para a atividade de organização religiosa, localizada 
na rua Antonio Emilio de Figueiredo, nº 1075, Centro, no município de Dourados 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

UHDE emplacadora Ltda, torna Público que requereu do Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a licença ambiental Simplificada 
(LAS), para atividade de Fabricação de letras e placas de qualquer material, exceto 
luminosos, localizada na rua Balbina de Matos, 325 – JD. Climax - Dourados (MS). 
Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
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