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DECRETO Nº 959 DE 24 DE JANEIRO DE 2022.

Altera o Regulamento Interno da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ – 

Decreto n° 152, de 03 de março de 2021, criando-se o Núcleo Gestor da Taxa de 

Coleta, Remoção e destinação de resíduos sólidos – TCRS.

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da 

competência que lhe confere o inciso II do art.66 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1°. Fica criada a alínea ‘m’, no inciso V do art. 4° do Anexo I, do Regimento 

Interno da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, Decreto nº 152 de 03, de 
março de 2021, com a seguinte redação:

Art. 4º. (...)

(...)

m) Núcleo Gestor da Taxa de Coleta, Remoção e destinação de resíduos sólidos 
– TCRS.

Art. 2° Fica criado o criado o inciso XIII, e alterado o caput do art. 9°, ambos do 
Anexo I, do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, 
Decreto nº 152 de 03, de março de 2021, passando a viger com as seguintes redações:

Art. 9°. Ao Departamento de Administração Tributária e Fiscal, órgão subordinado 
ao Secretário de Fazenda por meio do Núcleo de Monitoramento Tributário; 
do Núcleo de Fiscalização e de Auditoria; do Núcleo de Cadastro Econômico; 
do Núcleo de Atendimento e Acompanhamento de Processos, do Núcleo de 
Lançamento e Consistência; do Núcleo de Atendimento e Protocolo; do Núcleo 
de Administração da Dívida Ativa; do Núcleo de Avaliação Imobiliária; do Núcleo 
de Cadastro Imobiliário; do Núcleo de Cobrança; do Núcleo de Suporte de TI, do 
Núcleo de Vistoria Imobiliária; do Núcleo Gestor da Taxa de Coleta, Remoção e 
destinação de resíduos sólidos compete: 

(...)

XIII – ao Núcleo Gestor da Taxa de Coleta, Remoção e destinação de resíduos 
sólidos – TCRS, compete:

a) sistematizar metodologia de trabalho na área de estudos e planejamento, integrar 
as atividades das áreas de estudos com as ações de planejamento a partir de análises 
estatísticas econômicas;
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b) apresentar estudos e sugestões de programas de informatização, aperfeiçoando 
os programas existentes, bem como avaliar a sua operacionalização; 

c) sugerir indicadores a fim de elaborar o plano geral de fiscalização, executar e 
supervisionar a manutenção dos dados encaminhados à empresa conveniada; 

d) elaborar relatório mensal com planilha de cálculo dos valores da Taxa de 
Coleta, Remoção e destinação de resíduos sólidos – TCRS, a ser encaminhado à 
empresa conveniada. 

e) Elaborar planilha e relatório mensal de receitas da Taxa de Coleta, Remoção e 
destinação de resíduos sólidos – TCRS;

f) Elaborar planilha e relatório mensal dos sujeitos passivos inadimplentes com a 
Taxa de Coleta, Remoção e destinação de resíduos sólidos – TCRS, encaminhado-os 
ao Núcleo de Cobrança, para promover a cobrança dos créditos tributários, na forma 
do inciso XI, do art. 9° deste Regulamento;

g) Revisar de ofício as inconsistências nas planilhas e dados encaminhados à 
empresa conveniada;

h) estabelecer estreita articulação com o Núcleo de Cadastro Econômico, Núcleo 
de Vistoria Imobiliária e o Núcleo de Cadastro Imobiliário, para manutenção 
e atualização do cadastro dos contribuintes, fornecendo-lhes toda orientação 
necessária, para o regular lançamento da cobrança;

i) estudar e sugerir medidas visando ao aperfeiçoamento dos métodos utilizados 
na execução dos programas de fiscalização e à racionalização da atividade fiscal, 
sugerir normas indispensáveis á uma atuação uniforme da fiscalização;

j) encaminhar pedidos de diligências a outros órgãos, inclusive de perícias e 
avaliações, objetivando a solução do processo administrativo, quando necessário; 

k) estabelecer estreita articulação com o Núcleo de Suporte de Tecnologia 

da Informação na execução de rotinas dos sistemas; execução de rotinas de 

processamento de dados e atualização periódica de tabelas de parâmetros dos 

sistemas de informação; processamento e impressão de relatórios gerenciais.

l) orientar e informar os contribuintes sobre os aspectos processuais de lançamento 

e de assunto de sua área de atuação; coletar, conferir, registrar e classificar 

documentos de arrecadação da Taxa de Coleta, Remoção e destinação de resíduos 

sólidos – TCRS;

m) elaborar, divulgar e orientar a rede arrecadadora da sistemática de recebimentos 

da Taxa de Coleta, Remoção e destinação de resíduos sólidos – TCRS;

n) gerenciar, analisar e despachar à autoridade fiscal, sobre processos 

administrativos relativos à pedidos de isenção, revisão e suspensão da  Taxa de 

Coleta, Remoção e destinação de resíduos sólidos – TCRS;

o) notificar o sujeito passivo para proceder com a regularização, cientificação e 

prestar declaração sobre a situação cadastral no tocante a  Taxa de Coleta, Remoção 

e destinação de resíduos sólidos – TCRS;

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Dourados (MS), 24 de janeiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça

Prefeito Municipal

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

 DECRETOS

ADENDO N.º 1
EDITAL N.º 001/2021/SEMED

Adendo ao Edital N° 001/2021/SEMED, tendo como objeto Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 
para alimentação escolar, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), por Inexigibilidade de licitação, conforme §1º do ART. 14 da Lei nº 
11.947/2009 e Resolução FNDE nº 06 de 08 de Maio de 2020

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 
Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
efetua por meio deste instrumento as seguintes alterações:

1. DO EDITAL

1.1 Da Alteração

1.1.1 Para correção altere-se a redação da Data de realização da Chamada Pública, 
para 25/01/2022;

1.1.2 Altere-se a redação de especificação dos itens nº 26 e 29 do Anexo II – 
Especificação dos Gêneros Alimentícios, que passa a viger com a seguinte redação: O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Chamada Pública N° 

001/2021/SEMED, ficando ratificadas todas as demais cláusulas e condições e seus 

anexos no que não colidirem com as deste Adendo, inclusive quanto à data da sessão 

pública para o julgamento do certame.

Dourados-MS, 20 de Janeiro de 2022

ANA PAULA BENITEZ FERNANDES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 EDITAIS

26

FILÉ DE TILÁPIA - Tipo filé de peixe tilápia de água doce, cortes congelados, íntegros, limpos, 
eviscerados, manipulados sob-rígida condições de higiene, livre de espinhas, pele, cartilagem 
e resíduos de vísceras. O produto devera apresentar-se com todo o frescor da matéria 
prima convenientemente conservada, devera estar isento de toda e qualquer evidencia de 
composição, manchas, coloração distinta a normal para a espécie, considerando sabor, cor 
e textura. O produto não devera conter substancias estranha de qualquer natureza. Seguir o 
que estabelece a RISSPOA/Portaria MAPA n° 185 de 13/05/97. Embalagem primaria: plástica, 
transparente, atóxica e resistente. Embalagem secundaria: caixa de papelão resistente. 
Prazo de validade mínimo de 3 meses a partir da data de fabricação. Peso contendo 1kg. O 
produto deverá estar congelado sob temperatura de -18°C. A entrega deverá ser feita através 
de veículos com carroçarias providas de isolamento térmico e dotadas de unidade frigorífica.

UNID 23.848

29

IOGURTE NATURAL - Sabor Integral. Embalagem primária plástica, contendo no mínimo 
110ml/g , com marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Produto resultante da 
fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado, cuja fermentação se realiza com cultivos 
protosimbióticos. Os fermentos lácticos devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final 
durante seu prazo de validade, não devendo ter sido submetido a qualquer tratamento térmico 
após a fermentação. Deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (até 10ºC 
ou de acordo com o fabricante). O produto deve ser fabricado com matérias-primas sãs e limpas, 
isentas de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. A base Láctea deve 
apresentar em conteúdo de matéria gorda mínimo de 3,0 g/100 g o que classifica o produto como 
integral. O prazo de validade do produto não deve exceder 30 dias, devendo ser conservado 
à temperatura não superior a 10ºC. Validade mínima de 30 dias na data da fabricação e 24 
dias na data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com as Resoluções Vigentes.

UNID 312.545


