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LEI Nº 4.789 DE 14 DE MARÇO DE 2022.

“Institui a visita virtual através de chamadas telefônicas e/ou videochamadas de familiares aos pacientes internados e impossibilitados de receber visitas na rede de 
atenção à saúde pública ou privada do Município.”

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º.  Fica assegurado o direito da visita virtual, através de chamadas telefônicas e/ou videochamadas por aplicativos de telefones celulares ou tabletes, aos familiares de 
pacientes que estejam internados e impossibilitados de receber visitas na rede de atenção à saúde, pública ou privada do Município.

§ 1°. A escolha da modalidade de ligação telefônica e/ou videochamada será feita pela equipe de assistência à saúde do paciente, obedecendo aos critérios técnicos e clínicos 
que obrigatoriamente, serão explicados aos familiares.

§ 2°. Eventual contraindicação de ligação telefônica ou videochamada por parte da equipe de assistência à saúde do paciente deverá ser justificada e anotada no prontuário 
do paciente.

§ 3°. O direito à visita virtual será extensivo aos pacientes sedados ou com os quais não haja possibilidade de comunicação efetiva, caso seja este o desejo da família, inclu-
sive para efeitos de despedida, no caso de morte iminente. 

Art. 2º.  Para a efetivação do disposto nesta Lei, a instituição de saúde deverá:

I – identificar o familiar responsável pela visita virtual, coletando o nome completo e 01 (um) ou 02 (dois) números de telefones, incluindo aplicativos de troca de mensagens 
instantâneas;

II – explicar a rotina de comunicação, horários das visitas virtuais, dúvidas e medidas que serão tomadas em caso de eventuais indisponibilidades técnicas temporárias para 
o responsável principal.
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§ 1º. A participação na visita virtual, pelo recebimento de chamada telefônica ou pela realização da videochamada, dependerá da vontade do paciente em realizá-la, sempre 
que este for admitido consciente no serviço de saúde, devendo a prática ser incentivada pela equipe de saúde responsável, respeitando-se a autonomia do paciente.

§ 2º Nos casos em que os pacientes sejam internados inconscientes ou não saibam informar o contato do familiar ou pessoa próxima, deverá ser realizada a busca ativa por 
assistente social da unidade.

§ 3º. Caberá às instituições de saúde a viabilização de protocolos sanitários de biossegurança visando à implantação do disposto no caput do artigo 1º.

§ 4º. Caberá às instituições de saúde zelar pela confiabilidade dos dados e das imagens produzidas durante as chamadas telefônicas e/ou videochamadas, vedada a divulgação 
de imagens por qualquer meio que possa expor os pacientes ou o serviço de saúde.

§ 5º. A periodicidade da visita virtual será estabelecida observados critérios técnicos e clínicos elencados pela equipe de assistência à saúde do paciente e explicados de forma 
breve e simples aos familiares, não podendo exceder o prazo máximo de 02 (duas) visitas por semana, com duração máxima de 10 (dez) minutos cada.

Art. 3º.  Deverão ser utilizados para a realização da visita virtual através de chamadas telefônicas e/ou videochamadas, aparelhos celulares ou tabletes fornecidos pelos 
pacientes ou por seus familiares, objetivando garantir a comunicação.

Art. 4º.  Os serviços de saúde são responsáveis pela operacionalização e pelo apoio logístico para o cumprimento do estabelecido nesta Lei.

Art. 5º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 14 de março de 2022. 

Alan Aquino Guedes de Mendonça 
Prefeito

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

LEI Nº 4.790 DE 14 DE MARÇO DE 2022.

“Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de grande porte do Município a oferecerem anualmente, palestras sobre o tema violência doméstica.”

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º.  As empresas de grande porte do Município, ficam obrigadas a oferecer anualmente, no mínimo, duas palestras sobre o tema violência doméstica.

Parágrafo único.  Para fins desta Lei considera-se empresa de grande porte aquela que possuir quantidade de funcionários superior a 50 (cinquenta).

Art. 2º.  As palestras serão oferecidas anualmente, devendo abordar, obrigatoriamente, o tema de violência doméstica.

Art. 3º.  As palestras serão oferecidas de forma a envolver todos os funcionários do sexo masculino da empresa e se realizarão, quando possível, em horário de expediente, 
a fim de que atinja a maioria dos funcionários ativos.

Art. 4º.  A inobservância do disposto na presente Lei acarretará:

I – Notificação estabelecendo prazo de 30 (trinta) dias para atendimento a determinação fixada nesta Lei;
II - Aplicação de multa a partir do descumprimento da primeira notificação, no valor a ser estabelecido pelo Poder Executivo, após regulamentação desta Lei.

Art. 5º.  As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão por conta das empresas.

Art. 6º.  Para fins do cumprimento do disposto nesta Lei, as empresas poderão firmar parcerias com universidades públicas ou privadas e organizações da sociedade civil 
com notória atuação na defesa dos direitos da mulher.

Art. 7º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dourados, 14 de março de 2022. 

Alan Aquino Guedes de Mendonça 
Prefeito

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

LEI Nº 4.791 DE 14 DE MARÇO DE 2022.

“Institui a Campanha Permanente de Conscientização e Combate ao Crime de Importunação Sexual nos estabelecimentos comerciais determinados nesta lei, no âmbito 
do Município.”

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

LEIS
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Art. 1º.  Fica instituída a Campanha Permanente de Conscientização e Combate ao Crime de Importunação Sexual nos estabelecimentos comerciais determinados nesta Lei, 
no âmbito do Município.

Parágrafo único. A Campanha que se refere a presente Lei será estimulada pelo Poder Público Municipal em parceria com a iniciativa privada, visando divulgar a redação do 
Art. 215-A do Código Penal Brasileiro, que tipificou o crime de importunação sexual, através da Lei de nº 13.718, de 24 de setembro de 2018.

Art. 2º.  Serão abrangidos pela Campanha Permanente conscientização e Combate ao Crime de Importunação Sexual os seguintes estabelecimentos comerciais:

I – Restaurantes, bares, lanchonetes, bufês e similares;

II – Estabelecimentos de diversão em geral, como cinemas, teatros, casas noturnas, boates, clubes sociais e similares;

III – Hotéis, pousadas, motéis e similares.

Art. 3º.  Os estabelecimentos descritos no artigo 2º deverão afixar, no setor de caixa um adesivo ou placa informativa, em local visível, de forma destacada e legível, com 
as especificações de letra na fonte Times New Roman, tamanho não inferior a 55 cm, contendo a redação do Art. 215-A do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos: 

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL É CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena – reclusão, de 01 (um) a 5 (cinco) 
anos, se o ato não constitui crime mais grave.

Parágrafo único. A produção criativa do informativo possui a forma livre, devendo se submeter tão somente às especificações previstas no caput deste artigo.

Art. 4º.  Os projetos e ações voltadas ao cumprimento desta Lei deverão ser amplamente divulgados, de forma a propiciar a efetiva participação da sociedade civil.  

Art. 5º.  A infração ao disposto nesta Lei acarretará ao infrator, proprietário ou responsável pelos estabelecimentos enquadrados nesta Lei, as seguintes cominações, aplica-
das isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, sem prejuízo das demais sanções previstas por outras normas pertinentes:

I – Advertência na primeira atuação; 

II – Multa que será estabelecida pelo Município, após regulamentação desta Lei, de acordo com a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator, aplicada em 
dobro no caso de reincidência;

III - Suspensão temporária do alvará de funcionamento do estabelecimento, a partir da segundo reincidência, até que a irregularidade seja sanada;

IV – Cassação da licença de funcionamento.

Art. 6º.  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua publicação, designando o órgão 
responsável pela fiscalização e aplicação da penalidade, caso ocorra descumprimento desta Lei, podendo firmar parcerias com entidades públicas e privadas, objetivando 
consecução dos objetos previstos neste diploma legal.

Art. 7º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 14 de março de 2022. 

Alan Aquino Guedes de Mendonça 
Prefeito

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

LEI Nº 4.792 DE 14 DE MARÇO DE 2022.
“Institui o Dia Municipal da Educação e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º.  Fica instituído o Dia Municipal da Educação, a ser celebrado anualmente no dia 24 de janeiro, passando esta data integrar o Calendário Oficial de Eventos do 
Município.

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

Dourados, 14 de março de 2022. 

Alan Aquino Guedes de Mendonça 

Prefeito

Paulo César Nunes da Silva

Procurador Geral do Município

LEIS
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DECRETO Nº 1.121, DE 14 DE MARÇO DE 2022

“Designa servidores para atuar como Equipe Técnica para acompanhamento do processo de licitação, bem como Gestor e Fiscal do Contrato oriundo do mesmo pro-
cesso, conforme especificado abaixo.”

O Prefeito Municipal de Dourados, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/1993.

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam designados os servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para atuarem como Equipe Técnica para acompanhamento do processo de licitação 
oriundo do Protocolo Eletrônico nº 0781/2022, que tem objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de vias, logradouros, 
parques, praças, e espaços públicos, nestes incluídos escolas, unidades de saúde e Centros de Educação Infantil do Município de Dourados-MS, com o fornecimento de todos 
os equipamentos, máquinas, implementos, veículos, ferramentas, combustíveis, equipe técnica com trabalhadores habilitados e com experiência bem como demais insumos 
que se fizerem necessários para prestar os serviços: 

I. Equipe Técnica para acompanhamento do Processo de Licitação:

a) Juliana de Lima Araújo
Engenheira Civil
Mat.: nº 73690406-3

b) Ana Paula da Silva de Andrade
Diretora de Departamento
Mat.: 114.775.019-1
c) Helmar Santana
Diretor de Departamento
Mat: 114.775.022-1

Art. 2º Ficam designados os servidores, abaixo relacionados, para atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato:

I Gestor do Contrato:
a) Helmar Santana
Diretor de Departamento
Mat: 114.775.022-1

II Fiscal do Contrato:
a) Juliana de Lima Araújo
Engenheira Civil
Mat.: nº 73690406-3

b) Cirsso Evangelista da Silva
Mat.: 114.761.391-2

c) Eliton Rudnei Alves
Mat. 114.775.325-1

d) Ana Paula da Silva de Andrade
Mat.: 114.775.019-1

e) Andreia Alonso Ajala
Mat.: 114.775.141-1

f) Daniel Oliveira Azevedo
Mat. 114.775.266-1

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 774 de 11 de novembro de 2021.

Dourados (MS), 14 de março de 2022

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1004 DE 8 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

DECRETOS
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Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar , no valor de R$ 227.569,56, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.115-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 39.450,00

12.02.10.302.1432.119-339092-Despesas de Exercícios Anteriores 8.119,56

12.02.10.302.1432.119-339092-Despesas de Exercícios Anteriores 180.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 39.450,00

12.02.10.302.1432.119-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.119,56

12.02.10.302.1432.119-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 180.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 08/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 8 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1018 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar , no valor de R$ 1.252.525,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.301.1422.118-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.200,00

12.02.10.302.1432.119-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.250.325,00

Art. 2º - Paa atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200,00

12.02.10.302.1432.122-339141-Contribuição 1.250.325,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 11/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 11 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1019 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 214340- Rec Manutenção das Ações Saúde- COVID 
19,no valor de R$ 10.231.225,23, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.115-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.231.225,23

DECRETOS
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Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 11/02/2022, revogados as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 11 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1025 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar , no valor de R$ 1.235.589,18, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339030-Material de Consumo 4.312,50

12.02.10.122.1402.115-339093-Indenizações E Restituições 26.810,66

12.02.10.122.1402.115-339093-Indenizações E Restituições 480.000,00

12.02.10.302.1432.119-339030-Material de Consumo 171.637,50

12.02.10.302.1432.119-339091-Sentenças Judiciais 66.841,29

12.02.10.302.1432.120-339030-Material de Consumo 1.728,00

12.02.10.302.1432.120-339030-Material de Consumo 149.137,50

12.02.10.303.1441.025-449052-Equipamento E Material Permanente 90.119,56

12.02.10.303.1442.126-339030-Material de Consumo 172.494,27

12.02.10.305.1452.129-339032-Material de Distribuição Gratuita 72.507,90

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.312,50

12.02.10.122.1402.114-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26.810,66

12.02.10.122.1402.115-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480.000,00

12.02.10.302.1432.119-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 171.637,50

12.02.10.302.1432.120-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.728,00

12.02.10.302.1432.120-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 149.137,50

12.02.10.303.1442.124-339032-Material de Distribuição Gratuita 66.841,29

12.02.10.303.1442.124-339032-Material de Distribuição Gratuita 172.494,27

12.02.10.303.1442.127-339032-Material de Distribuição Gratuita 90.119,56

12.02.10.305.1452.129-339030-Material de Consumo 72.507,90
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 15/02/2022, revogados as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 15 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1035 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar , no valor de R$ 110.801,03, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339030-Material de Consumo 269,80

12.02.10.302.1432.119-339030-Material de Consumo 539,60

12.02.10.304.1451.026-449052-Equipamento E Material Permanente 109.991,63

DECRETOS
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Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 269,80

12.02.10.302.1432.119-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 539,60

12.02.10.304.1452.128-339030-Material de Consumo 639,06

12.02.10.304.1452.128-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.280,00

12.02.10.304.1452.128-339040-Serviços de Tecnologia da Informação 346,70

12.02.10.305.1452.129-339030-Material de Consumo 53.725,87

12.02.10.305.1452.129-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 17/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1042 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 202000 - Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde, no 
valor de R$ 988.483,08, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 988.483,08

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos  provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1043 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 210000 - Recursos Dirt.Arrec.(Adm.Indir.E Fundos), 
no valor de R$ 196.714,77, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.305.1452.129-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 196.714,77

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETOS
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DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1044 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 214039 - Atenção Primária-Manutenção das Ações 
e Serviços, no valor de R$ 1.941.520,66, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.301.1422.118-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.941.520,66

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1045 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 214040 - Atenção Primária - Estruturação da Rede 
de Serviços, no valor de R$ 893.512,78, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.301.1421.022-449052-Equipamento E Material Permanente 893.512,78

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1046 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 214041 - Atenção Esp -Manut das Ações e Serviços, 
no valor de R$ 3.689.577,73, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.302.1432.119-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.689.577,73

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETOS
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DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1047 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar , no valor de R$ 50.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.124.1412.116-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1048 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 214043 – Assist. Farm. – Manut. das Ações e Ser-
viços, no valor de R$ 781.074,81, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.303.1442.124-339032-Material de Distribuição Gratuita 781.074,81

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1049 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 214045 – Vig. em Saúde – Manut. das Ações e 
Serviços, no valor de R$ 118.765,48, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.304.1452.128-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118.765,48

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1050 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

DECRETOS
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D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar , no valor de R$ 2.531,31, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.531,31

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.302.1432.119-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.531,31

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1051 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar , no valor de R$ 43.896,88, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.302.1431.023-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 43.896,88

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.02.10.122.1402.114-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 43.896,88
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1052 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar , no valor de R$ 141.900,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.302.1432.119-335041-Contribuições 141.900,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 141.900,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETOS
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DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1053 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 231039 - Atenção Primária - Manut. das Ações e 
Serviços, no valor de R$ 1.692.677,63, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.301.1422.118-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.692.677,63

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1054 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 231041 - Atenção Esp. – Manut. das Ações e Servi-
ços, no valor de R$ 7.641.986,05, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.302.1432.119-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.641.986,05

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1055 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 231043 – Assist. Farm. – Manut. das Ações e Ser-
viços, no valor de R$ 789.091,98, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.303.1442.124-339030-Material de Consumo 789.091,98

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1056 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 231045 – Vig. em Saúde – Manut. das Ações e 

DECRETOS
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Serviços, no valor de R$ 1.038.652,25, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.305.1452.129-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.038.652,25

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1058 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 231340 - Atenção Primária – Estrut. da Rede de 
Serviços, no valor de R$ 1.008.514,68, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.115-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.008.514,68

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1059 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 281000 - Transferências do FIS, no valor de R$ 
2.935,02, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.302.1432.119-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal  2.935,02

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1060 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 268336 - Rec. Mitigação efeito financeiro–CO-
VID19, no valor de R$ 690.651,06, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.115-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 690.651,06

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

DECRETOS
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Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1061 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 221000 - Transf.de Conv.União/Saúde, no valor de 
R$ 494.715,32, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.302.1431.023-449052-Equipamento E Material Permanente 494.715,32

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1062 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 225000 - Transf.de Conv.Estado/Saúde, no valor de 
R$ 143.593,75, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.301.1421.022-449052-Equipamento E Material Permanente 143.593,75

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de18/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1074 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar , no valor de R$ 206.039,30, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.115-339030-Material de Consumo 178.756,60

12.02.10.302.1432.119-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27.282,70

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETOS
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12.02.10.122.1402.115-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 178.756,60

12.02.10.302.1432.119-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27.282,70

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 22/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1079 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 214042 - Atenção Esp. –Estrut. da Rede de Serviços, 
no valor de R$ 2.357.661,00, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.302.1431.023-449052-Equipamento E Material Permanente 2.357.661,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 23/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 23 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1080 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 214047 - Gestão do SUS – Manut. das Ações e 
Serviço, no valor de R$ 64.776,56, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.02.10.122.1412.117-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 64.776,56

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 23/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 23 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1081 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 214048 - Gestão do SUS – Estrut. da Rede de Ser-
viço, no valor de R$ 98.407,66, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1412.117-449052-Equipamento E Material Permanente 98.407,66

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 23/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 23 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETOS
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DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1082 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Fonte de Recurso 214341 – Rec. Estruturação da Rede Saúde- COVID 
19, no valor de R$ 185.790,62, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.115-449052-Equipamento E Material Permanente 185.790,62

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 23/02/2022, revogados as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 23 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1084 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar , no valor de R$ 618.050,70, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.302.1432.119-339030-Material de Consumo 200.000,00

12.02.10.302.1432.120-339030-Material de Consumo 250.000,00

12.02.10.302.1432.120-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00

12.02.10.302.1432.120-339093-Indenizações E Restituições 33.050,70

12.02.10.305.1452.129-339030-Material de Consumo 35.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.050,70

12.02.10.302.1432.119-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 550.000,00

12.02.10.305.1452.129-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 23/02/2022, revogados as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 23 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1087 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2.022
Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar , no valor de R$ 545.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1401.028-449052-Equipamento E Material Permanente 545.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 545.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 24/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 24 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

DECRETOS
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DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1088 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2.022

Abre Crédito Adicional Suplementar - No Orçamento Programa de 2022, conforme especificado nos artigos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DOURADOS e autorização Lei Municipal nº 
4752 de 17 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício  Crédito  Adicional  Suplementar , no valor de R$ 609.929,42, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.114-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.800,00

12.02.10.122.1402.114-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.609,34

12.02.10.122.1402.115-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas 25.914,87

12.02.10.301.1421.022-449052-Equipamento E Material Permanente 227.975,00

12.02.10.301.1422.118-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 44.345,25

12.02.10.302.1432.119-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.423,36

12.02.10.302.1432.119-339091-Sentenças Judiciais 233.415,13

12.02.10.304.1452.128-319013-Obrigações Patronais 50.000,00

12.02.10.305.1452.129-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.446,47

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamen-
tária(s):

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.02.10.122.1402.115-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.914,87

12.02.10.301.1421.022-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 102.005,00

12.02.10.301.1422.118-339030-Material de Consumo 1.800,00

12.02.10.302.1431.023-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 125.970,00

12.02.10.302.1432.119-319013-Obrigações Patronais 50.000,00

12.02.10.302.1432.119-335041-Contribuições 3.000,00

12.02.10.302.1432.119-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 70.824,42

12.02.10.303.1442.125-339032-Material de Distribuição Gratuita 217.039,44

12.02.10.305.1452.129-339030-Material de Consumo 13.375,69

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 25/02/2022, revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 25 de Fevereiro de 2.022

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10/GMD/2022

A Comandante da Guarda Municipal de Dourados/MS, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 20, inciso XI e em consonância com as demais determinações da 
Lei Complementar nº 121 de 31 de dezembro de 2007,

R E S O L V E: 

Art. 1º - Publicar aptidão para promoção pela modalidade de Progressão Funcional, pelo critério de Antiguidade, conforme o quadro abaixo:

QUADRO I

De GM Subinspetor para GM Inspetor de 3ª Classe
Classificação Nome Pontos/Comportamento

72 Daniel Alves dos Santos 163 -  Excepcional

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos funcionais e financeiros --a partir de 04 de março de 2022.

Dourados – MS, 16 de março de 2022.

Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento

Comandante da Guarda Municipal de Dourados - MS

PORTARIAS

DECRETOS
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PORTARIA N.º 11/GMD/2022:

O Comandante da Guarda Municipal de Dourados/MS, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 20, da Lei Complementar n.º 121 de 31 de dezembro de 2007 e do 
artigo 15 e 16 do Decreto nº 359 de 21 de julho de 1997.

R E S O L V E:

    Art. 1.º - Publicar mudança de comportamento, do BOM para o ÓTIMO, do servidor Adriano de Souza Valiente, de acordo com artigo 120, inciso I, da Lei n.º 121, de 31 
de dezembro de 2007:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeitos retroativos a partir de  20/11/2021.

  Dourados/MS, 17 de março de  2022.

Liliane Graziele Cespedes de Souza nascimento                                                 

Comandante da GMD

Resolução nº. Can./02/301/2022/SEMAD

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

R E S O L V E:

Cancelar o registro de faltas da Servidora Pública Municipal ADRIANA LIMA DOS SANTOS, matrícula funcional nº “114762371-1” ocupante do cargo de AUXILIAR DE 
APOIO EDUCACIONAL, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), faltas referentes a 01 (um) dia no período de 30/08/2021, no mês de agosto/2021, publicada 
no Diário Oficial - Ano XXII - nº 5.564 de 06 de JANEIRO de 2022 - pag. 06, na Resolução n.Rf/12/1.720/2021/SEMAD- Anexo II, sendo restituído o valor na folha de 
fevereiro/2022. Conforme PROC Nº 167/20222.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 15 de março de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Can./02/302/2022/SEMAD

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

R E S O L V E:

Cancelar o registro de faltas da Servidora Pública Municipal SUELI BERNARDINO DOS SANTOS, matrícula funcional nº “130791-1” ocupante do cargo de AUXILIAR 
DE APOIO EDUCACIONAL, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), faltas referentes a 07 (sete) dias nos períodos de 03/11/2021 a 09/11/2021, no mês de 
novembro/2021, publicada no Diário Oficial - Ano XXII - nº 5.580 de 28 de JANEIRO de 2022 - pag. 05, na Resolução n.Rf/01/1.820/2021/SEMAD- Anexo II, sendo resti-
tuído o valor na folha de fevereiro/2022. Conforme CI Nº 167/2022/DRH/SEMED.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 15 de março de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Can./02/303/2022/SEMAD

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

    
R E S O L V E:

Cancelar o registro de faltas da Servidora Pública Municipal LAUDICEA FERREIRA DOS SANTOS, matrícula funcional nº “114769431-1” ocupante do cargo de PRO-
FISSIONAL DO MAGISTERIO MUNICIPAL, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), faltas referentes a 01 (um) dia no período de 04/10/2021, no mês de 
novembro/2021, publicada no Diário Oficial - Ano XXII - nº 5.580 de 25 de NOVEMBRO de 2021 - pag. 12, na Resolução n.Rf/11/1.590/2021/SEMAD- Anexo II, sendo 
restituído o valor na folha de fevereiro/2022. Conforme CI Nº 172/2022/DRH/SEMED.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 15 de março de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES

PORTARIAS
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Resolução nº. Can./02/304/2022/SEMAD

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

R E S O L V E:

Cancelar o registro de faltas do Servidor Público Municipal ANTENOR MACHADO LEONARDO NETO, matrícula funcional nº “141491-1” ocupante do cargo de AS-
SESSOR III, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), faltas referentes a 34 (trinta e quatro) dias nos períodos de 12/11/2021 a 15/12/2021, no mês de 
novembro e dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial - Ano XXII - nº 5.580 de 28 de JANEIRO de 2022 - pag. 05, na Resolução n.Rf/01/1.820/2021/SEMAD- Anexo 
II, sendo restituído o valor na folha de fevereiro/2022. Conforme CI Nº 15/RH/SEMSUR.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 22 de fevereiro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Disp/03/322/2022/SEMAD

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

R E S O L V E:

Conceder aos Servidores Públicos Municipais, “02” (dois) dia de dispensa do serviço, por ter prestado serviço à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 98, da Lei nº 9504, de 
30 de setembro de 1997, conforme relação anexa.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 15 de Março de 2022. 

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÃO DISPENSA ELEITORAL Nº. 03/322/2022/SEMAD 

FOLGA DE 02 (DOIS) DIAS

NOME MATRICULA SECRETARIA DATA DA FOLGA DATA DO SERV ELEIT.

ADRIANO CAETANO FERREIRA 114764908-1 SEMFAZ 10/01/2022 A 11/01/2022 02/10/2016

ADRIANO CAETANO FERREIRA 114764908-1 SEMFAZ 12/01/2022 A 13/01/2022 07/10/2018

ADRIANO CAETANO FERREIRA 114764908-1 SEMFAZ 14/01/2022 E 17/01/2022 28/10/2018

ALINE RODRIGUES DOS SANTOS 114772707-1 SEMAD 11/01/2022 A 12/01/2022 09/11/2020

CLAUDIOMIRA ZARDO PALACIO REVELLO                           114771906-1 IMAM 03/01/2022 E 14/01/2022 08/11/2020

CLEBERSON LOPES DOS SANTOS 131491-1 SEMAD 13/01/2022 05/10/2014

CLEBERSON LOPES DOS SANTOS 131491-1 SEMAD 14/01/2022 E 17/01/2021 24/10/2014

INALDI MARCIA SILVA 114761324-2 SEMED 22/11/2021 A 23/11/2021 04/11/2021

INALDI MARCIA SILVA 114761324-2 SEMED 30/11/2021 A 01/12/2021 15/11/2021

JOSE ROBERTO BARBOSA 500878-1 SEMFAZ 13/01/2022 A 14/01/2022 20/09/2016

KARLA DE ALMEIDA BATTAGLIN 114763276-1 CONTROLADORIA 03/01/2022 A 04/01/2022 08/11/2020

KARLA DE ALMEIDA BATTAGLIN 114763276-1 CONTROLADORIA 05/01/2022 15/11/2020

Resolução nº. Can./03/359/2022/SEMAD

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

R E S O L V E:

Cancelar o registro de falta da Servidora Pública Municipal SANDRA CESCHIN FIORAVANTI, matrícula funcional nº “114762584-1” ocupante do cargo de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), falta referente ao dia 31 de Agosto/2021, publicada no Diário Oficial - Ano XXIII - nº 5.529 de 05 
de Novembro de 2022 - págs. 06 e 07, na Resolução N.Rf/10/1.500/2021/SEMAD, conforme Boletim de Inspeção Médica, sendo restituído o valor na folha de Março/2022.

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

RESOLUÇÕES



DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.612                                                            19         DOURADOS, MS / SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022  

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 15 de Março de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Can./03/375/2022/SEMAD

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

R E S O L V E:

Cancelar o registro de faltas da Servidora Pública Municipal ELZA MOREIRA DE LIMA, matrícula funcional nº “88741-1” ocupante do cargo de AUXILIAR DE SER-
VIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), faltas referentes a 01 (um) dia no período de 21/01/2021, no mês de 
janeiro/2022, publicada no Diário Oficial - Ano XXII - nº 5.5602 de 04 de MARÇO de 2022 - pag. 06, na Resolução n.Rf/02/270/2022/SEMAD- Anexo II, sendo restituído o 
valor na folha de março/2022. Conforme CI Nº 036/2022/DRH/SEMAS.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 15 de março de 2022.

Vander Soares Matoso

Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Can./03/382/2022/SEMAD

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

R E S O L V E:

Cancelar o registro de faltas da Servidora Pública Municipal LUCIENNE MORISCO RAPCHAN, matrícula funcional nº “48351-1” ocupante do cargo de PROFISSIONAL 
DO MAGISTERIO MUNICIPAL, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), faltas referentes a 01 (um) dia no período de 11/11/2021, no mês de novembro/2021, 
publicada no Diário Oficial - Ano XXII - nº 5.580 de 28 de JANEIRO de 2022 - pag. 05, na Resolução n.Rf/01/1.820/2022/SEMAD- Anexo II, sendo restituído o valor na 
folha de março/2022. Conforme CI Nº 222/SEMED.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 15 de março de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Disp/03/386/2022/SEMAD

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

R E S O L V E:

Conceder aos Servidores Públicos Municipal, “02” (dois) dias de dispensa do serviço, por ter prestado serviço à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 98, da Lei nº 9504, de 
30 de setembro de 1997, conforme relação anexa.

RESOLUÇÃO DISPENSA ELEITORAL Nº. 03/386/2022/SEMAD 

FOLGA DE 02(DOIS) DIAS

NOME MATRICULA SECRETARIA DATA DA FOLGA
DATA DO SERV

 ELEITORAL

IVETE PAULA DE SOUZA 34261-1 SEMS 20/01/2022 E 21/01/2022 02/10/2016

NEIDE ALEXANDRE DE SOUZA 114761001-3 SEMS 18/01/2022 E 19/01/2022 07/10/2020

NEIDE ALEXANDRE DE SOUZA 114761001-3 SEMS 20/01/2022 E 21/01/2022 15/11/2020

RESOLUÇÕES
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RAFAEL ROGER RIBEIRO MARQUES DA SILVA 114765859-1 SEMS 10/11/2021 E 13/11/2021 13/11/2020

VANDERCLEIA GONZAGA DOS SANTOS 114760108-1 SEMS 25/12/2021 E 30/12/2021 15/11/2020

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 16 de Março de 2022. 

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Disp/02/387/2022/SEMAD

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

R E S O L V E:

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

RESOLUÇÃO DISPENSA ELEITORAL Nº. 03/387/2022/SEMAD 

FOLGA DE 01(UM) DIA

NOME MATRICULA SECRETARIA DATA DA FOLGA
DATA DO SERVIÇO 

ELEITORAL

ROSELY MENDES DE OLIVEIRA 114763592-2 SEMS 04/01/2022 15/11/2020

JEFFERSON MIRANDA DE OLIVEIRA 114765822-1 SEMS 02/11/2021 03/11/2020

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos 16 de Março de 2022. 

Vander Soares Matoso

Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÃO Nº. 009/2022/SIMD/SEMAF.

Dourados - MS, 15 de março de 2022.

 “ADEMAR ROQUE ZANATTA, Secretário Municipal de Agricultura Familiar Interino, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso II do artigo 55 da 
lei complementar 329 de 18 de abril de 2017, que regulamenta a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Dourados”.

R E S O L V E:

Artigo 1°- Renovar junto ao SIMD o Certificado de Registro da empresa L.R. SUPERMERCADOS LTDA (SUPERMERCADO DOIS IRMAOS), localizada na Rua R 
Cezario Domingos Peres, n°. 6520, bairro Jardim Brasília, CEP 79.841-070, Dourados-MS, com CNPJ Nº 02.349.229/0001-61, registrado no Serviço de Inspeção Municipal 
de Dourados-SIMD sob o Nº. 025, classificada como FÁBRICA DE CONSERVAS. Tem como Responsável Técnico a SIMD sob o Nº. 027, classificada como FÁBRICA DE 
CONSERVAS. Tem como Responsável Técnico a Dr. Vili Schulz, com CRMV-MS Nº. 1467.

Artigo 2° - A presente renovação tem vigência de um ano a partir da data de emissão do Certificado, atendendo a legislação em vigor para gozar as vantagens que são de 
direito para produção, embalagem e comercialização de produtos de origem animal.

Artigo 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

ADEMAR ROQUE ZANATTA

Secretário Municipal de Agricultura Familiar

RESOLUÇÕES
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RESOLUÇÃO Nº. 010/2022/SIMD/SEMAF.

Dourados - MS, 15 de março de 2022.

“ ADEMAR ROQUE ZANATTA, Secretário Municipal de Agricultura Familiar, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso II do artigo 55 da lei com-
plementar 329 de 18 de abril de 2017, que regulamenta a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Dourados”.

R E S O L V E:

Artigo 1° - Aprovar as EMBALAGENS E RÓTULOS da empresa FERNANDO BASTOS DE CASTRO (LATICÍNIO PARAÍSO), CPF 608.586.641-00, registrada sob o 
número 055 junto ao Serviço de Inspeção Municipal de Dourados – SIMD, dos seguintes produtos:

PRODUTO N°. REG. RÓTULO APRESENTAÇÃO

1 DOCE DE LEITE 201/2022/SIMD
Produto acondicionado em embalagem plástica, com lacre na tampa. Rótulo/etiqueta plástica adesiva colada ex-

ternamente na embalagem. Quantidade acondicionada de 0,250kg e 0,500kg. PRODUTO MANTIDO EM TEM-
PERATURA AMBIENTE. 

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

ADEMAR ROQUE ZANATTA
Secretário Municipal de Agricultura Familiar

RESOLUÇÃO Nº. 011/2022/SIMD/SEMAF.

Dourados - MS, 15 de março de 2022.

“ ADEMAR ROQUE ZANATTA, Secretário Municipal de Agricultura Familiar, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso II do artigo 55 da lei com-
plementar 329 de 18 de abril de 2017, que regulamenta a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Dourados”.

R E S O L V E:

Artigo 1° - Aprovar as EMBALAGENS E RÓTULOS da empresa EUGENIO FIORUCCI - ME (CASA DE CARNE COSTELÃO), CNPJ 18.396.011/0001-06, registrada 
sob o número 065 junto ao Serviço de Inspeção Municipal de Dourados – SIMD, dos seguintes produtos:

PRODUTO N°. REG. RÓTULO APRESENTAÇÃO

1 CHARQUE 110/2022/SIMD
Produto acondicionado em embalagem plástica de polietileno transparente flexível de baixa densidade, com rótulo/eti-

queta impresso em material específico para colocar na parte interna da embalagem. Embalagens seladas com lacres plás-
ticos. Quantidade acondicionada de 0,500kg a 2,000kg. PRODUTO MANTIDO EM TEMPERATURA AMBIENTE. 

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.

Cumpra-se.

Publique-se.

ADEMAR ROQUE ZANATTA

Secretário Municipal de Agricultura Familiar

RESOLUÇÃO/SEMS Nº. 08, DE 15 DE MARÇO DE 2022.

Designa servidores para atuarem como membros da Comissão de Elaboração do Regimento Interno do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192.

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 os membros a seguir listados para atuarem como membros da Comissão de Elaboração de Regimento Interno do Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência – SAMU 192:

RESOLUÇÕES
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Maykol Rios Cosin dos Santos – Rádio Operador;
Kelly Vanessa Barbosa Felix – Técnico Auxiliar de Regulação Médica;
Paulo Sergio Queiros Sobrinho – Técnico Auxiliar de Regulação Médica;
Maiara Rogelia Capelaxio – Técnico de Enfermagem;
Vanderlei Ferreira Rocha – Auxiliar de Enfermagem;
Edilsom Maciel de Souza – Enfermeiro;
Edjane Carvalho de Lima – Enfermeira;
Marcos Mendonça de Lagos – Socorrista;
Igo da Silva Ferreira – Socorrista;
Sandro Barreto dos Santos – Médico;
Humberto Alves Schwingel – Médico.

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

Dourados (MS), 15 de março de 2022.

Waldno Pereira de Lucena Junior.
Secretário Municipal de Saúde 

Resolução nº AD/03/1.644/22/SEMAD

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

R E S O L V E:

APLICA-SE  à servidora pública municipal ROSANGELA ABREU DIAS , matrícula funcional nº 73.461, cargo efetico de Profissional do Magistério,    lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, a penalidade de ADVERTÊNCIA, com fulcro no Artigo 202, Caput, da Lei Complementar n. 107/2006, conforme Sindicancia Administrativa n. 
2.392/2018, instaurado em 10.09.2018,   por transgressão aos Artigos 186, inc. IX,  da supracitada lei.

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

Secretaria Municipal de Administração, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezoito (2022).

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.001/2022

O MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS, por intermédio do Fundação de Esporte de Dourados -FUNED, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à 
seleção de Organização da Sociedade Civil interessada em celebrar Termo   FOMENTO tendo por objeto a execução de Projeto voltado ao Esporte e Lazer.

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

1.1 A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas visando à celebração de Parceria com o Município de Dourados, por intermédio da Fundação 
de Esporte de Dourados -FUNED a ser formalizada por Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, envolvendo a transferência de 
recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC) credenciadas e selecionada, conforme condições estabelecidas neste Edital.

1.2 O procedimento de seleção será regido pela Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto Municipal n° 2.710, de 24 de novembro de 2016, Decreto Mu-
nicipal n° 1.327, de 05 de outubro de 2018, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.

1.3 A OSC selecionada receberá apoio financeiro no valor de até R$  110.000,00 (cento e dez mil reais), para execução do objeto no prazo de até 12 (doze meses).

2. OBJETO DA PARCERIA

2.1 O Termo de Fomento, terá por objeto a concessão de apoio para a execução de projeto voltado à  Projetos de Esporte e Lazer no municipio de Dourados

2.2 Objetivos específicos da parceria Compreende o objeto deste chamamento público a formalização de parceria, através termo de fomento, com Organização da Socieda-
de Civil (OSC), em regime de mútua cooperação com a Administração Pública, para consecução de projeto, conforme art. 2º, inc. III-B da Lei 13.019/2014 no exercício de 
2022, com a finalidade de executar os objetos descritos na Tabela contida no item 2.3 deste Chamamento Público, tendo por objetivo a realização das ações conforme Plano 
de Trabalho apresentado. 

2.3 Atividades especificadas na tabela abaixo:
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QUANTIDADE ATIVIDADE

3
Projetos Espotivos Desenvolvidos em pólos próprios ou do concedente, para representar o município de Dourados/MS em esfera local, regional, 

estadual e nacional em campeonatos da modalidade de lutas

1 Projeto Espotivo Desenvolvidos em pólos próprios ou do concedente, para representar o município de Douados/MS em esfera local, regional, 
estadual, nacional e internacional, em campeonatos da modalidade Natação

2 Projeto Espotivo Desenvolvidos em pólos próprios ou do concedente, para representar o município de Dourados/MS em esfera local, regional, 
estadual e nacional, em campeonatos da modalidade de Esportes Olímpicos Individuais ou em dupla.

1 Projeto Espotivo Desenvolvidos em pólos próprios ou do concedente, para representar o município de Dourados/MS em esfera local, regional, 
estadual e nacional, em campeonatos de Paradesporto

4 Projeto Espotivo Desenvolvidos em pólos próprios ou do concedente, para representar o município de Dourados/MS em esfera local, regional, 
estadual e nacional, em campeonatos das modalidades de esportes coletivos.

2.4 O presente Edital estimula a apresentação de projetos que, no adimplemento dos objetivos citados no item 2.3 e que proponham ações de atendimento de crianças, ado-
lescentes, adultos e idosos.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 justificamos que a celebração da parceria é importante pela contribuição que as Entidades apresentam para nossa sociedade durante esses anos de existência, principal-
mente na parceria da redução da necessidade do Município. Os projetos visam proporcionar lazer, saúde e bem-estar à população, desenvolvendo atividades esportivas nas 
modalidades de  da modalidade de lutas, natação, Esportes Olímpicos Individuais ou em dupla, campeonatos de Paradesporto, campeonatos das modalidades de esportes 
coletivos, contribuindo para o desenvolvimento social.

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

4.1 Poderão participar deste Chamamento Público as Organizações da Sociedade Civil (OSC), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2°, inciso I, alíneas “a”, “b” 
ou “c”, da Lei Federal n° 13.019/14:

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, 
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício 
de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo 
de reserva;

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei Federal nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais 
ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

4.2 Para participar deste Edital a OSC deverá declarar, conforme Modelo do Anexo XIII  DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA CONCORDÂNCIA) deste Edital que está ciente e 
concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados 
durante o processo de seleção.

5. DA ATUAÇÃO EM REDE: 

5.1 5.1 Não será admitida a atuação em rede na execução do objeto da parceria de que trata este Chamamento Público.

6. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇAO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA

6.1 Para a celebração do Termo de Fomento, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos:

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instru-
mento a ser pactuado (art. 33, “caput”, I, e art. 35, “caput”, III da Lei Federal nº 13.019/14);

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente, em caso de dissolução da entidade, que o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra 
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal n° 13.019/14, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, 
“caput”, inciso III, Lei Federal n° 13.019/14);

c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade (art. 33, “caput”, inciso IV, Lei Federal n° 13.019/14);

d) possuir, no momento da apresentação do Plano de Trabalho, no mínimo 2 (dois) anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (art. 33, “caput”, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal n° 13.019/14);

e) possuir experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no momento 
da apresentação do Plano de Trabalho e na forma do art. 26, “caput”, inciso III, do Decreto Municipal nº 2.710/16 (art. 33, “caput”, inciso V, alínea “b”, da Lei Federal n° 
13.019/14);

f) possuir capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser atestado mediante Declaração do 
representante legal da OSC, conforme Modelo do Anexo VI - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL, deste Edital, demonstrando possuir ins-
talações e outras condições materiais ou, alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria (art. 26, “caput”, inciso III, do Decreto Municipal 
nº 2.710/16);

g) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 26, “caput”, incisos IV a VI do Decreto 
Municipal nº 2.710/16 (art. 34, “caput”, inciso II, da Lei Federal n° 13.019/14);

h) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, 
endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da Carteira de Identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles, conforme 
Modelo do Anexo VIII - RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES deste Edital (art. 34, “caput”, incisos V e VI, da Lei n° 13.019, de 2014, e art. 26, “caput”, VIII, do Decreto 
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Municipal nº 2.710/16);

i) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação, acompa-
nhado da Declaração constante do Modelo do Anexo X DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO deste Edital (art. 34, “caput”, inciso VII, da Lei Federal n° 
13.019/14, e art. 26, “caput”, inciso VIII, do Decreto Municipal nº 2.710/16); 

j) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese da OSC se tratar de sociedade cooperativa (art. 2°, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3°, Lei Federal n° 
13.019/14).

6.1.1 Estão dispensadas das exigências fixadas nas alíneas “a” e “b” do item 6.1 as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2° e 3”, Lei Federal n° 
13.019, de 2014).

6.1.2 Caso nenhuma OSC proponente atenda ao requisito temporal estabelecido na alínea “d” no momento da apresentação do Plano de Trabalho, a critério da Administração 
Pública Municipal, poderá ser reduzido o prazo mínimo de existência da entidade por ato específico da autoridade competente no âmbito do órgão ou entidade responsável por 
este Chamamento Público (art. 33, “caput”, inciso V, alínea “a” da Lei nº 13.019/2014).

6.1.3 Para fins de cumprimento dos requisitos constantes da alínea “f”, não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de 
profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, “caput”, inciso 
V, alínea “c” e §5°, da Lei Federal n° 13.019, de 2014, e art. 26, “caput”, inciso XI e §1°, do Decreto Municipal nº 2.710/16);

6.3 Ficará impedida de celebrar o instrumento de parceria a OSC que:

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, “caput”, I da Lei Federal nº 13.019/14);

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, “caput”, inciso II, da Lei Federal n° 13.019/14);

c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a 
vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria 
natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, 
“caput”, inciso 111 e §§ 5° e 6°, da Lei Federal n° 13.019/14, e art. 27, “caput”, I e §§ 1° e 2°, do Decreto Municipal nº 2.710/16);

d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 
eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 
suspensivo (art. 39, “caput”, inciso IV, da Lei Federal n° 13.019/14);

e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei Federal n° 13.019/14, ou com a sanção prevista no 
inciso III do art. 73 da Lei Federal n° 13.019/14 (art. 39, “caput”, inciso V, da Lei Federal n° 13.019, de 2014);

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos (art. 39, “caput”, inciso VI, da Lei Federal n° 13.019/14); ou

g) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera 
da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 
I, II e III do art. 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, “caput”, inciso VII, da Lei Federal n° 13.019/14).

7. COMISSÃO DE SELEÇÃO:

7.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente Chamamento Público, sendo constituída pelos seguintes membros Sandra Giselly 
Amaral de Assunção, Valmor Gerônimo Ranzi Junior, Wellington Nogueira Leite da Silva,  designados pelo Decreto 198, de 19/03/2021 publicada no Diário Oficial Municipal  
nº 5377 de 23 de março de 2021.

7.2 Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como asso-
ciado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do Chamamento Público (art. 27, §§ 2° e 3°, da Lei Federal n° 13.019/14, e art. 14, §6º 
do Decreto Municipal nº 2.710/16).

7.3 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do processo de seleção (art. 14, §7º, do Decreto Municipal nº 2.710/16).

7.4 Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessi-
dade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§2º e 3°, da Lei Federal n° 13.019/14, e art. 14, § 8°, do Decreto Municipal nº 2.710/16).

7.5 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concor-
rentes ou para esclarecer dúvidas e omissões, observados, em qualquer situação, os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.

7.7 Fica vedada a participação em rede de “OSC executante e não celebrante” que tenha mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da comissão de seleção 
responsável pelo chamamento público que resultou na celebração da parceria.

8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:

8.1 O processo de seleção observará as seguintes etapas:

8.2 .

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATA

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 18/03/22

2 Data-limite para impugnação ao Edital de Chamamento Público 28/03/22

3 Data-limite para envio das propostas pelas OSCs 18/04/22

6 Divulgação do resultado preliminar, da análise da propostas pela Comissão de Seleção 28/04/22

7 Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar 11/05/22

8 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 18/05/22

9 Homologação e publicação do resultado definitivo do processo de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). 25/05/22

Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei Federal n° 13.019/14) e a não ocorrência de im-
pedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei Federal nº 13.019/14) é posterior à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas da(s) OSC(s) 
selecionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei Federal n° 13.019/14.

8.3 Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público
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8.3.1 O presente Edital será divulgado no Diário Oficial do Município de Dourados e www.dourados.ms.gov.br, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação 
das propostas, contado da data de publicação do edital.

8.4 Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs

8.4.1 As propostas serão apresentadas pelas OSCs, em envelope lacrado, dirigido à Comissão de Seleção deste Chamamento Público, com identificação da instituição pro-
ponente e meios de contato, com a seguinte inscrição “Proposta - Edital de Chamamento Público n° 001/2022.

8.4.2 As propostas deverão ser entregues, pessoalmente ou via postal (sedex ou carta registrada com aviso de recebimento) na sede da FUNDAÇÃO DE ESPORTE 
DE DOURADOS - FUNED (JORJÃO) situada na Rua Itamarati nº 100, Jardim Agua Boa - Dourados MS,  de segunda a sexta-feira, no horário 8h as 13h, no período de 
18/03/2020 a 18/04/2022

8.4.3 Na hipótese do subitem anterior, a proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada 
pelo representante legal da OSC proponente. Também deve ser entregue uma cópia em versão digital no email da Fundação. funed@dourados.ms.gov.br .

8.4.4 Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita 
e formalmente solicitados.

8.4.5 Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada 
para análise.

8.4.6 As propostas deverão ser apresentadas conforme Modelo do Anexo I DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA deste Edital, devendo conter no mínimo 
as seguintes informações:

a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;

b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas;

c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e

d) o valor global.

8.4.7 Somente serão avaliadas as propostas que observarem o prazo e a forma prevista neste item.

8.5 Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção

8.5.1 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e julgamento de 
cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento, a salvo de quaisquer interferências político-ad-
ministrativas.

8.5.2 A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 8.1 para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de sele-
ção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada.

8.5.3 As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento estabelecidos na Tabela 2.3 e 8.5.4, observado o contido no Modelo do Anexo I (Ver 
I – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA).

8.5.4 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento apresentados no quadro a seguir:

REQUISITO CRITÉRIO PONTUAÇÃO

Análise

do valor  proposto

O valor da Proposta é compatível com os preços praticados  no mercado.

Não é compatível = 0 ponto;

Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 5 pontos;

Compatível = 6 a 10 pontos.

0 a 10

O valor é compatível com as metas/etapas da Proposta.

Não é compatível = 0 ponto;

Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 5 pontos;

Compatível = 6 a 10 pontos

0 a 10

Subtotal da pontuação 20 pontos

Análise

da Caracterização

A descrição da realidade apresentada na Proposta possui nexo com a atividade ou projeto proposto.

Não apresenta nexo = 0 ponto;

Demonstra o nexo de maneira razoável/mediano = 1 a 7 pontos;

Demonstra o nexo de maneira detalhada e compreensível =

8 a 15 pontos.

0 a 15

A Proposta apresenta ações/atividades coerentes com o plano de trabalho (se for termo de Fomento) ou das diretrizes para a 
elaboração do plano de trabalho (se for termo de fomento).

Não é compatível = 0 ponto;

Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 7 pontos;

Compatível = 8 a 15 pontos

0 a 15
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Técnica da Proposta

A Proposta apresenta ações/atividades coerentes com os  objetivos do projeto em que se insere o objeto da parceria.

Não é compatível = 0 ponto;

Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 7 pontos;

Compatível = 8 a 15 pontos

0 a 15

A Proposta apresenta ações/atividades possíveis de serem  executadas.

Não descreve as ações/atividades que serão executadas pelo  projeto/atividade = 0 ponto;

Descreve ações/atividades com execução razoável/mediano

= 1 a 5 pontos;

Descreve ações/atividades de maneira detalhada, compreensível e perfeitamente executáveis = 6 a 10 pon-
tos.

0 a 10

A Proposta apresenta ações/atividades adequadas aos  objetivos específicos da política

Não é compatível = 0 ponto;

Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 7 pontos;

Compatível = 8 a 15 pontos

0 a 15

O prazo de execução é compatível com as metas/etapas/ações da Proposta.

Não é compatível = 0 ponto;

Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 5 pontos;

Compatível = 6 a 10 pontos.

0 a 10

Subtotal da pontuação 80 pontos

Total da pontuação 100 pontos

8.5.5 A falsidade de informações nas propostas poderá acarretar a eliminação da proposta, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunica-
ção do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime, quando for o caso.

8.5.6 Serão eliminadas aquelas propostas: que não contemplarem os elementos inclusos nos modelos constantes no Modelo de Plano de Trabalho e Modelo de Proposta – 
anexo I e II deste Edital ou que apresentarem conteúdos idênticos

8.5.7 As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela 8.5.4, assim considerada a média 
aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.

8.5.8 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida no somatório do critério de julgamento Caso ocorram 
empates, serão selecionadas as propostas que obtiverem maior pontuação na ordem dos requisitos a seguir: Análise da Caracterização Técnica da Proposta e Análise do De-
monstrativo da Execução Financeiro. Persistindo o empate, será realizado sorteio em sessão pública convocada pela Comissão de Seleção. Persistindo o empate será conside-
rada vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio, em ato público.

8.6 Etapa 4: Divulgação do Resultado Preliminar

8.6.1 A Administração Pública Municipal divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no Diário Oficial do Município e www.dourados.ms.gov.br, iniciando-se 
o prazo para recurso.

8.7 Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado

8.7.1 Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.

8.7.2 Nos termos do art. 18 do Decreto Municipal nº 2.710/16, os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administra-
tivo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão no Diário Oficial do município, ao colegiado que a proferiu (Comissão de Seleção), sob pena de 
preclusão.

8.7.3 Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.

8.7.4 Os recursos, dirigidos à Comissão de Seleção, deverão ser apresentados por escrito e conter os argumentos e documentos que embasem o pedido de revisão da decisão 
proferida, devendo ser protocolados na sede da FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE DOURADOS - FUNED (JORJÃO) situada na Rua Itamarati nº 100, Jardim Agua Boa - Dou-
rados MS,  de segunda a sexta-feira, no horário 8h as 13h

8.7.5 É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente 
com os devidos custos.

8.8 Etapa 5: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção:

8.8.1 A Comissão de Seleção avaliará a existência de recursos interpostos e os analisará no prazo de 5 (cinco) dias.

8.8.2 Os recursos que não forem reconsiderados pela Comissão de Seleção no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento, deverão ser encaminhados ao 
Diretor Presidente da FUNED, para decisão final.

8.8.3 Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou 
entidade responsável pela condução do processo de seleção.

8.8.4 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.9 Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo do processo de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver)

8.9.1 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a Administração Pública Municipal deverá homologar e divulgar, no Diário 
Oficial do Município e na página do sítio oficial da Prefeitura Municipal de Dourados, www.dourados.ms.gov.br as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do 
processo de seleção (art. 19 do Decreto Municipal n° 2.710/16).

8.9.2 A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6°, da Lei Federal n° 13.019, de 2014).

8.9.3 Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas às exigências deste 
Edital, a Administração Pública Municipal poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração.

8.9.4 Quando todas as entidades concorrentes tiverem suas propostas eliminadas ou na hipótese prevista no item anterior, a administração pública poderá fixar prazo de 10 
(dez) dias para a reapresentação das propostas.

8.9.5 Quando não acudirem interessados ao presente Chamamento Público e este, justificadamente, não puder ser repetido sem prejuízo, a Administração Pública Municipal 
poderá negociar diretamente a celebração da parceria com OSC capacitada para a realização de seu objeto, mantidas, neste caso, todas as condições estabelecidas neste Edital, 
inclusive quanto a eventuais exigências mínimas de metas a serem alcançadas.
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9. DA CELEBRAÇÃO:

9.1 O processo de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria:

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA

1 Convocação da(s) OSC(s) selecionada(s) para apresentação do Plano de Trabalho e comprovação de requisitos estatuários e documentais exigidos para a 
celebração 

2 Verificação do cumprimento de requisitos de celebração e outras exigências legais. Análise do Plano de Trabalho 

3 Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de documentação, se necessário 

4 Emissão de Parecer Técnico e Parecer Jurídico 

5 Assinatura do instrumento de parceria 

6 Publicação do extrato da Parceria no Diário Oficial do Município de Dourados 

9.2 Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do Plano de Trabalho e comprovação do atendimento de requisitos de celebração e outras exigências legais.

9.2.1 Para a celebração da Parceria, a Administração Pública Municipal convocará a OSC selecionada para, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da convocação, 
apresentar o seu Plano de Trabalho (art. 25, “caput”, do Decreto Municipal n° 2.710/16) e a documentação exigida para comprovação dos requisitos estatutários e documentais 
(art. 28, “caput” e arts. 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/14 e arts. 26 e 27 do Decreto Municipal n° 2.710/16).

9.2.2 Por meio do Plano de Trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os por-
menores exigidos pela legislação (em especial, art. 22 da Lei Federal n° 13.019/14, e o art. 25 do Decreto Municipal n° 2.710/16), observado o Anexo anexo II PLANO DE 
TRABALHO deste Edital.

9.2.3 O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com o projeto e com as metas a serem atingidas;

b) a forma e cronograma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede;

c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;

d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;

e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos 
e indiretos necessários à execução do objeto;

f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e

g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.

9.2.4 A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 9.2.3 deste Edital deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos 
custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços 
de associações profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes, ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. No caso de 
cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de no mínimo 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que identifique a data da 
cotação e o fornecedor específico. Para comprovar a compatibilidade de custos de determinados itens, a OSC poderá, se desejar, utilizar-se de ata de registro de preços vigente.

9.2.5 Além da apresentação do Plano de Trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo acima de 15 (quinze) dias corridos, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos 
previstos no inciso I do “caput” do art. 2°, nos incisos I a V do “caput” do art. 33 e nos incisos II a VII do “caput” do art. 34 da Lei Federal n° 13.019/14, e a não ocorrência 
de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos:

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei Federal n° 13.019/14;

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar 
que a OSC existe há, no mínimo, 2 (dois) anos com cadastro ativo;

III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, 
podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros (art. 26, III do Decreto Municipal nº 2.710/16):

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela;

d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 
emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 
comitês de políticas públicas; ou

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;

IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

V – Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

VI - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;

VII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

VIII – Cópia da Ata de Eleição do quadro dirigente atual;

IX - relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira 
de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles, conforme Modelo do Anexo VIII  RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES 
deste Edital;

X – comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, o que pode ser feito por meio de contrato de consumo de água, luz, telefone ou contrato de locação, 
acompanhado da Declaração de Endereço constante do Modelo do Anexo X  - (DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO) deste Edital;

XI - Declaração do representante legal da OSC com informação de que a OSC e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal 
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n° 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme Modelo do Anexo XIII (DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO) deste Edital;

XII - Declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações físicas, condições materiais, capacidade técnica-operacional adequadas ou sobre a previsão 
de contratar ou adquirir com recursos da parceria, acompanhada de comprovantes, tais como: contrato de locação ou escritura do imóvel, relação de equipamentos disponíveis, 
relação da equipe de trabalho com a devida qualificação – Modelo do Anexo V (DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL) deste Edital;

XIII - Declaração do representante legal de que não há em seu quadro de dirigentes membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de entidade da 
Administração Pública do Município de Dourados ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau (art. 27 I, a e b do 
Decreto), conforme Modelo do Anexo XI (Declaração Art 27) deste Edital;

XIV - Declaração do representante legal de que não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias (art.27, II do Decreto), conforme Modelo do Anexo XI DECLA-
RAÇÃO ART 27 deste Edital;

XV - Declaração do representante legal de que não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados (art. 27, III do Decreto): membro de Poder ou do Mi-
nistério Público ou dirigente do órgão ou de entidade da Administração Pública Municipal; servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Ad-
ministração Pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores; - Modelo do Anexo XI DECLARAÇÃO ART 27 CONTRATAÇÃO deste Edital.

9.2.5.1 Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso das certidões IV, V e VI previstas no item 9.2.5 deste Edital.

9.2.5.2 As organizações da sociedade civil ficarão dispensadas de reapresentar as certidões IV, V e VI previstas no item 9.2.5 deste Edital que estiverem vencidas no momento 
da análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente.

9.2.6 No caso da atuação em rede, nos termos do art. 46 do Decreto Municipal nº 2.710/16, a OSC celebrante deverá comprovar também o cumprimento dos requisitos 
previstos no art. 35-A da Lei Federal nº 13.019/14, a serem verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos:

I - comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC celebrante existe há, no 
mínimo, cinco anos com cadastro ativo; e

II - comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede, sendo admitidos: declarações de organizações da sociedade civil que componham 
a rede de que a celebrante participe ou tenha participado; cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de redes de que a celebrante 
participe ou tenha participado; ou relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que a celebrante participe ou tenha participado.

9.2.7 O Plano de Trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, por meio físico, 
devendo ser entregues pessoalmente ou via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) no na sede da FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE DOURADOS - 
FUNED (JORJÃO) situada na Rua Itamarati nº 100, Jardim Agua Boa - Dourados MS.

9.3 Etapa 2: Verificação do Cumprimento de Requisitos de Celebração e Outras Exigências Legais. Análise do Plano de Trabalho

9.3.1 Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria 
(item 6.1 deste Edital), a não ocorrência de impedimento para a celebração da parceria (item 6.3 deste Edital) e cumprimento de demais exigências previstas no item 9.2.5, e 
9.2.6 em caso de atuação em rede, deste Edital. Esta etapa também engloba a análise do Plano de Trabalho.

9.3.2 No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de parcerias, a Administração Pública Municipal deverá consultar a Secretaria Municipal 
de Fazenda – Departamento de Contabilidade e Convênios, para verificar se há informação sobre ocorrência impeditiva à referida celebração.

9.3.3 A Administração Pública Municipal examinará o Plano de Trabalho apresentado pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada 
que tenha sido convocada.

9.3.4 Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver de acordo com as informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os termos e as 
condições constantes neste Edital e em seus anexos (art. 25, §2°, do Decreto Municipal n° 2.710/16). Para tanto, a administração pública poderá solicitar a realização de ajustes 
no plano de trabalho, nos termos do §3° do art. 25 do mesmo Decreto.

9.4 Etapa 3: Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de documentação, se necessário

9.4.1 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados, se constate evento que impeça a celebração ou quando as certidões IV, V e VI do item 9.2.5 
deste Edital estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua 
situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria (art. 28 do Decreto Decreto Municipal n° 2.710/16).

9.4.2 Caso seja constatada necessidade de adequação no Plano de Trabalho enviado pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá 
fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contado da data de recebimento da solicitação apresentada (art. 25, §§ 3° e 4°, do Decreto Municipal nº 2.710/16).

9.4.3 Na hipótese de, após o prazo para regularização de documentação e ajustes no Plano de Trabalho, a OSC selecionada não atender às exigências previstas no item 9.2.5 
(incisos I até XV) e, em caso de atuação em rede, no item 9.2.6 (incisos I e II) deste Edital ou caso seu Plano de Trabalho não seja aprovado, a mesma será desclassificada e a 
imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. Caso a OSC convidada aceite celebrar 
a parceria, a mesma apresentará seu Plano de Trabalho e os documentos listados no item 9.2.5 deste Edital e a administração procederá e verificação do Plano de Trabalho e 
dos documentos que comprovem o atendimento das mesmas exigências (art. 28, §§ 1° e 2°, da Lei Federal nº 13.019/14), conforme previsto nos itens 9.1 a 9.5 deste Edital. 
Esse procedimento poderá ser repetido sucessivamente, obedecida a ordem de classificação.

9.5 Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do instrumento de Parceria:

9.5.1 A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração da parceria (art. 25, §5°, do Decreto Municipal n° 2.710/16).

9.5.2 A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do Plano de Trabalho, a emissão 
dos pareceres técnico e jurídico pelo órgão ou entidade pública municipal, as designações do Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia 
dotação orçamentária para execução da parceria.

9.5.3 No período de tempo entre a apresentação da documentação prevista no item 9.2.5 deste Edital e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar 
qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração.

9.5.4 A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando houver.

10. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO

10.1 Os créditos necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital são provenientes da seguinte dotação orçamentária: 
01 - FUNED 
13.00 - Secretaria Municipal de Educação 
13.03- Fundação de Esporte de Dourados
27.811.124- Esporte e Lazer para Todos
2.071 Implantação de Projetos de Esporte e Lazer
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33.50.41.00- Contribuições 
Fonte: 100.000- Ficha 628

10.2  DO VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO

10.3  A Fundação de Esporte de Dourados - FUNED  disponibilizará, para a execução do objeto da parceria recursos financeiros no montante de R$ 110.000,00 (cem mil 
reais).

10.4     Para execução do objeto da parceria serão necessários recursos estimados no montante estipulado na tabela abaixo para cada finalidade específica, sendo aquele o 
valor de referência.

QUANTIDADE ATIVIDADE VALOR

3
Representar o município de Dourados/MS em esfera local, regional, estadual e nacional em campeonatos da modalidade 

de lutas R$ 30.000,00

1
Representar o município de Douados/MS em esfera local, regional, estadual, nacional e internacional, em campeonatos da 

modalidade Natação R$ 10.000,00

2
Representar o município de Dourados/MS em esfera local, regional, estadual e nacional, em campeonatos da modalidade de 

Esportes Olímpicos individuais ou em dupla. R$ 20.000,00

1
Representar o município de Dourados/MS em esfera local, regional, estadual e nacional, em campeonatos de Paradesporto.

R$ 10.000,00

4
Representar o município de Dourados/MS em esfera local, regional, estadual e nacional, em campeonatos das modalidades 

de esportes coletivos. R$40.000,00

10.5 Será exigida contrapartida em bens e serviços das Organizações da Sociedade Civil que ultrapassarem o valor do projeto.

10.6 Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, o órgão ou a entidade pública municipal indicará a previsão 
dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes (art. 11, § 1°, do Decreto Municipal n° 2.710/16).

10.7 A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida pela administração pública federal nos exercí-
cios subsequentes serão realizados mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no exercício em que 
a despesa estiver consignada (art. 24, §1º, e art. 42, §1°, inciso 11, ambos do Decreto Municipal n° 2.710/16).

10.8 O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no exercício de 2022. Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas 
em exercício financeiro seguinte ao da seleção a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias será indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

10.9 As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso que guardará consonância com as metas da parceria, observado o art. 48 da Lei Federal n° 
13.019/14, e os arts. 32 e 33 do Decreto Municipal n° 2.710/16.

10.10 Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legis-
lação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42 e nos arts. 45 e 46 da Lei Federal n° 13.019/14, e nos arts. 35 a 41 do Decreto Municipal n° 2.710/16. 
É recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar 
as sanções cabíveis.

10.11 Todos os recursos da Parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no Plano de Trabalho 
(art. 46 da Lei Federal nº 13.019/14):

a) remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC ou dirigentes estatutários ou celetistas, durante a vigência da 
parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, 
salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

b) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da Parceria assim o exija;

c) custos indiretos necessários à execução do objeto, que poderão incluir, entre outras despesas, aquelas relacionadas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de 
água e luz, remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica, desde que necessários à execução da Parceria e correspondentes ao período em que foram utilizados 
nessa finalidade;

d) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos 
referidos equipamentos e materiais.

10.12 É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos da parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de con-
fiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.

10.13 Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
serão devolvidos à Administração Pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei Federal n° 13.019, de 2014.

10.14 O instrumento de Parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o princípio do interesse público e desde que carac-
terizadas a oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos 
proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.

DAS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO

11.1 A administração pública está incumbida de realizar procedimentos de fiscalização das parcerias celebradas antes do término da sua vigência, inclusive por meio de 
visitas in loco, para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto, na forma do regulamento.

11.2 O Monitoramento e a Avaliação,  serão exercidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, que será responsável pelo acompanhamento da execução do objeto, 
sendo constituída pelos seguintes membros Antonio Carlos Barbosa, Rodrigo Navarro de Matos, Nayhara Xavier Machado designados pelo Decreto 200, de 19/03/2021 pu-
blicada no Diário Oficial Municipal  nº 5377 de 23 de março de 2021.

12  DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1 A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas neste Termo, além  de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e 
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do plano de trabalho.

12.2 A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que 
o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, 
até o período de que trata a prestação de contas.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1 O presente Edital será divulgado no Diário Oficial de Dourados e na página do sítio oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS ww.dourados.ms.gov.br, 
com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do edital na imprensa oficial.

13.2 Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, Público por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 13.019/2014 ou no Decreto Decreto Municipal n° 
2.710/16, devendo protocolar o pedido no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste Edital, no endereço da sede da FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE DOURADOS 
- FUNED (JORJÃO) situada na Rua Itamarati nº 100, Jardim Agua Boa - Dourados MS, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h as 13h.

13.3 A resposta às impugnações caberá à Comissão de Seleção ou a autoridade competente do órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, observado o prazo de 
5 (cinco) dias contados da data do seu recebimento para manifestação.

13.4 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus Anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 5 (dias) 
dias da data-limite para envio da proposta, por petição protocolada no endereço informado 11.1 no deste Edital. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção.

13.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão entra-
nhados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

13.5 Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

13.6 A Fundação de  Esporte de Dourados - FUNED, resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os prin-
cípios que regem a administração pública.

13.7 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

13.8 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer etapa do processo de seleção. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções 
administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da 
falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o 
art. 73 da Lei Federal n° 13.019/14.

13.9 A Administração Pública Municipal não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste Edital.

13.10 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabili-
dade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.

13.11 Este Edital será divulgado no Diário Oficial de Dourados e na página oficial do municipio de Dourados, www.dourados.ms.gov.br, Igualmente, nos termos do artigo 
10 da Lei Federal nº 13.019/2014, após formalizados os Termos de  Fomento, relativo às propostas selecionadas, serão mantidos, em sítio oficial na internet, a relação das 
parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento.

13.12 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: Anexo I ( Proposta das OSCs); Anexo II (Plano de Trabalho), Anexo III (Declaração Art. 
39); Anexo IV (Art.07 Declaração de não emprego de menores); Anexo V (Declaração de Capacidade Técnica); Anexo VI (Declaração de Atendimento a Lei Federal nº. 
12.527/2011 e o Art 11 da   LEI Nº 13019/2014 – PUBLICIDADE); Anexo VII (Declaração de Concordancia); Anexo VIII (Relação Nominal); Anexo IX  (Indentificação do 
envelope); Anexo X (Declaração de Endereço); Anexo XI (Declaração Art 27).

Dourados 26 de janeiro de 2022

Luis Arthur Spinola Castilho

Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Dourados

ANEXO I

PROPOSTA DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

PROPOSTA DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA Nº DO PROTOCOLO

DATA:       / /  

 Assinatura

FUNED DE DOURADOS

EDITAL FUNED Nº 001/2022, de    / /2022 Nº DO REGISTO NO FUNED

  

Resolução FUNED nº , de / /  

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome da Proponente: CNPJ:

Endereço Sede: Bairro: Email: Telefone

Endereço Residencial: Município: Bairro: CEP:

Telefone de Contato Email: Site:

2- IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome do Responsável: Cargo:

Endereço Residencial: Bairro: Município:

CPF: RG: Telefone:

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome do Responsável Técnico
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Endereço Residencial: Bairro: Município:

CEP: Telefone: E-Mail:

Cargo: Formação: Reg. Profissional:

CPF: RG:

4- CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

4.1-Eixo:

4.3 - Nome do Projeto:

4.4 Área de Abrangência:

4.5 - Estimativa de Público-Alvo Abarcado:

Público Direto: Faixa Etária:

Público Indireto: Faixa Etária:

4.6- APRESENTAÇÃO DA OSC:

Nesta seção, é importante falar sobre sua instituição, contextualizando resumidamente seu histórico, sua capacidade técnica e suas experiências, indicando o conheci-
mento e experiência da equipe que atuará no projeto. Utilize os tópicos abaixo para orientar o seu texto: Por que e quando sua instituição foi criada? Qual é a missão de 
sua instituição?

Quais são os principais objetivos e linhas de atuação conforme o Estatuto Social da Instituição. A instituição e/ou os membros da equipe principal que atuarão no projeto 
já atuaram no território e/ou junto à população onde o projeto será realizado?

Possui histórico de participação em redes, conselhos e sistema de garantias de direitos? Apresente parcerias, equipe ou outras estratégias de articulação com atores de 
referência e comprovada expertise nessa temática.

4.7-JUSTIFICATIVA:

Nesta seção, deve ser possível compreender a razão da existência do projeto. A pergunta central a ser respondida deve ser: Por que executar o projeto? Por que o projeto é 
relevante para a sociedade?
Para tanto, é fundamental descrever a situação atual do contexto a ser trabalhado e as mudanças que esperam promover. É importante que você justifique e contextualize a 
execução do projeto, demonstrando sua compreensão da situação sócioeconômica do território onde o projeto será inserido, bem como a situação de exclusão, privação e 
vulnerabilidade ressaltando as possíveis violações dos direitos

4.8-RESUMO DO PROJETO

Descreva o projeto de modo claro e objetivo, incluindo as informações essenciais ao entendimento do projeto, de sua relevância, das dimensões trabalhadas e do seu poten-
cial transformador.
Faça um resumo contendo a apresentação do problema, participantes diretos e indiretos, os principais objetivos, o método de trabalho a ser aplicado, as principais ações, a 
forma de participação da comunidade e os resultados esperados. Outros aspectos podem ser considerados, desde que relevantes para a compreensão do projeto e seu alcance.
.

4.9 - Objetivos Específicos Ações/ Atividades Indicadores Meios de Verificação Período de Verificação Resultado esperado

1-

2-

3-

4.10-METODOLOGIA

(explicitar a organização das ações e o modo como essa organização contribuirá para os resultados, demonstrando o encadeamento lógico das propostas). Nesta seção, 
descreva como o projeto será desenvolvido na prática, relatando como as etapas e ações serão realizadas para atingir os objetivos específicos, o que e como será feito, quem 
será responsável, quem serão os participantes, quais os resultados que se espera com esta ação etc. Descreva os processos e rotinas previstas para o projeto, assim como os 
principais procedimentos, técnicas e instrumentos a serem empregados. Indique conteúdos trabalhados pelo projeto (exemplo: plano de ação, pedagógico e de comunicação, 
cronograma de aulas etc).

4.11-AVALIAÇÃO DO PROJETO

(Esta seção diz respeito à avaliação do andamento do projeto e dos resultados que se pretende alcançar. Devem ser apresentados indicadores simples, concretos e facil-
mente mensuráveis para demonstrar o avanço do projeto para realização dos resultados pretendidos. Esses indicadores podem ser qualitativos ou quantitativos, de processo 
ou de resultados. Não esqueça de incluir indicadores relacionados à(s) linha(s) de atuação prioritária(s) selecionadas para o projeto.)

ANO I

RECURSOS 

Mês Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 
08

Mês 
09 Mês 10 Mês 

11
Mês 
12 Total (R$)

1. Pessoal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica (somente serviços eventuais)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Serviço de Terceiros – Pessoa Física (somente serviços eventuais RPA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mês Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 
07

Mês 
08

Mês 09 Mês 10 Mês 
11

Mês 
12

Total (R$)

4. Materiais de Consumo e Expediente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Equipamentos

Subtotal

6. Transporte

RECURSOS 

Mês Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 
05 Mês 06 Mês 07 Mês 

08 Mês 09 Mês 
10

Mês 
11

Mês 
12 Total (R$)

Subtotal

7. Alimentação

Subtotal

8. Outros Gastos

Subtotal

TOTAL GERAL

5. CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE HOUVER):

DOURADOS, de _ de 2022

Nome/Assinatura do Representante legal da Organização da Sociedade Civil

ANEXO II
PLANO DE TRABALHO

1- DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

Organização da Sociedade Civil: CNPJ:

Registro/Inscrição de Programa na FUNED:
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Endereço:

Cidade: UF CEP: DDD/Telefone ( ) E-mail

Responsável Institucional pela Assinatura do 
Termo de Fomento (OSC)

CPF: RG.: Cargo/Função:

Período de Mandato da Diretoria (OSC):

Coordenador/responsável pelo Projeto:

Cargo/Função: Setor de Trabalho:

Matrícula: E-mail:

Telefone Fixo: ( ) Celular:( )

- DADOS CADASTRAIS DO CONCEDENTE

Denominação

Município de DOURADOS/ FUNED–

Prefeitura Municipal de Dourados 

Fundação de Esportes de Dourados -FUNED

CNPJ FUNED CNPJ -

Endereço:

Cidade: UF: CEP:

 - IDENTIFICAÇÕES DO PROJETO

3.1 - Título do Projeto 3.2 - Período de Execução

mês (es) Após o recebimento integral

do recurso ou; mês (es) Após o

recebimento da primeira parcela.

3.2 - Objeto da parceria:

3.4 - Descrição da realidade

3.5 Justificativa do Projeto

4 - OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivo Geral 

Objetivos Específicos

5 - PÚBLICO ALVO

Origem Valor

Repasse

Contrapartida

Total

Natureza da Despesa Origem do Recurso Valor

6 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA

7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

7.1 – Previsão de Receitas

7.2 – Previsão de Despesas
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8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas Ações e Prazos Indicadores: Início Término

Meta 01

Etapa 1:

Etapa 2:

Meta 02

Etapa 1:

Etapa 2:

Meta 03 Etapa 1:

Etapa 2:

Meya 04 Etapa 2:

Etapa 2:

9 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

10 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS2

Natureza do recurso Custeio Investimento Valor Total

Solicitado (recurso a ser disponibilizado pelo FUNED)

Contrapartida (recurso a ser disponibilizado pela entidade proponente)

Total

Descrição da contrapartida:

2 A utilização do recurso financeiro deverá obedecer ao disposto na legislação

11 - Detalhamento da Despesa: (Descrição precisa e clara dos itens solicitados de forma que possam caracterizar o objeto em questão, a serem custeados com recurso da 
FUNED; discriminá- los em “despesas de custeio” e “Investimento” (materiais e equipamentos permanentes)

Item da despesa Valor médio de mercado3

Quantidade Custeio

Investimento

Total Geral (solicitado/FUNED)

11. 1 Cronograma de Desembolso: (Informar a previsão de desembolso das parcelas, demonstrando o valor dos recursos financeiros necessários para realização do projeto)

Cronograma de Desembolso (em reais).

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 12ª Parcela

Proponente

 (Contrapartida)

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 12ª Parcela
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Não há nada que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Município, na forma deste Plano de Tra-
balho.

Pede Deferimento.

DOURADOS, / / .

Representante legal da proponente

PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

Conferido e Aprovado.

Presidente da Comissão de Seleção

DOURADOS, / / .

APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovado.

DOURADOS, / / .

Diretor Presidente da FUNED

ANEXO III

DECLARAÇÃO – ART. 39 LEI FEDERAL Nº. 13.019/2014

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Organização sem fins lucrativos, ............................. .inscrita no CNPJ sob o nº..............................sediada a Rua ..............................Nº bairro .............................., Cidade

de Dourados, Mato Grosso do Sul, neste ato representado por   .........de   cargo   ......................

nacionalidade    ......................    estado,    civil ......................, portador da RG ,

inscrito no CPF sob o nº         , residente e domiciliado Rua ........................ Nº ........................

bairro na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, DECLARA, para devidos fins e sob pena das leis, do art. 299 do Código Penal, que esta organização da sociedade civil 
bem como seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.

Por ser verdade firmo a presente.

DOURADOS, .......de de 2022.

Assinatura Representante Legal

ANEXO IV

ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

Organização sem        fins     lucrativos, .............................. inscrita   no   CNPJ   sob o nº..............................sediada a Rua ..............................Nº bairro

............................, Cidade de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representado por

.........de cargo ......................, nacionalidade ......................, estado civil ......................, portador da RG ......................, inscrito no CPF sob o nº         , residente e domiciliado 
Rua , Nº ........................ bairro , na cidade de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul,

DECLARA, para devidos fins e sob pena das leis, que a instituição não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre, alem de não oferecer atividades 
de aprendizagem (formação técnico-profissional) a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, e, nessa condição, que está estritamente de acordo com o que determina 
os artigos 61 a 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Por ser verdade firmo a presente.

DOURADOS, de       de 2022.

Assinatura Representante Legal
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E GERENCIAL PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.

Declaro para os devidos fins que Organização da Sociedade Civil de DOURADOS possui capacidade técnica e operacional para execução da proposta/plano de trabalho, não 
incorrendo em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência impeditivas para celebração do Termo de Fomento.

DECLARA ainda, para devidos fins e sob pena das leis, que dispõe de estrutura física e de pessoal, com capacidade administrativa, técnica e gerencial para execução do plano 
de trabalho proposto, bem assim que ira contratar, com recursos das parcerias, assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as metas, acompanhamento e 
prestações de contas. Por ser verdade firmo o presente,

Local e data

Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 E O ARTIGO 11 DA LEI Nº 13019/2014 – PUBLICIDADE

Organização sem fins lucrativos,  ..............................inscrita no CNPJ sob             o  nº..............................sediada a R u a  
..............................Nº bairro.............................., Cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul neste ato representado por...................de   cargo   ...................... nacionalidade 
......................,estado civil,  RG ......................, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado Rua........................, Nº ........................, bairro na cidade de Dourados, 
Mato Grosso do Sul.

DECLARA, para devidos fins e sob pena das leis, que a entidade se compromete em atender os requisitos previstos na Lei Federal n° 12.527/2011 e 13.019/2014, de forma 
especial à publicidade, aos recursos públicos, recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Por ser verdade, firmo a presente.

DOURADOS, .......de de 2022

Representante Legal

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA CONCORDÂNCIA

Eu, [Nome da autoridade máxima da organização da sociedade civil], portador (a) da carteira de identidade n.º ________ expedida pela _________, inscrito (a) no CPF sob 
o n.º _______________________, na qualidade de representante legal, declaro que a [Nome da Organização da Sociedade Civil], sediada no __________, Bairro _______, 
CEP: _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º_______, está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento 
Público nº (especificar) e em seus Anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados 
durante o processo de seleção.

Local-UF, data (especificar)

(assinatura)
(nome e cargo do representante legal da OSC)

ANEXO VIII - RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES

Nome: N° CPF:

RG: Orgão Expedidor: Cargo: Função:

Logradouro (avenida, rua, rodovia, etc): 

Bairro: Cidade: CEP:

Telefone

(   )

Celular

(  )

Email:

Nome: N° CPF:

RG: Orgão Expedidor: Cargo: Função:

Logradouro (avenida, rua, rodovia, etc): 

Bairro: Cidade: CEP:

Telefone

(   )

Celular(  ) Email:
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Nome: N° CPF:

RG: Orgão Expedidor: Cargo: Função:

Logradouro (avenida, rua, rodovia, etc): 

Bairro: Cidade: CEP:

Telefone

(   )

Celular

(  )

Email:

Nome: N° CPF:

RG: Orgão Expedidor: Cargo: Função:

Logradouro (avenida, rua, rodovia, etc): 

Bairro: Cidade: CEP:

Telefone

(   )

Celular Email:

ANEXO IX

IDENTIFICAÇÃO DE ENVELOPE

A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS  –   FUNED

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 PROPOSTA/ PROJETO:

INSTITUIÇÃO: CNPJ: ENDEREÇO:

TELEFONE: ( ) EMAIL:

DOURADOS, de de 2022 .

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO (Art. 34, VII da Lei n° 13.019/2014 e art. 26, VIII do Decreto Municipal nº 2.710/2016)

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de ___________, se encontra sediada à _____________, nº ____, Bairro 
_______, na cidade de __________/____, conforme comprovante de conta (agua, luz ou telefone)/contrato de locação, em anexo, inscrita no CNPJ nº ____________, ativo 
há de _____ (____) anos de existência, estando à veracidade das informações confirmadas no comprovante de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido pela Receita 
Federal do Brasil.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

[Cidade / Sede da organização da sociedade civil], ___ de ______ de ____.

[Assinatura]

[Nome da autoridade máxima da organização da sociedade civil]

ANEXO XI 
DECLARAÇÃO - (Inciso I do art.27, do Decreto nº 2.710/16)

Eu, [Nome da autoridade máxima da organização da sociedade civil], portador (a) da carteira de identidade n.º ________ expedida pela _________, inscrito (a) no CPF 
sob o n.º _______________________, na qualidade de representante legal da [Nome da organização da sociedade civil], sediada no __________, Bairro _______, CEP: ___
____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º_______, declaro que nenhum dos seus dirigentes é Membro de Poder ou do Ministério Público, ou 
Dirigente de Órgão ou Entidade da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o segundo grau. A presente declaração é feita sob as penas da Lei, assumindo a declarante toda e qualquer responsabilidade, seja na esfera penal, civil ou 
administrativa, em caso de sua falsidade.

DECLARAÇÃO (Inciso II do art.27, do Decreto nº 2.710/16)

Eu, [Nome da autoridade máxima da organização da sociedade civil], portador (a) da carteira de identidade n.º ________ expedida pela _________, inscrito (a) no CPF sob 
o n.º _______________________, na qualidade de representante legal da [Nome da organização da sociedade civil], sediada no __________, Bairro _______, CEP: _______
________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º_______, declaro que não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive 
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. A presente declaração é 
feita sob as penas da Lei, assumindo a declarante toda e qualquer responsabilidade, seja na esfera penal, civil ou administrativa, em caso de sua falsidade.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.
[Cidade / Sede da Organização da Sociedade Civil], ___ de ______ de ____.

[Assinatura]
[Nome da autoridade máxima da Organização da Sociedade Civil]
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MINUTA DO TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO  n°  /2022/FUNED

Termo de Fomento  nº /20022/FUNED (inserir número da parceria), que entre si celebram de um lado, o Município de Dourados/MS, por intermédio da FUNDAÇÃO DE 
ESPORTE DE DOURADOS -FUNED, e de outro, (inserir OSC), em razão do Chamamento Público  nº 001/2022/FUNED                      – Processo Administrativo (inserir 
número do processo administrativo). 

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Je-
quitibás, em Dourados-MS, inscrito no CNPJ sob o nº 03.155.926/0001-44, neste ato representada por seu Diretor Presidente da FUNED, Sr Luis Arthur Spinola Castilho, e 
de outro, (nome da OSC), pessoa de direito privado sem fins lucrativos, de ora em diante denominada ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, neste ato representada por seu (nome e 
qualificação do representante legal da OSC conforme Estatuto), ajustam o presente TERMO DE FOMENTO, nos termos do Plano de Trabalho, e no resultado do Chamamento 
Público) constante dos autos do Processo Administrativo (inserir número do Processo) – Edital nº 001/2022/FUNED, sujeitando-se os partícipes ao disposto na Lei Federal nº 
13.019/14; no Decreto Municipal n° 2.710/16 observadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de FOMENTO tem por objeto a execução de projeto/atividade Projetos Espotivos modalidade de lutas, natação, Esportes Olímpicos Individuais ou em 
dupla, campeonatos de Paradesporto, campeonatos das modalidades de esportes coletivos - Desenvolvidos em pólos próprios ou do concedente, conforme detalhado no Plano 
de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO

2.1 A descrição detalhada das etapas/fases do projeto/atividade a ser desenvolvido, tendo em vista o objetivo a ser atingido, encontra-se no Plano de Trabalho aprovado, o 
qual é parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição.

2.2 A ADMINISTRAÇÃO poderá autorizar ou propor a alteração do Plano de Trabalho após, respectivamente, solicitação fundamentada da ORGANIZAÇÃO PARCEIRA 
ou sua anuência, desde que não haja alteração de objeto, observado, quanto à forma, o disposto no art. 42 do Decreto Municipal n° 2.710/16.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 Os recursos financeiros disponibilizados pela ADMINISTRAÇÃO para execução deste Termo de Termo de FOMENTO correrão a conta da seguinte dotação orçamen-
tária.

01 - FUNED 

13.00 - Secretaria Municipal de Educação 

13.03- Fundação de Esporte de Dourados

27.811.124- Esporte e Lazer para Todos

2.071 Implantação de Projetos de Esporte e Lazer

33.50.41.00- Contribuições 

Fonte: 100.000- Ficha 628

3.2 Havendo parcelas a serem liberadas em exercício futuro, a indicação dos créditos orçamentários será feita por apostilamento, independentemente de anuência da ORGA-
NIZAÇÃO PARCEIRA, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 42 do Decreto Municipal n° 2.710/16.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1 O presente Termo de FOMENTO terá sua vigência no período 2022/2023

4.2 A vigência, em regra, poderá ser prorrogada, mediante justificativa prévia da autoridade competente e celebração de Termo Aditivo, observados os limites máximos 
previstos no art. 21 do Decreto Municipal nº 2.710/16.

4.3 A vigência deverá ser prorrogada, antes do seu término, por certidão de apostilamento e independentemente de anuência da ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, quando a 
ADMINISTRAÇÃO tiver dado causa ao atraso na liberação dos recursos, ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 DA ADMINISTRAÇÃO:

a) transferir à ORGANIZAÇÃO PARCEIRA os recursos financeiros previstos para execução deste Termo de FOMENTO, de acordo com a sua programação orçamentária 
e financeira e obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho;

b) promover o monitoramento e avaliação da execução desta Parceria, por meio do Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, na forma definida na 
Lei Federal nº 13.019/14, no Decreto Municipal nº 2.710/16 e no Plano de Trabalho aprovado, zelando pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos 
recursos repassados;

c) aplicar as sanções previstas no art. 72 do Decreto Municipal nº 2.710/16, quando a execução da Parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho e disposições da 
legislação específica;

d) promover as publicações necessárias à transparência e divulgação das ações realizadas no âmbito da Parceria, observados a forma e os prazos previstos na legislação de 
referência;

e) analisar a prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, adotando as providências necessárias, de acordo com o resultado verificado e previsão da 
legislação de referência;

f) prorrogar de ofício a vigência deste Termo de Fomento, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, desde 
que ainda seja possível a execução do objeto;

g) fornecer a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, normas e instruções para prestação de contas dos recursos financeiros transferidos, bem como dos recursos de contrapartida por 
ela oferecidos e aplicados na consecução do objeto desta Parceria;

h) reter a liberação de recursos financeiros nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei Federal nº 13.019/14 e neste instrumento, comunicando o fato à ORGANIZAÇÃO PAR-
CEIRA e fixando-lhe prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

i) assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto desta Parceria, no caso de paralisação, de modo a evitar a sua descontinuidade;

j) comunicar à ORGANIZAÇÃO PARCEIRA quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou outras impropriedades de ordem técnica ou legal, 
fixando prazo para saneamento ou apresentação de esclarecimentos e informações;

k) exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria, inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade 
das ações pactuadas;

l) verificar, no momento de celebração desta parceria, se a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA preenche os requisitos do art. 35-A da Lei Federal nº 13.019/14, para fins de Atu-
ação em Rede, quando esta houver sido autorizada no Edital de Chamamento.

5.2 DA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:

a) executar fielmente o objeto pactuado, cumprindo rigorosamente os prazos e as metas estabelecidas, em conformidade com as disposições do Plano de Trabalho, deste 
Termo e disposições legais aplicáveis;
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b) executar o Plano de Trabalho aprovado, bem como aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;

c) manter e movimentar os recursos transferidos em conta bancária específica, mantida em instituição financeira pública, aplicando-os em conformidade com Plano de Tra-
balho e, exclusivamente, na consecução do objeto desta Parceria;

d) responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de inves-
timento e de pessoal;

e) responsabilizar-se, exclusivamente, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste 
termo, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO a sua inadimplência em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o 
objeto da Parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução;

f) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Termo, para fins de fiscalização e acompanhamento dos resultados obtidos;

g) proceder às compras e contratações de bens e serviços, em conformidade com as disposições do Decreto Municipal nº 2.710/16, Sessão II – Das compras e Contratações 
e da Realização de Despesas e Pagamentos (art. 35 a 41);

h) manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação 
de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas;

i) divulgar nos seus sítios eletrônicos oficiais e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde a celebração da Parceria 
até 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação da prestação de contas final, as informações de que tratam o art. 11 da Lei Federal nº 13.019/2014, e o art. 48 do Decreto 
Municipal nº 2.710/16, inclusive quanto às organizações da sociedade civil não celebrantes e executantes em rede, quando for o caso;

j) não utilizar os recursos recebidos nas finalidades vedadas pelo inciso X do art. 167 da CF/88 e pelo art. 45 da Lei Federal nº 13.019/14;

k) restituir à ADMINISTRAÇÃO, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da Parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas Especial;

l) prestar contas dos recursos recebidos, observando as regras previstas na Lei Federal nº 13.019/14 e no Decreto Municipal  nº 2.710/16, além dos prazos e normas de ela-
boração constantes deste Termo e do Plano de Trabalho;

m) manter, durante a execução da Parceria, as mesmas condições exigidas nos arts. 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/14;

n) permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aso processos, aos documentos e às informações 
relacionadas a esta Parceria, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 A ADMINISTRAÇÃO repassará à ORGANIZAÇÃO PARCEIRA o valor de R$(valor a ser transferido conforme Plano de Trabalho) para execução do objeto desta Par-
ceria, a ser liberado em (inserir a quantidade de parcelas, quando for o caso) parcela(s), de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho, guardando 
consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto.

6.2 Os recursos serão depositados pela ADMINISTRAÇÃO no Banco (inserir as informações bancárias, sendo o nome do Banco, Agência e Conta Corrente).

6.3 Os recursos devem, automaticamente, ser aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de mercado lastreadas em 
títulos da dívida pública, enquanto não utilizados na sua finalidade.

6.4 As receitas financeiras auferidas na forma do item anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito da parceria e aplicadas, exclusivamente, na sua finalidade, desde 
que previamente autorizadas pela ADMINISTRAÇÃO, sujeitando-se às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5 Caso os recursos transferidos não sejam utilizados no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o Termo de FOMENTO será rescindido unilateralmente pela AD-
MINISTRAÇÃO, salvo quando houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo Gestor da Parceria e autorizado pela autoridade máxima do órgão 
ou entidade responsável pela Parceria, na forma definida no art. 33, §§3º e 4º do Decreto Municipal n° 2.710/16.

6.6 Os recursos da Parceria geridos pela ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, inclusive pelas “executantes e não celebrantes” na Atuação em Rede, estão vinculados ao Plano de 
Trabalho e não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser alocados nos seus registros contábeis, conforme as Normas Brasileiras 
de Contabilidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

8.1 As funções de Gestor da Parceria serão desempenhadas por Rodrigo Navarro de Mattos, matrícula nº 114771978-2  designado por meio Decreto 192, de 19/03/2021 
publicada no Diário Oficial Municipal  nº 5377 de 23 de março de 2021.

8.2 As funções da Comissão de Monitoramento e Avaliação, serão desempenhadas por Antonio Carlos Barbosa, Rodrigo Navarro de Matos, Nayhara Xavier Machado de-
signados pelo Decreto 200, de 19/03/2021 publicada no Diário Oficial Municipal  nº 5377 de 23 de março de 2021.

8.3 A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá solicitar assessoramento, não remunerado, de técnico especialista, servidor público ou não, para subsidiar seus tra-
balhos.

8.4 Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento do Gestor da Parceria ou de membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação, compete à ADMINITRA-
ÇÃO designar substituto que possua qualificação igual ou equivalente.

CLÁUSULA OITAVA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

8.1 As compras e contratações de bens e serviços pela ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, com os recursos transferidos pela ADMINISTRAÇÃO, observarão as condições 
estabelecidas na Seção II, do Capítulo V do Decreto Municipal n° 2.710/16, adotando-se métodos usualmente utilizados pelo setor privado e, observado o seguinte:

a) cotação entre, no mínimo, 3 (três) fornecedores do ramo do objeto a ser adquirido ou contratado;

b) na impossibilidade de realização das 3 cotações, em virtude da inviabilidade de competição ou de limitação de mercado, o responsável pela ORGANIZAÇÃO poderá 
autorizar a compra em número menor de cotação, mediante justificativa escrita, acompanhada de documentos que evidenciem tal ocorrência;

c) possibilidade de utilização pelas ORGANIZAÇÃO PARCEIRA do Sistema de Registro de Preços do Município de Dourados ou de outros órgãos públicos, mediante 
autorização do gestor do sistema.

8.2 A ORGANIZAÇÃO PARCERIA deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no Plano de Trabalho e o valor efetivo 
da compra ou contratação.

8.2.1 Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no Plano de Trabalho, a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA deverá assegurar a compatibilidade do 
valor efetivo com os novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de elaboração do Relatório de Execução do Objeto (Parcial ou Final), de que trata o art. 55 e 56 
do Decreto Municipal n° 2.710/16 (Capítulo IX – da Prestação de Contas).

8.3 A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, para fins de comprovação das despesas, deverá obter de seus fornecedores ou prestadores de serviços, comprovantes fiscais ou recibos, 
observada a legislação tributária competente, os quais deverão conter as seguintes informações:

a) data, nome, endereço e número de inscrição no CNPJ da ORGANIZAÇÃO PARCERIA e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço;

b) especificação da quantidade, valor unitário e total do bem ou serviço adquirido ou contratado;

c) indicação do número desta Parceria;

d) atestado de recebimento do material ou do serviço, de acordo com as especificações e em condições satisfatórias, aposto no verso do documento, emitido por quem tenha 
essa atribuição no âmbito da ORGANIZAÇÃO PARCERIA.
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8.4 O ORGANIZAÇÃO PARCEIRA deverá realizar pagamentos mediante crédito, por transferência eletrônica ou depósito identificado, na conta bancária de titularidade 
dos fornecedores de bens ou serviços.

8.5 Somente poderão ser pagas com os recursos desta Parceria as despesas expressamente previstas no Plano de Trabalho aprovado e que tenham relação com satisfação do 
seu objeto e alcance das metas estabelecidas, sendo vedado:

a) utilizar recurso para finalidade alheia ao objeto da parceria e diversa da estabelecida no Plano de Trabalho, ainda que em caráter de emergência;

b) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

c) contratar para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, da ADMINISTRAÇÃO, ou 
seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias;

d) pagar despesa em data posterior ao término da execução da Parceria quando o fato gerador da despesa não tenha ocorrido durante a sua vigência; 
e) realizar despesa em data anterior à vigência da Parceria;

f) realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

g) realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere 
às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos à ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, e desde que o prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos 
aplicados no mercado; e

h) realizar despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracteri-
zem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos e desde que previstas no Plano de Trabalho e estejam de acordo com as políticas, orientações e normas estabele-
cidas pelo Município de Dourados para os serviços de publicidade.

8.6 Na remuneração da equipe de trabalho (pessoal próprio da ORGANIZAÇÃO ou que venha a ser contratado) deverão ser observadas:

a) previsão no Plano de Trabalho;

b) proporcionalidade das despesas com o tempo efetivamente dedicado à Parceria;

c) compatibilidade com o valor de mercado; e

d) observância aos acordos e convenções coletivas de trabalho e, em seu valor bruto ou individual, o teto da remuneração do Poder Executivo.

8.7 Serão remunerados com os recursos da parceria, os custos indiretos de que trata o inciso III do “caput” do art. 46 da Lei nº 13.019/14 que forem necessários à execução 
do objeto desta Parceria e que constem do Plano de Trabalho aprovado.

CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

9.1 A ADMINISTRAÇÃO promoverá, por intermédio do Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, o acompanhamento, fiscalização e avaliação da 
execução desta Parceria, com o objetivo de acompanhar e medir o seu desempenho em relação aos objetivos e metas estabelecidos.

9.2 As ações de monitoramento e avaliação contemplarão:

a) Análise de informações acerca do processamento da Parceria constantes de sistemas eletrônicos e documentos, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da 
conta bancária específica da Parceria, além da verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes;

b) Realização de visitas técnicas in loco, a ser comunicada à ORGANIZAÇÃO com antecedência de três dias úteis e consubstanciada no Relatório Técnico de Visita in loco;

c) Realização de pesquisa de satisfação, quando for o caso (parcerias com vigência superior a um ano), admitido à ORGANIZAÇÃO opinar sobre o conteúdo do questionário 
a ser aplicado;

d) Utilização de ferramentas tecnológicas de verificação de alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da 
informação.

9.3 As ações de monitoramento e avaliação além da expertise dos agentes responsáveis por sua realização, deverão contemplar, no intuito de verificar o atendimento dos fins 
propostos, as seguintes providências:

a) Verificar o percentual físico de realização do objeto e, se este percentual é compatível com o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram atingidos 
os fins propostos, conforme Plano de Trabalho aprovado;

b) Quando o objeto incluir a aquisição de bens, verificar se foram instalados e estão em efetivo funcionamento em prol do atendimento do objeto estabelecido;

c) Quando o objeto for intangível (quando não há resultado físico aferível, tais como realizações de eventos, treinamentos, festas populares ou assemelhados), mencionar e 
apresentar evidências dos meios empregados para a fiscalização e verificação da sua regular execução, tais como registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na mídia, 
impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos;

d) coleta e registro formal de depoimentos de autoridades locais ou de representantes da sociedade civil organizada, devidamente identificados por nome, endereço, RG e 
CPF, além de outros instrumentos probatórios que considere pertinentes.

9.4 O acompanhamento e a fiscalização exercidos pela ADMINISTRAÇÃO não excluem, bem como não reduzem as responsabilidades da ORGANIZAÇÃO PARCEIRA 
de acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA RETENÇÃO DAS PARCELAS

10.1 As parcelas, relativas às fases ou às etapas de execução do objeto do Termo de FOMENTO, ficarão retidas até saneamento quando, durante as ações de monitoramento 
e avaliação, for constatado:

a) evidência de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) desvio de finalidade na aplicação de recursos ou inadimplemento da ORGANIZAÇÃO PARCEIRA em relação a obrigações estabelecidas no Termo de FOMENTO;

c) omissão da ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, sem justificativa suficiente, quanto à adoção de medidas saneadoras apontadas pela ADMINISTRAÇÃO ou pelos órgãos de 
controle interno ou externo.

10.2 Quando verificadas quaisquer das hipóteses que autorizam a retenção das parcelas, a ADMINISTRAÇÃO suspenderá imediatamente a liberação das parcelas restantes, 
notificando a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA para no prazo máximo de 15 (quinze) dias sanar as irregularidades, cumprir a obrigação ou apresentar justificativa para impossi-
bilidade de saneamento da irregularidade ou para cumprimento da obrigação, sob pena de instauração da Tomada de Contas Especial e medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: 

11.1 A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA deverá apresentar a Prestação de Contas Anual, por meio do Relatório Parcial de Execução do Objeto, no prazo de 30 (trinta) dias após 
o fim de cada exercício, isto é, a cada decurso do prazo de doze meses de duração da parceria, constada da primeira liberação de recursos para sua execução.

11.2 O Relatório Parcial de Execução do Objeto deverá ser encaminhado por meio de Ofício e conter o seguinte:

a) demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;

b) descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

c) documentos de comprovação do cumprimento do objeto;

d) documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando for o caso.
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11.2.1 Quando o objeto incluir a aquisição de bens deverá ser demonstrado que estão em efetivo funcionamento em prol do atendimento do objeto estabelecido na Parceria;

11.2.2 Quando o objeto for intangível (quando não há resultado físico aferível, tais como realizações de eventos, treinamentos, festas populares ou assemelhados), mencionar 
e apresentar evidências dos meios empregados para a fiscalização e verificação da sua regular execução, tais como registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na mídia, 
impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos;

11.3 Na hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a ADMINISTRAÇÃO notificará a ORGANIZAÇÃO 
PARCERIA para que apresente, no prazo de até 30 (trinta) dias, o Relatório Parcial de Execução do Objeto, que deverá ser encaminhado por meio de Ofício e conter:

a) a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive dos rendimentos financeiros;

b) o extrato da conta bancária específica;

c) a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, a qual deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão dos custos, es-
pecificando a fonte de custeio de cada fração, com a identificação do número e do órgão ou da entidade parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos 
no custeio de uma mesma parcela da despesa;

d) a relação dos bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;

e) cópias das notas e dos comprovantes fiscais ou dos recibos, inclusive dos holerites, com data do documentos, valor, dados da organização da sociedade civil e do forne-
cedor e a indicação do produto ou do serviço;

f) comprovação da contratação realizada nos termos do art. 35 do Decreto Municipal n° 2.710/16.

11.4 Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada e serão glosados valores relacionados a 
metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

11.5 A análise da Prestação de Contas Anual pela ADMINISTRAÇÃO será formalizada por meio do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, emitido pelo Gestor 
da Parceria, o qual deverá conter as seguintes informações:

a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido;

c) valores efetivamente transferidos pela Administração;

d) análise dos documentos comprobatórios das despesas (quando for o caso);

e) análise de eventuais auditorias realizadas pelo controle interno e externo

f) a conclusão da análise pela:

Prestação de contas regular: quando comprovado o alcance das metas no período analisado;

Prestação de contas irregular: quando não comprovado o alcance das metas no período analisado ou evidenciado ato irregular.

11.6 No caso de prestação de contas irregular, o Gestor da Parceria deverá notificar a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA para, no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, 
e a critério da ADMINISTRAÇÃO: sanar a irregularidade; cumprir a obrigação ou apresentar justificativa.

11.7 Após manifestação da ORGANIZAÇÃO, o Gestor da Parceria atualizará o Relatório Técnico de Monitoramento e, caso persista a irregularidade, concluirá pela:

a) continuidade da parceria, determinando a devolução dos recursos relacionados à irregularidade, inexecução apurada ou prestação de contas não apresentada e, a retenção 
das parcelas dos recursos;

b) rescisão unilateral da parceria, determinando a devolução dos recursos relacionados à irregularidade, inexecução apurada ou prestação de contas não apresentada e, ins-
tauração da tomada de contas especial, caso não haja devolução.

11.8 O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, após concluído pelo Gestor da Parceria, deverá ser submetido à homologação da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

12.1 A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no término da vigência da parceria, observando-se as regras previstas 
nos arts. 63 a 72 da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e, arts. 63 a 71 do Decreto Municipal nº 2.710/16, além das cláusulas constantes deste Termo de FOMENTO e do Plano 
de Trabalho aprovado.

12.2 A prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO PARCEIRA terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá conter elementos que permitam à 
ADMINISTRAÇÃO concluir que o objeto da parceria foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance 
das metas e dos resultados esperados, sendo considerada a verdade real e os resultados efetivamente alcançados.

12.3 A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA deverá apresentar a Prestação de Contas Final, por meio do Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias 
após o término da execução da parceria.

12.3.1 Na hipótese de atuação em rede, caberá à ORGANIZAÇÃO PARCEIRA celebrante apresentar a prestação de contas, inclusive o que refere às ações executadas pelas 
Organizações da Sociedade Civil “executantes e não celebrantes”.

12.4 O Relatório Final de Execução do Objeto deverá ser encaminhado por meio de Ofício e conter o seguinte:

a) demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;

b) descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

c) documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

d) documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando for o caso;

e) comprovante da devolução de eventual saldo remanescente;

f) previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias de que trata do §3º do art. 41 do Decreto Municipal nº 2.710/16, quando for o caso.

12.5 Na hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a ADMINISTRAÇÃO notificará a ORGANIZAÇÃO 
PARCERIA para que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, o Relatório Final de Execução do Objeto, que deverá ser encaminhado por meio de Ofício e conter:

a) a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive dos rendimentos financeiros;

b) o extrato da conta bancária específica;

c) a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, a qual deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão dos custos, es-
pecificando a fonte de custeio de cada fração, com a identificação do número e do órgão ou da entidade parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos 
no custeio de uma mesma parcela da despesa;

d) a relação dos bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;

e) cópias das notas e dos comprovantes fiscais ou dos recibos, inclusive dos holerites, com data do documentos, valor, dados da organização da sociedade civil e do forne-
cedor e a indicação do produto ou do serviço;

f) comprovação da contratação realizada nos termos do art. 35 do Decreto Municipal nº 2.710/16.
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12.6 Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada e serão glosados valores relacionados a 
metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

12.7 A análise da Prestação de Contas Final pela ADMINISTRAÇÃO será formalizada por meio do Parecer Técnico Conclusivo, emitido pelo Gestor da Parceria, que em-
basará a decisão da autoridade competente e deverá conter as seguintes informações:

a) verificação do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no Plano de Trabalho, considerando os Relatórios Parciais/Final de Execução do Objeto, Relatórios 
de Visitas Técnicas In Loco e Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;

b) avaliação dos efeitos da parceria, conforme § 1º do art. 55 do Decreto Municipal nº 2.710/16;

c) Conclusão da análise pela:

Aprovação das contas: quando constatado o cumprimento do objeto e das metas;

Aprovação das contas com ressalva: quando, apesar do cumprimento do objeto e das metas, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que 
não resulte em dano ao erário; 

Rejeição das contas: quando houver omissão no dever de prestar contas, descumprimento injustificado do objeto, dano ao erário ou desfalque ou desvio de dinheiro, bens 
ou valores públicos. 

12.8 Após decisão acerca da Prestação de Contas Final, o Gestor da Parceria notificará a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA para, no prazo de 30 dias, sanar a irregularidade/
cumprir a obrigação ou apresentar recurso à autoridade que proferiu a decisão final. 

12.9 Exaurida a fase recursal, o Gestor da Parceria deverá: 

a) no caso de aprovação com ressalva: registrar na plataforma eletrônica (quando houver) as causas da ressalva. Tal ato terá função preventiva e será considerado na eventual 
aplicação de sanções previstas na legislação; 

b) no caso de rejeição: notificar a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA para, no prazo de 30 dias, devolver os recursos relacionados à irregularidade, inexecução apurada ou pres-
tação de contas não apresentada ou solicitar o ressarcimento ao erário por meio de “Ações Compensatórias de Interesse Público”. 

12.10 O não ressarcimento dos recursos pela ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ensejará a instauração da Tomada de Contas Especial e o registro da rejeição da prestação de 
contas e de suas causas na plataforma eletrônica (quando houver) e na Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Contabilidade e Convênios.

12.11 O prazo de análise da Prestação de Contas Final pela ADMINISTRAÇÃO será de XX (estabelecer o prazo, observando o art. 70 do Decreto Municipal n° 2.710/16), 
contados da apresentação do Relatório Final de Execução do Objeto, podendo ser prorrogado por igual período, desde que não ultrapasse o limite do art. 73 do Decreto Mu-
nicipal n° 2.710/16. 

12.12 Os débitos a serem restituídos pela ORGANIZAÇÃO PARCEIRA serão apurados mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados conforme art. 71 do 
Decreto Municipal n° 2.710/16.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

13.1 Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras, serão devolvidos à ADMINISTRAÇÃO no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da data de ocorrência da situação, sob pena de imediata instauração de Tomada 
de Contas Especial do responsável. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA TITULARIDADE DOS BENS REMANESCENTES

14.1 Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste Termo e, que em razão deste, houverem sido adquiridos, produzidos ou transformados com os recursos 
transferidos, serão de titularidade da... (inserir uma das previsões abaixo, conforme decisão da ADMINISTRAÇÃO):

Administração Pública, para continuidade do objeto pactuado, seja por execução direta ou por meio da celebração de nova Parceria, devendo o bem ser disponibilizado para 
retirada em até 90 (noventa) dias após a data de apresentação da prestação de contas final.

OU da OSC, para continuidade da execução de suas ações de interesse social.

14.2 Havendo dissolução da ORGANIZAÇÃO, durante a vigência desta Parceria:

a) os bens remanescentes deverão ser retirados pela ADMINISTRAÇÃO, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data da notificação da dissolução, quando a titula-
ridade for da ADMINISTRAÇÃO; ou

b) o valor pelo qual os bens remanescentes foram adquiridos deverá ser computado no cálculo do valor a ser ressarcido, quando a titularidade for da ORGANIZAÇÃO.

14.3 Caso a Prestação de Contas Final seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a ORGANIZAÇÃO, observados os seguintes procedimentos:

a) não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou à sua aquisição; ou

b) o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no cálculo do dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver relacionada 
ao seu uso ou à sua aquisição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTROLE

15.1 É garantido o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às infor-
mações relacionadas a esta Parceria, bem como aos locais de execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO OU DO PLANO DE TRABALHO

16.1 A ADMINISTRAÇÃO poderá autorizar ou propor a alteração deste Termo de FOMENTO ou do Plano de Trabalho que lhe é parte integrante, após, respectivamente, 
solicitação fundamentada da ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, nas situações abaixo e da seguinte forma:

I – por Termo Aditivo à parceria para:

a) ampliação de até trinta por cento do valor global;

b) redução do valor global, sem limitação de montante;

c) prorrogação da vigência, observados os limites do art. 21 do Decreto Municipal nº 2.710/16;

d) alteração da destinação dos bens remanescentes.

II – por Apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:

a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos, porventura existentes antes do término da execução da parceria;

b) ajustes da execução do objeto da parceria no Plano de Trabalho;

c) remanejamento de recursos sem alteração do valor global, vedada a modificação da natureza da despesa; ou

d) alteração da fonte de custeio de recurso, mediante justificativa prévia do gestor.

16.2 Além das hipóteses previstas no item anterior, a Parceria deverá ser alterada por Apostilamento, independentemente de anuência da ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, 
para:

a) prorrogação da vigência, antes de seu término, quando a ADMINISTRAÇÃO tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limi-
tada ao exato período do atraso verificado; ou
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b) indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.

16.3 Nas hipóteses de alteração a pedido da ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, a ADMINISTRAÇÃO deverá se manifestar sobre o pleito no prazo de 30 (trinta) dias, contado 
da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando forem solicitados esclarecimentos àquela Organização.

16.4 Os pedidos de alteração realizados pela ORGANIZAÇÃO PARCEIRA devem ser apresentados em até 45 (quarenta e cinco) dias, antes do término da vigência.

16.5 A formalização do Termo Aditivo ou Apostilamento deve ser realizada durante a vigência da Parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO:

17.1 A publicação do extrato deste Termo, bem como de suas alterações, por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento, no Diário Oficial do município de Dourados é con-
dição indispensável para sua eficácia, e será providenciada pela ADMINISTRAÇÃO no prazo de até 30 (trinta) dias a contar de sua assinatura.

17.2 A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA deverá divulgar na internet e em locais visíveis de sua sede e do estabelecimento em que exerça suas ações, as seguintes informações 
acerca da celebração desta Parceria, as quais deverão ficar disponíveis desde a data da sua assinatura até 180 dias após a prestação de contas final:

a) data de assinatura e identificação do instrumento da Parceria e do órgão ou entidade da administração pública responsável;

b) nome da ORGANIZAÇÃO e seu número de inscrição no CNPJ;

c) descrição do objeto da parceria;

d) valor da parceria e valores liberados, quando for o caso;

e) situação da prestação de contas, que deverá informar a data prevista para apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para sua análise e o resultado conclusivo;

f) o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício, quando vinculado 
à execução do objeto e pagos com os recursos da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO COMPETENTE

18.1 Elegem as partes como único competente, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Dourados, Mato Grosso do Sul, para dirimir as dúvidas e 
controvérsias decorrentes da execução da presente Parceria.

18.2 Fica estabelecida a obrigatoriedade de prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da 
estrutura da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

19.1 É facultado aos partícipes rescindirem o presente instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras das responsabilidades, 
além de estipulação de prazo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES:

20.1 Quando a execução da presente parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei nº 13.019/2014 e da legislação específica, poderão ser 
aplicadas as seguintes sanções (art. 72 do Decreto Municipal nº 2.710/16):

a) advertência, de caráter preventivo, que será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela ORGANIZAÇÃO PARCEIRA que não justifiquem a aplicação 
de penalidade mais grave;

b) suspensão temporária, que será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes e ate-
nuantes e os danos que dela provieram para a ADMINISTRAÇÃO. Esta sanção impede a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA de participar de Chamamento Público e de celebrar 
parcerias/contratos com órgãos e entidades da Administração Pública por prazo de até 2 anos;

c) declaração de inidoneidade, que será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas que justifiquem a im-
posição de penalidade mais grave. Esta sanção impede que a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA participe de Chamamento Público e de celebrar parcerias/contratos com órgãos/
entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou 
a penalidade, que ocorrerá quando a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de dois anos da 
aplicação da sanção de declaração de idoneidade.

20.2 Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta Cláusula, caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da decisão.

20.3 Nas sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, o recurso cabível é o Pedido de Reconsideração.

20.4 Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA será inscrita como inadimplente na 
Secretaria Municipal de Fazenda - Departamento de Contabilidade e Convênios, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS:

21.1 Todas as comunicações relativas a este Termo de FOMENTO, serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues mediante protocolo.

21.2 As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de FOMENTO, serão 
registradas em atas ou relatório circunstanciado.

Por estarem de acordo com as cláusulas e condições estabelecidas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, perante as testemunhas 
abaixo nomeadas e indicadas, que também o subscrevem, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Dourados 25 de fevereiro de 2022.

Luis Arthur Spinola Castilho

Diretor Presidente da Fundação de Esportes de Dourados

 
ADMINISTRAÇÃO

 
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

Testemunhas:

Assinatura: __________________

Nome: ______________________

RG: ________________________

CPF: _______________________

Assinatura: __________________

Nome: ______________________

RG: ________________________

CPF: _______________________

EDITAIS 
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AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2022

Comunicamos a abertura da licitação em epigrafe. PROCESSO: nº 52/2022/DL/PMD. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de enge-
nharia para execução de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica na avenida Lindolfo Lange (entre a rodovia br-163 e rua lazio), no prolongamento da avenida 
Décio Martins Capilé (entre a rua Fiumicino e rua Bolivar Loureiro Rocha) e obra de arte especial (ponte) na transposição sobre o córrego água boa, no prolongamento da 
avenida Décio Martins Capilé, na região da Vila Roma - Município de Dourados-MS, com recursos do Contrato de Repasse nº 896060/2019/MDR/CAIXA. TIPO: Menor 
Preço, tendo como critério de julgamento o valor global. PARTICIPAÇÃO: Ampla. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 19/04/2022 (dezenove de abril do ano de dois 
mil e vinte dois), às 08h (oito horas), na sala de reunião do Departamento de Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Fazenda, Bloco “F” do Centro Administrativo 
Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. OBTENÇÃO DO EDITAL: No Departamento de Licitação, con-
forme endereço supracitado, ou ainda, na homepage “www.dourados.ms.gov.br”, no menu Serviços > Licitação > Mês de Publicação. INFORMAÇÕES: Telefone (0XX67) 
3411-7755 ou pelo e-mail “licitacoes@dourados.ms.gov.br”.

Dourados, 16 de março de 2022.
Marcos Aurélio Simplicio Geraldin

Secretário Municipal Interino de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

Comunicamos a abertura da licitação em epigrafe. PROCESSO: nº 50/2022/DL/PMD. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de enge-
nharia para execução da drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica na Chácara Cidélis (parte) - Setor I e Rua Leônidas além (parte) - Setor II, no Município de 
Dourados-MS, com recursos do Contrato de Repasse nº 900343/2020/MDR/CAIXA. TIPO: Menor Preço, tendo como critério de julgamento o valor global. PARTICIPAÇÃO: 
Ampla. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 05/04/2022 (cinco de abril do ano de dois mil e vinte dois), às 08h (oito horas), na sala de reunião do Departamento de 
Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Fazenda, Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequiti-
bás, na cidade de Dourados-MS. OBTENÇÃO DO EDITAL: No Departamento de Licitação, conforme endereço supracitado, ou ainda, na homepage “www.dourados.ms.gov.
br”, no menu Serviços > Licitação > Mês de Publicação. INFORMAÇÕES: Telefone (0XX67) 3411-7755 ou pelo e-mail “licitacoes@dourados.ms.gov.br”.

Dourados, 16 de março de 2022.
Marcos Aurélio Simplicio Geraldin

Secretário Municipal Interino de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022

Comunicamos a abertura da licitação em epigrafe. PROCESSO: nº 51/2022/DL/PMD. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenha-
ria para execução da drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica, sinalização viária e calçamento no bairro Parque dos Jequibitás (parte), Município de Dourados-MS, 
com recursos do Contrato de Repasse nº 906530/2020/MDR/CAIXA. TIPO: Menor Preço, tendo como critério de julgamento o valor global. PARTICIPAÇÃO: Ampla. DATA, 
HORA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 06/04/2022 (seis de abril do ano de dois mil e vinte dois), às 08h (oito horas), na sala de reunião do Departamento de Licitação, loca-
lizada na Secretaria Municipal de Fazenda, Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade 
de Dourados-MS. OBTENÇÃO DO EDITAL: No Departamento de Licitação, conforme endereço supracitado, ou ainda, na homepage “www.dourados.ms.gov.br”, no menu 
Serviços > Licitação > Mês de Publicação. INFORMAÇÕES: Telefone (0XX67) 3411-7755 ou pelo e-mail “licitacoes@dourados.ms.gov.br”.

Dourados, 16 de março de 2022.
Marcos Aurélio Simplicio Geraldin

Secretário Municipal Interino de Administração

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022/FMAS

EMENDA IMPOSITIVA Nº 28/2021

1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária Interina: Ediana Mariza Bach
E o Fraternidade de Aliança Toca de Assis– inscrita no CNPJ/MF nº 02019254/0017/44.
Presidente: Antônia Soares da Silva
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 4.752 de 17 de Dezembro 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 de Acolhimento a prestação de serviços, entidade civil filan-
trópica, de caráter assistencial, serviços Acolhimento destinado a adultos acima de 30 anos e idosos, do sexo masculino com deficiência, cujos vínculos familiares estejam 
rompidos ou fragilizados, que vivem em situação de vulnerabilidade social, a fim de garantir proteção integral. O auxílio financeiro será utilizado ao pagamento de despesas 
de aquisição de material de consumo, conforme plano de trabalho.

3.Valor: o valor total desta parceria será de R$ 15.000,00(quinze mil reais), o qual será repassado em parcela única, com recurso provenientes do Fundo Municipal Assis-
tência Social.

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
08.244.150 – Programa de Desenvolvimento das Atividade da Assistência Social
2.143– Proteção Social Especial de Alta Complexidade
3.3.5.0.43.00– Subvenções Sociais - Ficha:  620– Fonte: 100000

VIGÊNCIA: 02 Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Ediana Mariza Bach

Secretária Municipal de Assistência Social-Interina

EXTRATOS

LICITAÇÕES
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EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022/FMAS

REFERENTE EMENDA IMPOSITIVA Nº 13/2021 e 125/2021
Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária-Interina: Ediana Mariza Bach
E a Casa Criança Feliz inscrita no CNPJ/MF nº 94.722.287/0002-98
Presidente:  Edmilson de Souza Ozório 
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 4.752 de 17 de Dezembro de 2021, e demais legislações pertinentes.

Objeto da Parceria:

Esta Parceria tem como objeto o repasse de recursos financeiros para a prestação de serviços sócio assistencial, de conivência e fortalecimento de vínculos, realizado em 
grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho 
social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. O presente Termo de Colaboração auxílio financeiro destinado aquisição de materiais de consumo e 
serviços de terceiros, conforme plano de trabalho.

Valor: O valor total desta parceria, é de R$ 15.000,00 (Cinco mil reais), que irá ser repassado em parcela única, proveniente do Fundo Municipal Assistência Social. Com 
contrapartida financeira da Organização da sociedade Civil-OSC no valor de R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais), totalizando o valor geral da parceria de R$ 
16.850,00 (Dezesseis mil e oitocentos e cinquenta reais).

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
08.244.150 – Programa de Desenvolvimento das Atividades da Assistência Social
2.144 – Proteção Social Básica
33.50.43.00 – Subvenções Sociais Ficha: 987 - Fonte:  100000
VIGÊNCIA: 03 de Março a 31 de Dezembro de 2022

Ediana Mariza Bach

Secretária Municipal de Assistência Social-Interina

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 92/2022/FMAS

EMENDA IMPOSITIVA Nº 101/2021

1.Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF nº 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretária -Interina: Ediana Mariza Bach
Presidente: Maria Adelaide Zarpelon de Osti 
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 4.752 de 17 de Dezembro 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, inte-
lectual, 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, conforme, 
plano de trabalho.

3.Valor: o valor total desta parceria será de R$ 5.000,00(Cinco mil reais), o qual será repassado em parcela única, com recurso provenientes do Fundo Municipal Assistência 
Social.

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
08.244.150 – Programa de Desenvolvimento das Atividades da Assistência Social
2.142 – Proteção Social Especial de Média Complexidade
33.50.43.00 – Subvenções Sociais Ficha: 908 - Fonte:  100000
VIGÊNCIA: 03 Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Ediana Mariza Bach
Secretária Municipal de Assistência Social-Interina

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 266/2019/DL/PMD

PARTES:

Município de Dourados/MS

DARIO PEREIRA RENOVATO.

PROCESSO: Dispensa de Licitação nº 031/2019

OBJETO: Faz-se necessário a reprogramação da vigência contratual por mais 06 meses, com inicio em 24/02/2022 e previsão de vencimento em 24/08/2022, bem como 
acrescentar o montante de R$ 28.450,26 (vinte e oito mil e quatrocentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), correspondente ao período prorrogado, já considerando o 
valor pago mensalmente com reajuste de R$ 4.741,71 (quatro mil e setecentos e quarenta e um e setenta e um).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2022.

Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATOS
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EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO  Nº 186/2021

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 186/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOURADOS, COM A 
INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DA GRANDE DOURADOS – AAGD. 

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
CNPJ- 03.155.926/0001-44
INTERVENIENTE: Fundo Municipal de Saúde de Dourados
SECRETÁRIO – Waldno Pereira de Lucena Junior
CPF – 834.010.911-15
CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados - AAGD
CNPJ – 12.360.396/0001-67
DIRETOR PRESIDENTE – Sr. Francisco Sobrinho de Brito

CPF – 337.649.481-91

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de atendimento e auxilio na abordagem comportamental de crianças e jovens com Autismo. 

DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor mensal estimado para a execução do presente instrumento é de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 
reais), cuja despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:

1200 - Secretaria Municipal De Saúde
1202 - Fundo Municipal de Saúde
10302015 - Programa de Atenção Especializada
2095 – Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial

33504100 - Contribuições

DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo de Fomento é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de junho de 2022, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo 
por iguais e sucessivos períodos.  

DATA DA ASSINATURA: 16/03/2022.

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DA INEXIGILIBIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO

Não será necessário realizar o Chamamento Público para a celebração do Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil-OSC “ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS AUTISTA DA GRANDE DOURADOS” - inscrita no CNPJ/MF nº 12.360.396/0001-67, pessoas jurídicas de direito privado, com sede na cidade de Dourados-MS.

O presente Termo de Colaboração, o qual poderá ser celebrado de acordo com a Parecer nº 141/2022 tem com objeto, a prestação de 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 processo de elegibilidade para dar legalidade ao pagamento das Emendas Impositivas 
nº110/2021, indicada pelo Vereador Rogério Yuri Farias Kimtschev respectivamente, destinada a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DA GRANDE DOURA-
DOS para aquisição de material permanente, proveniente do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, o referido valor foi autorizado na Lei Orçamentária Municipal 
n°4.752 de 17 de Dezembro 2021, sendo para tanto a inexigibilidade do chamamento público.

 Essa OSC irá receber o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o qual será repassado em parcela única, por meio do Termos de Colaboração em conformidade com o plano 
de trabalho, previamente aprovado pela Administração Pública.

 O Município de Dourados abre o prazo de cinco dias corridos, após a publicação deste extrato para qualquer impugnação, que deve ser protocolizada na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, localizada na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Anexo ao CAM, Parque dos Jequitibás, Dourados/MS.

Qualquer impugnação deve ser respondida em cinco dias a contar da data do protocolo da impugnação. E, não havendo impugnação recurso este resultado se tornará defi-
nitivo. 

Dourados, 16 de Março de 2022.

Ediana Mariza Bach

Secretária Municipal de Assistência Social-Interina

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO

Não será necessário realizar o Chamamento Público para a celebração do Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil-OSC CASA CRIANÇA FELIZ 
inscrita no CNPJ/MF nº 94.722.287/0002-98, pessoas jurídicas de direito privado, com sede na cidade de Dourados-MS.

O presente Termo de Colaboração, o qual poderá ser celebrado de acordo com a Parecer nº 046/2022 tem com objeto, prestam serviços de convivência e fortalecimento de 
vínculos voltada para criança e adolescente como centro de todo e qualquer desenvolvimento do processo, promovendo o convívio em grupo cultivando a educação, inspi-
rando-se nos princípios da liberdade e no ideal de solidariedade humana, visando sempre o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, de conhecimentos, habilidades, 
a formação de bons hábitos e dos valores éticos, morais e culturais da criança e do adolescente. O processo de elegibilidade para dar legalidade ao pagamento da Emenda 
Impositiva nº 127/2021, indicada pelo Vereador Juscelino Cabral, destinada a CASA CRIANÇA FELIZ para aquisição de materiais de consumo e permanente, proveniente 
do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS o referido valor foi autorizado na Lei Orçamentária Municipal n°4.752 de 01 de Dezembro 2021, sendo para tanto a inexi-
gibilidade do chamamento público.

 Essa OSC irá receber o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) o qual será repassado em parcela única, por meio do Termos de Colaboração em conformidade com o plano de 
trabalho, previamente aprovado pela Administração Pública.

 O Município de Dourados abre o prazo de cinco dias corridos, após a publicação deste extrato para qualquer impugnação, que deve ser protocolizada na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, localizada na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Anexo ao CAM, Parque dos Jequitibás, Dourados/MS.

Qualquer impugnação deve ser respondida em cinco dias a contar da data do protocolo da impugnação. E, não havendo impugnação recurso este resultado se tornará defi-
nitivo. 

Dourados, 16 de Março de 2022.
Ediana Mariza Bach

Secretária Municipal de Assistência Social-Interina

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO

 Não será necessário realizar o Chamamento Público para a celebração do Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil-OSC “CENTRO DE INTEGRA-
ÇÃO DO ADOLESCENTE “DOM ALBERTO” – CEIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.144.612/0001-58 pessoas jurídicas de direito privado, com sede na cidade de Dou-
rados-MS.

O presente Termo de Colaboração, o qual poderá ser celebrado de acordo com a Parecer nº 140/2022 tem com objeto, prestam serviços de convivência e fortalecimento de 
vínculos voltada para criança e adolescente como centro de todo e qualquer desenvolvimento do processo, promovendo o convívio em grupo cultivando a educação, inspi-

EXTRATOS
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rando-se nos princípios da liberdade e no ideal de solidariedade humana, visando sempre o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, de conhecimentos, habilidades, 
a formação de bons hábitos e dos valores éticos, morais e culturais da criança e do adolescente. O processo de elegibilidade para dar legalidade ao pagamento da Emenda 
Impositiva nº 06/2021, indicada pelo Vereador Fábio Luis, destinada a CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE “DOM ALBERTO” – CEIA para aquisição de 
materiais de consumo e permanente, proveniente do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS o referido valor foi autorizado na Lei Orçamentária Municipal n°4.752 de 
17 de Dezembro 2021, sendo para tanto a inexigibilidade do chamamento público.

 Essa OSC irá receber o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) o qual será repassado em parcela única, por meio do Termos de Colaboração, em conformidade com o plano 
de trabalho, previamente aprovado pela Administração Pública.

O Município de Dourados abre o prazo de cinco dias corridos, após a publicação deste extrato para qualquer impugnação, que deve ser protocolizada na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, localizada na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Anexo ao CAM, Parque dos Jequitibás, Dourados/MS.

Qualquer impugnação deve ser respondida em cinco dias a contar da data do protocolo da impugnação. E, não havendo impugnação recurso este resultado se tornará defi-
nitivo. 

Dourados, 16 de Março de 2022.
Ediana Mariza Bach

Secretária Municipal de Assistência Social-Interina

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO

 Não será necessário realizar o Chamamento Público para a celebração do Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil-OSC “CENTRO DE INTEGRA-
ÇÃO DO ADOLESCENTE “DOM ALBERTO” – CEIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.144.612/0001-58 pessoas jurídicas de direito privado, com sede na cidade de Dou-
rados-MS.

O presente Termo de Colaboração, o qual poderá ser celebrado de acordo com a Parecer nº 142/2022 tem com objeto, prestam serviços de convivência e fortalecimento de 
vínculos voltada para criança e adolescente como centro de todo e qualquer desenvolvimento do processo, promovendo o convívio em grupo cultivando a educação, inspi-
rando-se nos princípios da liberdade e no ideal de solidariedade humana, visando sempre o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, de conhecimentos, habilidades, 
a formação de bons hábitos e dos valores éticos, morais e culturais da criança e do adolescente. O processo de elegibilidade para dar legalidade ao pagamento da Emenda 
Impositiva nº 93/2021, indicada pelo Vereador Marcelo Mourão, destinada a CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE “DOM ALBERTO” – CEIA para aquisição 
de materiais de consumo e permanente, proveniente do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS o referido valor foi autorizado na Lei Orçamentária Municipal n°4.752 
de 17 de Dezembro 2021, sendo para tanto a inexigibilidade do chamamento público.

 Essa OSC irá receber o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) o qual será repassado em parcela única, por meio do Termos de Colaboração, em conformidade com o plano 
de trabalho, previamente aprovado pela Administração Pública.

O Município de Dourados abre o prazo de cinco dias corridos, após a publicação deste extrato para qualquer impugnação, que deve ser protocolizada na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, localizada na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Anexo ao CAM, Parque dos Jequitibás, Dourados/MS.

Qualquer impugnação deve ser respondida em cinco dias a contar da data do protocolo da impugnação. E, não havendo impugnação recurso este resultado se tornará definitivo. 

Dourados, 16 de Março de 2022.
Ediana Mariza Bach

Secretária Municipal de Assistência Social-Interina

EXTRATO DO CONTRATO N° 015/2022/RH/SEMSPARTES:
Secretaria Municipal de Saúde
Servidores relacionados conforme anexo

PROCESSO: Contrato Temporário

OBJETO: Contratação de profissionais Técnico de Enfermagem (40 horas), Educador Físico (40 horas), Psicólogo (30 horas), Auxiliar de Odontologia (40 horas), cirurgião 
Dentista ( 40 horas), Enfermeiro (40 horas) e Médico (20 Horas) para prestação de serviços nas Unidades de Saúde, objetivando atender as necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Saúde. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Complementar n° 3990, de 20 de maio de 2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
12.00 - Secretaria Municipal de Saúde
12.02 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.015 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Urgência e Emergência.
2.095 – Manutenção da Rede de atenção à Saúde Especializada, Ambulatorial e Hospitalar.
31900400 – Contratação por tempo determinado
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
12.00 - Secretaria Municipal de Saúde.
12.02 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.014 – Atendimento Básico à Saúde
2146 – Atenção à Rede Básica de Saúde da Família
31900401 – Contratados

VIGENCIA CONTRATUAL: O presente instrumento vigorara conforme período indicado na planilha anexa, para os cargos mencionados. O mesmo pode ser rescindido 
pelas partes, nos seguintes casos; a) a pedido do(a) Contratado(a); b) pela conveniência exclusiva do contratante, sem qualquer justificativa.

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 2.646,49 (Técnico de Enfermagem 40 horas) R$ 4.209,38 (Médico 20 horas) R$ 6.108,46 (Enfermeiro e Educador Físico 40 horas) 
R$ 4.581,17 (Psicólogo 30 horas) R$ 8.418,76 (Cirurgião Dentista 40 horas) e R$ 1.446,12 (Auxiliar de Odontologia 40 horas). 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: Waldno Pereira de Lucena Junior  

Secretário Municipal de Saúde 

ANEXO EXTRATO N° 15/2022

NOME DO FUNCIONARIO NOME DA FUNÇÃO
DATA

 EXERCICIO

DATA DE 

EXONERAÇÃO
NOME DO SETOR

ROBSON RUIS CARDOSO EDUCADOR FISICO 40 HORAS 14/03/2022. 13/03/2023. NUCLEO NUTRIÇÃO/PROMOÇÃO A 
SAUDE

SILVANIA COELHO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM 40 
HORAS 14/03/2022. 13/03/2023. NASF

EXTRATOS
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PAOLA YURIE NOZU BAGORDACHE CIRURGIÃO DENTISTA 40 HORAS 11/03/2022. 10/03/2023. IZIDRO PEDROSO

KARLA RODRIGUES MORAES DE 
OLIVEIRA

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 40 
HORAS 11/03/2022. 10/03/2023. PARQUE DAS NAÇÕES II

MAIARA APARECIDA NUNES DA 
SILVA PSICOLOGO 30 HORAS 14/03/2022. 13/03/2023. POLICLINICA DE ATENDIMENTO 

INFANTIL

ELISANGELA MARA DE ALENCAR ENFERMEIRO 40 HORAS 14/03/2022. 13/03/2023. ITHAUM

ADRIANA LUIZ DE LIMA VIEGAS MÉDICO 20 HORAS 14/03/2022. 13/03/2023. SANTO ANDRE

JOAO MARCELO NEPOMUCENO CIRURGIÃO DENTISTA 40 HORAS 11/03/2022. 10/03/2023. IV PLANO

ROSANA ALVES DA SILVA AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 40 
HORAS 11/03/2022. 10/03/2023. IV PLANO

JESSICA LYNE MARTINS DOS SAN-
TOS

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 40 
HORAS 11/03/2022. 10/03/2023. BEM TI VI

EXTRATO DO CONTRATO N° 016/2022/RH/SEMSPARTES:
Secretaria Municipal de Saúde
Servidores relacionados conforme anexo
PROCESSO: Contrato Temporário

OBJETO: Contratação de profissionais Assistente Administrativo (40 horas), Psicólogo (30 horas), Farmacêutico (30 horas) e Médico (20 Horas) para prestação de serviços 
nas Unidades de Saúde, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Complementar n° 3990, de 20 de maio de 2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
12.00 - Secretaria Municipal de Saúde
12.02 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.015 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Urgência e Emergência.
2.095 – Manutenção da Rede de atenção à Saúde Especializada, Ambulatorial e Hospitalar.
31900400 – Contratação por tempo determinado
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
12.00 - Secretaria Municipal de Saúde.
12.02 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.014 – Atendimento Básico à Saúde
2146 – Atenção à Rede Básica de Saúde da Família
31900401 – Contratados

VIGENCIA CONTRATUAL: O presente instrumento vigorara conforme período indicado na planilha anexa, para os cargos mencionados. O mesmo pode ser rescindido 
pelas partes, nos seguintes casos; a) a pedido do(a) Contratado(a); b) pela conveniência exclusiva do contratante, sem qualquer justificativa.

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 4.209,38 (Médico 20 horas) R$ 4.581,17 (Psicólogo e Farmacêutico 30 horas) R$ 2.362,94 (Assistente Administrativo)
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: Waldno Pereira de Lucena Junior  
Secretário Municipal de Saúde 

ANEXO EXTRATO N° 16/2022

NOME DO FUNCIONARIO NOME DA FUNÇÃO DATA 
EXERCICIO

DATA DE
 EXONERAÇÃO NOME DO SETOR

MARILENY PEDROSO DA SILVA GONÇAL-
VES

ASSISNTE ADMINISTRATIVO 
40 HORAS 11/03/2022. 10/03/2023. CARISMA

KAROLYNE SANTANA LEONEL MÉDICO 20 HORAS 10/03/2022. 09/03/2023. SELETA

CLAUDIONOR FIRMIANO DA SILVA FILHO PSICOLOGO 30 HORAS 14/03/2022. 13/03/2023. POLICLINICA DE ATENDIMENTO 
INFANTIL

FLAVIA MARIA DELGADO MÉDICO 20 HORAS 11/03/2022. 10/03/2023. SANTO ANDRE

ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO FARMAÊUTICO 30 HORAS 14/03/2022. 13/03/2023. FARMACIA PAM

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DA INEXIGILIBIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO

Não será necessário realizar o Chamamento Público para a celebração de Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Dourados - APAE 
inscrita no CNPJ/MF nº 03.368.578/0001-93, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua General Osório, 3625 Jardim Itaipu, na cidade de Dourados.

O presente Termo de Colaboração, o qual poderá ser celebrado de acordo com a Parecer nº 143/2022, tem com objeto, a prestação de 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 processo de elegibilidade para dar legalidade ao pagamento das Emendas Impositi-
vas nº100/2021, indicada pelo Vereador Sérgio Nogueira, destinada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Dourados - APAE. Essa OSC irá receber o valor de R$ 
5.000,00(Cinco mil reais) o qual será repassado em parcela única, por meio de Termos de Parceria, que serão executados com recursos provenientes do Fundo Municipal de 
Assistência Social-FMAS. Objeto da presente parceria, auxílio financeiro a aquisição de serviços de terceiros, conforme plano de trabalho. O referido valor foi autorizado na 
Lei Orçamentária Municipal n° 4.752 de 01 de Dezembro 2021, sendo para tanto a inexigibilidade do chamamento público. 

O Município de Dourados abre o prazo de cinco dias corridos, após a publicação deste extrato para qualquer impugnação, que deve ser protocolizada na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, localizada na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Anexo ao CAM, Parque dos Jequitibás, Dourados/MS.

Qualquer impugnação deve ser respondida em cinco dias a contar da data do protocolo da impugnação. E, não havendo impugnação recurso este se tornará definitivo.

Dourados, 16 de Março de 2022.
Ediana Mariza Bach

Secretária Municipal de Assistência Social-Interina

EXTRATOS
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AVISO DE LICITAÇÃO

Ref. Processo de Licitação nº 018/2022 – Pregão Presencial nº 003/2022

Fundação de Serviços de Saúde de Dourados-FUNSAUD, por intermédio do seu Pregoeiro oficial e sua Equipe de Apoio designados pela PORTARIA 0205/2021/FUN-
SAUD 07 de Dezembro de 2021 comunica aos interessados que fará realizar a Licitação em epígrafe, do tipo Menor Preço Por Item, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e demais alterações em vigor.

- OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊ-
NERO ALIMENTÍCIO DO TIPO NÃO PERECÍVEIS, SOB O REGIME DE ENTREGA PARCELADO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS 
DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS – FUNSAUD, para consumo pelo período de aproximadamente de 12 (doze) meses.

- INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital encontra-se disponível aos interessados para conhecimento e retirada, em dias úteis no horário local (MS) com-
preendido das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na sede administrativa da FUNSAUD, situado na Rua Toshinobu Katayama nº 820, Jardim Caramuru, 
na cidade de Dourados-MS, Fone: (67) 3423-0793 e no Portal Transparência da FUNSAUD - https://www.funsaudtransparenciadouradosms.digserver.net/ (Licitações / Lici-
tações Vigentes) ou por solicitação via e-mail licita.funsaud@dourados.ms.gov.br

- RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Na sala de reuniões da Sede Administrativa da FUNSAUD, situado na Rua Toshinobu Katayama nº 820, Jardim 
Caramuru, na cidade de Dourados-MS, no dia 01 de Abril de 2022, às 08h00min (Horário do Mato Grosso do Sul).

 Dourados - MS, 16 de Março de 2022.

GISELE MANVAILER SILVA

Pregoeira - Portaria nº 205/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO o que prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no artigo 24, 
inciso IV, da Lei Federal 8.666/93; no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO do PROCESSO nº 030/2022. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE CABEÇA DE RÁDIO (MATERIAL NÃO PADRONIZADO PELO 
SUS) PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE MARCIO TULIO DE SOUZA REITMAN (50 ANOS), QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO 
HOSPITAL DA VIDA, UNIDADE ADMINISTRADA PELA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS.

Autorizo em consequência, a deflagração dos atos subsequentes às CONTRATAÇÕES COMO SEGUE:
Empresa a ser contratada:
ENDOSURGICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 
CNPJ n° 03.785.610/0001-36
Valor total: R$ 2.433,11 (Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Onze Centavos).
Fundamento Legal - Artigo 24º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
Justificativa anexa nos autos da dispensa de licitação nº 076/2021

As despesas decorrentes deste processo correrão de repasses financeiros repassados pela Prefeitura Municipal de Dourados à Fundação de Serviços de Saúde de Dourados 
por meio instrumento legal de contrato, aditivo, termo de ajuste de contas ou outro cabível, até assinatura contrato de gestão.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente 
devidamente autuado e arquivado.

Dourados/MS,  16 de Março de 2022.

JAIRO JOSÉ DE LIMA

DIRETOR PRESIDENTE - FUNSAUD

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

PORTARIA/CMD/RH Nº. 178, de 15 de março de 2022.

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 - Conceder 2% (dois por cento) de Progressão Funcional, em conformidade com o art. 46, §1º, da Lei Complementar nº. 419, de 22 de outubro de 2021, a partir de 
março de 2022, aos seguintes servidores:

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

   LAUDIR ANTONIO MUNARETTO

PRESIDENTE

FUNDAÇÕES / LICITAÇÕES - FUNSAUD

PODER LEGISLATIVO
PORTARIAS LEGISLATIVAS
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PORTARIA/CMD/RH Nº. 179, de 15 de março de 2022.

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 JOILSON PEREIRA DUTRA do cargo de Assessor Especial da Administração Geral (DAS-06), do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara 
Municipal de Dourados, em 15 de março de 2022.

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

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO

PRESIDENTE

PORTARIA/CMD/RH Nº. 180, de 15 de março de 2022.

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 - Nomear JOILSON PEREIRA DUTRA, no cargo de Assessor Parlamentar IV (AGP-04), lotado no Gabinete do Vereador Juscelino Rodrigues Cabral, do Quadro de 
Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Dourados, a partir de 16 de março de 2022.

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

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO

PRESIDENTE

PORTARIAS LEGISLATIVAS

BALANCETES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS 
Mensais - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

012 - Balancete Financeiro
Fevereiro - Fevereiro/2022

10/03/2022 10:14 - R$ 1,00
N° ESPECIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR NO MÊS 2021
66 Transferências Financeiras Recebidas (II) 2.502.961,82 3.784.761,99 6.287.723,81
67 Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária 2.502.961,82 3.513.293,84 6.016.255,66
69 Outras Transferências Financeiras 2.502.961,82 3.513.293,84 6.016.255,66
70 Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária 0,00 271.468,15 271.468,15
71 Outras Transferências Financeiras 0,00 271.468,15 271.468,15
74 Recebimentos Extraorçamentários (III) 5.688.221,71 (30.752,96) 5.657.468,75
75 Empenhos à Liquidar 5.147.551,93 (446.692,44) 4.700.859,49
76 Empenhos Liquidados à Pagar 202.533,34 33.223,42 235.756,76
77 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 338.136,44 374.716,06 712.852,50
78 Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 8.000,00 8.000,00
79 Saldo do Exercício Anterior (IV) 899.659,35 2.257.098,55 899.659,35
80 Caixa e Equivalentes de Caixa 899.659,35 2.257.098,55 899.659,35
82 TOTAL (V) = (l+ll+lll+IV) 9.090.842,88 6.011.107,58 12.844.851,91

ND ESPECIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR NO MÊS 2021
83 Despesas Orçamentárias (VI) 6.440.439,59 1.661.989,99 8.102.429,58
84 00 Recursos Ordinários 6.440.439,59 1.661.989,99 8.102.429,58
148 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 271.468,15 271.468,15
152 Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária 0,00 271.468,15 271.468,15
153 Outras Transferências Financeiras 0,00 271.468,15 271.468,15
156 Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) 394.304,74 785.979,38 1.180.284,12
157 Restos a Pagar não Processados Pagos 383.926,01 449.685,00 833.611,01
159 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.378,73 325.294,38 327.673,11
160 Outros Pagamentos Extra Orçamentários 8.000,00 11.000,00 19.000,00
161 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 2.256.098,55 3.291.670,06 3.291.670,06
162 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.256.098,55 3.291.670,06 3.291.670,06
164 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 9.090.842,88 6.011.107,58 12.845.851,91

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS.

C 
CRC-W*S
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BALANCETES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Sistema de Contabilidade Pública

COMPARATIVO DA DESPESA COM LIQUIDAÇÃO
FEVEREIRO/2022

Página: 1

0100-CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

0101-CÀMARAMUNICIPAL DE DOURADOS

Classificação...
Dotação Inicial

Suplement./ Redução
Dotação Atual

Empenhos
Saldo Dotação

Liquidações Pagamentos

Natur. Ficha FR No Mês Exercício No Mês Exercício No Mês Exercício No Mês Exercício

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

4490.51

4490.52

2

3

100000

100000

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total do Projeto 100.000,00 I 0,00 | 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 0,00

2108 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3190.03 4 100000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3190.04 5 100000 428.000,00 0,00 0,00 428.000,00 79.263,43 130.210,45 297.789,55 79.263,43 130.210,45 77.729,10 128.676,12

3190.11 6 100000 15.230.000,00 0,00 0,00 15.230.000,00 1.040.598,04 1.988.057,63 13.241.942,37 1.040.598,04 1.988.057,63 1.039.327,13 1.986 786,72

3190.13 7 100000 2.765.000,00 0,00 0,00 2.765.000,00 0,00 2.500.000,00 265.000,00 215.318,55 402.649,10 187.330,55 187.330,55

3190.16 8 100000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3190.91 9 100000 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3190.92 10 100000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3190.94 35 100000 596.000,00 0,00 0,00 596.000,00 245.839,09 259.797,66 336.202,34 245.839,09 259.797,66 245.839,09 259.797,66
3191.13 11 100000 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00 0,00 13.921,38 25.985,34 12.063,96 12.063,96
3350.41 36 100000 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 2.400,00 4.800,00 30.200,00 2.400,00 4.800,00 2.400,00 4.800,00
3390.14 12 100000 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 7.210,00 8.247,50 7.210,00 8.247,50
3390.30 13 100000 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 11.163,12 81.003,16 118.996,84 14.556,42 15.319,22 14.556,42 15.319,22

3390.31 14 100000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3390.33 15 100000 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00 0,00 107.896,57 28.103,43 0,00 0,00 0,00 0,00

3390.35 16 100000 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 224.000,00 76.000,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00
3390.36 17 100000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 7.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390.37 18 100000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390.39 19 100000 5.070.250,00 0,00 -250.000,00 4.820.250,00 35.130,60 1.365.857,30 3.454.392,70 237.125,62 241.087,12 236.552,86 237.375,53
3390.40 34 100000 888.224,00 0,00 0,00 888.224,00 0,00 497.435,92 390.788,08 32.034,85 32.034,85 32.034,85 32.034,85
3390.46 33 100000 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 99.931,06 158.644,24 1.041.355,76 99.931,06 158.644,24 99.931,06 158.644,24
3390.47 20 100000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390.49 21 100000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390.92 22 100000 10.000,00 H'Q0 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Versão [2022.2.10.2] 
http://w w w .neainformatica.com.br

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS COMPARATIVO DA DESPESA COM LIQUIDAÇÃO
FEVEREIRO/2022

Sistema de Contabilidade Pública

Página: 2

Classificação...
Dotação Inicial

Suplement./ Redução
Dotação Atual

Empenhos
Saldo Dotação

Liquidações Pagamentos

Natur. Ficha FR No Mês Exercício No Mês Exercício No Mês Exercício No Mês Exercício

2192 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

3390.93 23 100000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3391.97 1 100000 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 200.000,00 40.000,00 14.252,99 28.505,98 14.252,99 28.505,98
4490.52 24 100000 250.000,00 0,00 250.000,00 500.000,00 123.000,00 123.000,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4690.71 25 100000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4690.73 26 100000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto 27.891.474,00 | 0,00 0,00 27.891.474,00 1.637.325,34 | 8.062.702,93 | 19.828.771,07 | 2.095.951,43 3.388.839,09 | 2.062.728,01 3.153.082,33

3390.30 27 100000 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00 863,95 863,95 213.136,05 0,00 0,00 0,00 0,00
3390.36 28 100000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390.39 29 100000 1.096.000,00 0,00 0,00 1.096.000,00 23 800,70 38.862,70 1.057.137,30 12.731,00 12.731,00 12.731,00 12.731,00
4490.51 30 100000 2.630.000,00 0,00 0,00 2.630.000,00 0,00 0,00 2.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Total do Projeto 3.950.000,00 0,00 0,00 3.950.000,00 24.664,65 39.726,65 3.910.273,35 12.731,00 12.731,00 12.731,00 12.731,00

Total Função Programática 31.941.474,00 0,00 0,00 31.941.474,00 1.661.989,99 8.102.429,58 23.839.044,42 2.108.682,43 3.401.570,09 2.075.459,01 3.165.813,33

2144 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES - CÂMARA MUNICIPAL

3190.01 31 100000 1.460.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00

3190.03 32 100000 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
0,00 0,00 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto 1.730.000,00 0,00 0,00 1.730.000,00 0,00 0,00 1.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Função Programática 1.730.000,00 0,00 0,00 1.730.000,00 0,00 0,00 1.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Unidade 33.671.474,00 0,00 0,00 33.671.474,00 1.661.989,99 8.102.429,58 25.569.044,42 2.108.682,43 3.401.570,09 2.075.459,01 3.165.813,33

Total Geral 33.671.474,00 | 0,00 0,00 33.671.474,00 1.661.989,99 8.102.429,58 | 25.569.044,421 2.108.682,431 3.401.570,09 | 2.075.459,01 3.165.813,33

LAUDIR ANíOMIO MUNARETTO
PRESIDENTE Cortai

CWC-MS 008809K>S

Versão [2022.2.10.2]
http://www.neainformatica.com.br
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ATA Nº 04/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE DOURADOS EM 22/02/2022. 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Muni-
cípio 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) Destino de valor proveniente de cupons do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI CNPJ: 44.345.590/0001-60; 3) 
Conversa com Gustavo Pereira Farias, representante da GRID Agente Autônomo de Investimento, e Bruno Horovitz, Gestor do Fundo Icatu Dividendos; 4) Conversa com 
LDB Consultoria Financeira Ltda para análise da carteira do PreviD.  Estavam presentes os seguintes membros: Andréa Londero Bonatto, José dos Santos da Silva, Rosane 
Ap. Fritzen D’Sampaio Ferraz e Theodoro Huber Silva. Os senhores Luiz Constâncio Pena Moraes, Luis Carlos Rodrigues Morais e Orlando Conceição Malheiros, justifica-
ram sua ausência. A presidente Rosane iniciou a reunião apresentando os documentos para credenciamento das seguintes Instituições Financeiras: Meta Asset Management 
LTDA CNPJ: 06.088.907/0001-30, IQG-RP3 com o fundo Meta Valor Fundo de Investimento de Ações, CNPJ nº 07.899.238/0001-40, Processo nº 002/2022; Daycoval 
Asset Management Administração de Recursos CNPJ: 72.027.832/0001-02, IQG-RP1 com os fundos: Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado CNPJ 
nº 09.274.058/0001-06, Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em ações CNPJ nº 13.155.995/0001-01 e Daycoval Fundo de Renda Fixa Alocação Dinâmica 
CNPJ nº 12.672.120/0001-14, Processo nº 03/2022; e Banco Daycoval S.A CNPJ: 62.232.889/0001-90 com o Processo nº 004/2022, IQG-RP1, com validade de 13/02/2022 
a 13/02/2023. Dando sequência a reunião a Presidente pautou que o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI CNPJ: 44.345.590/0001-60 pagou 
cupons de R$ 73.035,23 (setenta e três mil e trinta e cinco reais e vinte e três centavos) referente ao recebimento de cupons da aplicação no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF 
TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI CNPJ: 44.345.590/0001-60. Por sua vez, o Comitê de Investimentos analisou, como uma oportunidade de mercado, a aplicação no FUNDO DE 
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ 20.139.595/0001-78 por ser um fundo de Vértice com estratégia de renda fixa cujas 
carteiras são compostas por vencimentos únicos de NTN-B, e que as aplicações ficam disponíveis para o RPPS sempre que a taxa líquida negociada para esses ativos esteja 
acima da Meta Atuarial. Como este fundo possui carência para resgate, significa que até o vencimento do ativo, os recursos aportados serão rentabilizados pela taxa contratada 
no momento da negociação, trazendo tranquilidade para a parcela de investimento do RPPS que esteja alocado nesse tipo de fundo. Estavam presentes na reunião, o Sr. Bruno 
Horovitz, de forma on-line, gestor do Fundo Icatu Vanguarda, CNPJ: 68.622.174/0001-20 e o Sr. Gustavo Pereira Farias, de forma presencial, representante GRID Agente 
Autônomo de Investimentos Ltda. Gustavo fez uma explanação macroeconômica sobre a atual situação política mundial e apresentou alguns ativos que compõem o portfólio 
da Instituição. Bruno, por sua vez, fez a apresentação do Fundo Dividendos, criado no ano de 2006, e discorreu sobre a estratégia de gestão que está sendo aplicada para obter 
o melhor desempenho. O mesmo também fez apontamentos sobre investimentos no exterior e apresentou algumas opções que compõem seu portfólio. Seguindo com a reunião, 
Marcos representante da empresa LDB Consultoria Financeira Ltda iniciou a fala apresentando a carteira do PreviD, explicando assim o enquadramento em relação a nova 
Resolução Nº 4.963/2021 e destacando que o PreviD possui uma carteira diversificada e equilibrada. Marcos também falou da volatilidade que os ativos estão sofrendo, como 
os BDRs que vem enfrentando no último mês o reflexo do cenário político internacional. Explanou também sobre as expectativas para o país, visto que esse ano é esperado 
muita volatilidade interna, por ser um ano eleitoral, a taxa de inflação continua subindo e a expectativa é manter esse ritmo. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Rosane fez as 
considerações finais e encerrou a reunião, tendo eu, Theodoro Huber Silva, 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                                                                       Membro  

Theodoro Huber Silva                      José dos Santos da Silva                        

Secretário      Membro

ATA Nº. 05/2022

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
DOURADOS EM 08 DE MARÇO DE 2022. 

No dia oito de março de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se os membros do Conselho Curador na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores do Município de Dourados – PreviD, de maneira que foi realizada a reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir as solicitações realizadas pelo 
memorando n.º 140/2022/PREVID sobre: A) Parcelamento de contribuição previdenciária durante licença para tratar de interesse particular (TIP); B) Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de recarga, manutenção e de substituição de toner para impressoras, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social 
dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD; C) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo 
os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento e demais serviços correlatos para o fornecimento de passagens aéreas nacionais, visando atender as necessidades 
do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD. Estavam presentes os seguintes membros do Conselho Curador: Hélio do Nasci-
mento, Sonia Maria Ferreira, Irene Quaresma Azevedo Viana, Solange Tumelero, Ana Rose Vieira, João Vicente Chencarek, Blavett da Rocha Fucks, Marcia Adriana Fokura 
e José Vieira Filho. Também estiveram presentes os Diretores Theodoro Huber Silva e Silvana Maria Radaelli de Assis. Os membros do Conselho Curador José dos Santos da 
Silva, Dilma Canedo da Silva e Karla de Almeida Battaglin justificaram suas ausências. Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Curador, senhor Hélio do Nascimento, 
após constatar quórum necessário para abertura, fez leitura da pauta da reunião e abriu para deliberação. Tendo as pautas sido aprovadas por todos os presentes. Em seguida, 
com a palavra o Diretor presidente, senhor Theodoro Huber Silva apresentou aos Conselheiros o estudo quanto a possibilidade de parcelamento de contribuição previdenciária 
durante licença para tratar de interesse particular (TIP) PG 21/2020, e após análise dos Conselheiros, os mesmos deliberaram por analisar a fundo o parcelamento na próxima 
reunião deste conselho. Seguindo, com a palavra a Diretora Administrativa, senhora Silvana Maria Radaelli de Assis apresentou aos Conselheiros a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de recarga, manutenção e de substituição de toner para impressoras e a contratação de empresa especializada para a prestação de servi-
ços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento e demais serviços correlatos para o fornecimento de passagens 
aéreas nacionais, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD. Após análise, o Conselho deli-
berou por aprovar as contratações supramencionadas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata que depois de 
lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Hélio do Nascimento                                                         Sonia Maria Ferreira 

Irene Quaresma Azevedo Viana                                      Solange Tumelero

Ana Rose Vieira                                                                João Vicente Chencarek

Blavett da Rocha Fucks                                                   Marcia Adriana Fokura 

José Vieira Filho

ATAS - PREVID

OUTROS ATOS
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Copneus – Comércio de Pneumáticos e Produtos para o Campo - EPP, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Autorização 
Ambiental - AA, para a atividade de comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar, localizada na Av. Marcelino Pires, 283 -  Bairro Jardim Clímax, no município de 
Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

EXPANSAO NUCLEO ESPECIALIZADO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – 
IMAM de Dourados (MS), a Renovação da Licença Simplificada (RLS), para a Atividade de psicologia e psicanálise, com atendimento a fonoaudiologia, condicionamento 
físico, fisioterapia e demais práticas para o desenvolvimento infantil, localizado na Rua Cuiabá, 1001, Centro, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo 
de Impacto Ambiental.

MAURO ROBERTO NAGANO 08171956882 torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS) a Licença Simplificada 
para atividades de fabricação e comércio de sorvete e outros gelados comestíveis; comércio de produtos alimentícios em geral; restaurante; lanchonete, casas de chá, de sucos 
e similares, localizada na Rua dos Missionários, n° 652, Jardim Caramuru, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

DSP REABILITACAO CARDIOPULMONAR E METABOLICA LTDA, torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente de Dourados - IMAM de Dourados 
(MS), a Licença Simplificada - LS, para serviço de Clinica De Fisioterapia, Centro De Fisioterapia, Serviços Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica, Reabilitação Motora, 
Serviços De Reabilitação Postural Global, Curso De Aperfeiçoamento Profissional, Curso De Aprendizagem e Treinamento Gerencial, Treinamento em Desenvolvimento Pro-
fissional e Gerencial, Serviços De Palestrante, localizada na R PRESIDENTE VARGAS, n° 1.695, bairro Vila Progresso, no município de Dourados, estado de Mato Grosso 
do Sul. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

W MOTORS LTDA, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Autorização Ambiental - AA, para a atividade de Comercio 
Varejista de Veículos Automotores Usados e Novos, Comercio Varejista de Motocicletas e Motonetas Novas e Usadas, Comercio Sob Consignação de Veículos Automotores, 
Intermediação na Compra de Veículos Automotores e Serviços de Intermediação na Obtenção de Empréstimos, localizada na Rua/Av. AV JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, 
2848 - Bairro Centro, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Josiane Canabarro Silveira LTDA, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Renovação de Autorização Ambiental - RAA, 
para a atividade de studio de pilates, localizada na Rua Osman Ahamad Gebara -  Bairro Parque Alvorada,  no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de 
Impacto Ambiental.

INACIO INFORMATICA LTDA, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação da Licença Ambiental 
Simplificada, para atividade de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado em instrumentos musicais e 
acessórios, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos localizada na Avenida Marcelino Pires,1096 A, Centro,  no município de Dourados (MS). 
Não foi Determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Bar e Lanchonete Laminuto Ltda torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente de Dourados – IMAM a renovação da licença ambiental simplificada n° 
30.683/2018 para atividade de lanchonete, casa de chá, sucos e similares, localizado na Rua Toshinobu Katayama n° 1538, Vila Planalto, Dourados (MS). Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

Resolução  Nº 007/2022/CMDCA.

Dispõe sobre a composição dos membros do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de 
Violência

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais de acordo com a 
Lei Complementar Municipal nº 226 de 09 de setembro de 2013 e Regimento Interno deste Conselho. Considerando o disposto no artigo 2º da resolução 003/CMDCA/2021 
e Resolução 004/CMDCA/2021.

Resolve:

Art. 1º - Dispor sobre a composição dos membros do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Teste-
munhas de Violência: 

Conselho Tutelar: Titular: Alicemar Lima da Rocha; Suplente: Maria de Fátima Medeiros; Secretaria Municipal de Educação:  Titular: Rosemary Borin Cavalheiro; Suplente: 
Dilene Dutra Paulon; 

Secretaria Municipal de Assistência Social: Titular: Shirley Flores Zarpelon;  Suplente : Regina Helena Vargas Valente de Alencar;  

Secretaria Municipal  de Saúde: Titular : Mariana Faria Gonçalves; Suplente: Marlayne Mendes Wolf Viegas; 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Titular: Monica Roberta Marin;          Suplente: Wellington Nogueira; 

Ordem dos Advogados do Brasil: Titular: Paula Abraão; Suplente: Franciele Lopes Dutra Guarda Municipal: Titular : Weslei Henklain Feruzz; Suplente: Maria Sonia Mar-
ques De Oliveira

Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04/05/2021.

Dourados – MS, 15 de março de 2022.

KATIA PEREIRA PETELIN

PRESIDENTE DO CMDCA.

EDITAIS / LICENÇA AMBIENTAL

RESOLUÇÃO - CMDCA


