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DECRETOS

Republica-se por incorreção
DECRETO Nº 1.650, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.

“Dispõe sobre investidura de área pela senhora Adiles do Amaral Torres.”

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

Considerando o disposto no art. 106 da Lei Orgânica do Município;
Considerando o Processo Administrativo nº 10.240/2017 e o Processo Judicial nº 0806830-35.2020.8.12.0002 e os documentos neles acostados; 

D E C R E T A:

Art. 1º.  Fica Adiles do Amaral Torres investidas na propriedade de uma sobra de área abaixo descrita:

ÁREA OBJETO DA INVESTIDURA:

Uma área determinada por sobra de área, da quadra nº 06 (seis), do loteamento denominado Vila Progresso, perímetro urbano desta cidade, medindo área 
de 145,625m2 (cento e quarenta e cinco vírgula seiscentos e vinte e cinco metros quadrados), de formato regular, situada a Rua Delmar de Oliveira, lado 
ímpar, esquina com Rua Olinda Pires de Almeida, dentro dos seguintes limites e confrontações:

Ao Norte – 11,65 metros com uma sobra de área na quadra; 
Ao Sul – 11,65 metros com Rua Olinda Pires de Almeida; 
Ao Leste – 12,50 metros com a Rua Delmar de Oliveira; 
Ao Oeste – 12,50m metros com o lote 15 (matrícula nº 50.796).

Prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça 3411-7664
Vice-Prefeito Carlos Augusto  Ferreira Moreira 3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados Mariana de Souza Neto 3424-2005
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social Diego Zanoni Fontes 3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial Ginez Cesar Bertin Clemente 3411-7626
Chefe de Gabinete Jessica Medeiros Silva 3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados Luis Arthur Spinola Castilho 3424-0363
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados Waldno Pereira de Lucena Junior 3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados Jairo José de Lima 3411-7731
Guarda Municipal Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento 3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados Lauro Maymone Coelho Netto 3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd Theodoro Huber Silva 3427-4040
Procuradoria Geral do Município Paulo César Nunes da Silva 3411-7761
Secretaria Municipal de Administração Vander Soares Matoso 3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar Ademar Roque Zanatta 3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social Daniela Weiler Wagner Hall 3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura Francisco Marcos Rosseti Chamorro 3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Cleriston Jose Recalcatti 3426-3672
Secretaria Municipal de Educação Ana Paula Benitez Fernandes 3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda Everson Leite Cordeiro 3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica Wellington Henrique Rocha de Lima 3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas Luis Gustavo Casarin 3411-7112
Secretaria Municipal de Planejamento Romualdo Diniz Salgado Junior (Interino) 3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde Waldno Pereira de Lucena Junior 3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Romualdo Diniz Salgado Junior 3424-3358
Controladoria Geral Do Município Raphael da Silva Matos 3411-7760
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Parágrafo único: A área foi avaliada pela Comissão de Avaliação em: R$ 64.220,62 (sessenta e quatro mil duzentos e vinte reais e sessenta e dois cen-
tavos), e devidamente quitada através do Processo Judicial nº 0806830-35.2020.8.12.0002, que tramitou na 6ª Vara Cível desta Comarca, no valor de R$ 
87.410,68 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e oito centavos).

 
Art. 2º.  As despesas para escrituração e transcrição imobiliária da área investida correrão por conta do beneficiário.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 15 de setembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

Republica-se por incorreção
DECRETO Nº 1.652, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.

“Nomeia em substituição membro para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDAM.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica nomeado, em substituição para compor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, juntamente com os demais membros indicados 
no art. 1º do no Decreto nº 1.393 de 10 de junho de 2022, conforme abaixo:

I – Representante da Empresa Estadual de Sanamento:

Titular: Evandro Costa Soares, em substituição a Célio Poveda Filho.

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

Dourados, 15 de setembro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 08/CORR/GMD/2022

O Corregedor da Guarda Municipal de Dourados, usando das atribuições que lhe confere o artigo 22 da Lei Complementar nº 427, de 14 de Março de 
2022,

R E S O L V E:

Art. 1º - Instaurar o Processo Administrativo Disciplinar nº 03/2022, de natureza contraditória, para apurar os fatos narrados no Relatório da Apuração 
Preliminar n° 07/2022 em desfavor de servidor desta Guarda Municipal – a ser identificado e ter determinada a conduta supostamente transgressora em 
Termo próprio – pela transgressão, em tese, aos deveres do artigo 186, incisos I, III e XI (Lei Complementar nº 107/2006) e/ou aos deveres do artigo 78, 
incisos I e VII (Lei Complementar n° 427/2022); bem como investigar a existência de fato(s) conexo(s) e/ou a prática de transgressão(ões) conexa(s) com 
o fato investigado.

Art. 2º - Nomear os servidores públicos municipais: ACÁCIO KOBUS JUNIOR, matrícula nº 44251-1 e MARCOS CEZAR DA SILVA LEITE, matrí-
cula nº 47991-1 como Membros, para comporem a Comissão Processante que será presidida por este Corregedor, cuja matrícula é nº 43951-1; e ODAIR 
FALEIROS DA SILVA JUNIOR, matrícula nº 47961-1, como Secretário.

Art. 3º - Determinar a autuação do mencionado Relatório, lavrado nesta Corregedoria.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Sede da Corregedoria GMD, 19 de Setembro de 2022.

JOÃO VICENTE CHENCAREK
Corregedor da Guarda Municipal de Dourados

PORTARIAS

DECRETOS
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RESOLUÇÃO/SEMS Nº 050/2022, 19 de Setembro 2022.

Institui a Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 108/2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 75 da Lei Orgânica do Município;
Considerando o item 1.1 do Edital nº 108/2022 processo seletivo simplificado SEMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Instituir a Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 108/2022, para coordenar e executar o previsto em edital, 
cujo objetivo é a seleção de candidatos para o cargo de Médicos para futura contratação temporária com a Secretaria Municipal de Saúde.

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

I - Vagner da Silva Costa
II -  Bruno Radaelli
III - Márcia Adriana Fokura
IV- Najla Oliveira Saburá
V - Ana Maria Araujo de Brito
VI - Anagny Graciane Alves
VII -  Silvana Maria Radaelli de Assis

§1º. A Comissão será presidida por Vagner da Silva Costa e secretariada por Marcia Adriana Fokura, tendo como suplentes, respectivamente, Silvana 
Maria Radaelli de Assis e Najla Oliveira Saburá.

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

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

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

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

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Dourados (MS), 19 de setembro de 2022

Waldno Pereira de Lucena Junior
Secretário Municipal de Saúde 

RESOLUÇÃO Nº 006 DE SETEMBRO DE 2022.

ANA PAULA DA SILVA DE ANDRADE, Secretária Municipal de Serviços Urbanos - Interina, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas 
pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados.

Considerando a proximidade do DIA DAS CRIANÇAS ;
Considerando a necessidade de incentivo do comércio local.
Considerando a solicitação dos comerciantes que almejam fomentar suas vendas neste período;
Considerando que há a possibilidade prevista em lei quanto à ocupação do passei publico, respeitados os limites desta;
Considerando tratar-se de período específico, esta Secretaria, por meio do Departamento de Fiscalização e Posturas, 

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar, de forma excepcional, somente para o período de 26/09/2022 a 15/10/2022, para que sejam utilizados os passeios públicos/ calçadas 
para a exposição dos produtos, desde que não prejudique a circulação dos pedestres, nos seguintes termos:

I. Respeitados os condicionantes legais, por analogia ao uso de mesas e cadeiras( artigo 126 do Código de Posturas Municipal);
II. Ocuparem apenas a parte do passeio correspondente à testada do estabelecimento interessado;
III. Deixarem, livre para o trânsito público, uma faixa de passeio não inferior a dois metros, respeitando área suficiente para a passagem de cadeirantes e 

usuários do piso tátil; 
IV. A área de colocação dos expositores de produtos nos passeios públicos deverá respeitar as seguintes medidas, a partir da testada do estabelecimento: 

a) Para uso dos passeios públicos de largura compreendida entre 3,20m e 4,00m a faixa máxima destinada aos expositores será igual a 1,20m. 
b) Para uso dos passeios públicos de largura superiores a 4,00m e iguais ou inferiores a 6,00m a faixa máxima autorizada ao uso será de 2,00m. 
c) Para uso dos passeios públicos de largura superior a 6,00m a faixa mínima destinada ao livre trânsito de pedestres será igual a 40% da largura do passeio.
V. Deverá ainda respeitar a guia da calçada que deverá permanecer desimpedida.

ART. 2º Haverá fiscalização orientadora pelo o Departamento de Fiscalização e Posturas, para saneamento de dúvidas por parte dos comerciantes e de 
quem mais se fizer necessário.

Esta Resolução entrará em vigor na data de publicação.

Dourados - MS, 19 de setembro de 2022
ANA PAULA DA SILVA DE ANDRADE

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - Interina

RESOLUÇÕES
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Resolução nº Sd/09/618/22 SEMAD

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

R E S O L V E:

DETERMINAR À COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E PROCESSANTE, constituída nos termos dos Decretos 1642 e 2012/2019, a instaura-
ção de Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar possíveis irregularidades quanto à multa de trânsito (R575577037) recaída sobre veículo oficial 
marca/modelo VW/GOL TL MC,  placa NPL-7328, nos termos da CI n. 1092/2022/FROTA/SEMAD.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
 
Secretaria Municipal de Administração, aos catorze (14) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

Cleison Marin
Secretário Municipal de Administração Interino

Resolução nº Sd/09/619/22 SEMAD

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

R E S O L V E:

DETERMINAR À COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E PROCESSANTE, constituída nos termos dos Decretos 1642 e 2012/2019, a instaura-
ção de Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar possíveis irregularidades quanto às multas de trânsito (00035462EM e NMS2217620) recaídas 
sobre veículo oficial marca/modelo CHEV. SPIN/1.8,  placa NRZ-3661, nos termos da CI n. 1083/2022/FROTA/SEMAD.

 
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
 
Secretaria Municipal de Administração, aos catorze (14) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CLEISON MARIN
Secretário Municipal de Administração Interino

Resolução nº Sd/09/620/22 SEMAD

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

R E S O L V E:

DETERMINAR À COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E PROCESSANTE, constituída nos termos dos Decretos 1642 e 2012/2019, a instaura-
ção de Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar possíveis irregularidades quanto ao furto do bem patrimonial de n. 62797, ocorrido na Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos, nos termos da CI n. 260/2022/AGBPP/SEMAD, conforme B.O. n. 4592/2022.

                                                  
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
 
Secretaria Municipal de Administração, aos catorze (14) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CLEISON MARIN
Secretário Municipal de Administração Interino 

Resolução nº Sd/09/621/22 SEMAD

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

R E S O L V E:

DETERMINAR À COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E PROCESSANTE, constituída nos termos dos Decretos 1642 e 2012/2019, a instau-
ração de Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar possíveis irregularidades quanto ao furto do bem patrimonial de n. 95234, ocorrido na Secre-
taria Municipal de Assistência Social, no âmbito do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, nos termos da CI n. 261/2022/AGBPP/SEMAD, 
conforme B.O. n. 1007/2021.

                                                  
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
 
Secretaria Municipal de Administração, aos catorze (14) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CLEISON MARIN
Secretário Municipal de Administração  Interino

RESOLUÇÕES
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Resolução nº Sd/09/622/22 SEMAD

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

R E S O L V E:

DETERMINAR À COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E PROCESSANTE, constituída nos termos dos Decretos 1642 e 2012/2019, a instaura-
ção de Sindicância Administrativa Disciplinar para apurar possíveis irregularidades quanto ao furto dos bens patrimoniais de n. 106178, 106205 e 106309, 
ocorrido na Secretaria Municipal de Assistência Social, no âmbito da Casa dos Conselhos, nos termos da CI n. 262/2022/AGBPP/SEMAD, conforme B.O. 
n. 4995/2022.

                                                  
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
 
Secretaria Municipal de Administração, aos  catorze (14) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CLEISON MARIN
Secretário Municipal de Administração Interino

Resolução nº. Ldf/09/1506/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, NATALI FRANCISCO MIYAZAKI, matrícula funcional nº. “114772695-1”, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS), “20”(vinte) dias de Licença para Acompanhamento de 
Tratamento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no período 
de 01/08/2022 a 20/08/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em conformidade 
com o Parecer nº. 742/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.622/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.
 

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Ldf/09/1507/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, APARECIDA OLIVEIRA DE BRITO BELMONTE, matrícula funcional nº. “80201-2”, ocupante do cargo de 
Profissional do Magistério Municipal, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “15” (quinze) dias de Licença para Acompa-
nhamento de Tratamento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 
no período de 28/07/2022 a 11/08/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em 
conformidade com o Parecer nº. 739/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.597/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES
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Resolução nº. Ldf/09/1508/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, APARECIDA OLIVEIRA DE BRITO BELMONTE, matrícula funcional nº. “80201-3”, ocupante do cargo de 
Profissional do Magistério Municipal, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “15” (quinze) dias de Licença para Acompa-
nhamento de Tratamento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 
no período de 28/07/2022 a 11/08/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em 
conformidade com o Parecer nº. 739/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.597/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Ldf/09/1509/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, ANA DA SILVA COSTA DE ARAUJO, matrícula funcional nº. “114761161-2”, ocupante do cargo de Profissio-
nal do Magistério Municipal, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “04” (quatro) dias de Licença para Acompanhamento de 
Tratamento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no período 
de 25/07/2022 a 28/07/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em conformidade 
com o Parecer nº. 740/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.602/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Ldf/09/1532/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, NATALICE APARECIDA DOS REIS PONCE, matrícula funcional nº. “87811-2”, ocupante do cargo de Auxi-
liar de Serviços de Manutenção e Apoio, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “30” (trinta) dias de Licença para Acompa-
nhamento de Tratamento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 
no período de 28/07/2022 a 26/08/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em 
conformidade com o Parecer nº. 741/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.603/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES
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Resolução nº. Ldf/09/1533/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, NEIVANIR ALVES RIBEIRO, matrícula funcional nº. “114764193-1”, ocupante do cargo de Auxiliar de En-
fermagem, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), “10(dez)” dias de Licença para Acompanhamento de Tratamento de Saúde de Fa-
miliar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no período de 05/08/2022 a 14/08/2022, 
com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em conformidade com o Parecer nº. 743/2022, 
constante no Processo Administrativo nº. 3.697/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Ldf/09/1534/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, MARIA CRISTINA AMORIM MUSSURY ARAUJO, matrícula funcional nº. “7731-1”, ocupante do cargo de 
Agente de Serviços de Saúde, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS), “05(cinco)” dias de Licença para Acompa-
nhamento de Tratamento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 
no período de 08/08/2022 a 12/08/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em 
conformidade com o Parecer nº. 744/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.698/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

 
Vander Soares Matoso

Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Ldf/09/1536/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, SONIA SOARES DA SILVA, matrícula funcional nº. “83061-1”, ocupante do cargo de Assistente Administrati-
vo, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), “05(cinco)” dias de Licença para Acompanhamento de Tratamento de Saúde de Familiar, 
sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no período de 08/08/2022 a 12/08/2022, com 
base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em conformidade com o Parecer nº. 746/2022, 
constante no Processo Administrativo nº. 3.700/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES
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Resolução nº. Ldf/09/1537/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, SUZI VALERIA MARSOLA HOKI, matrícula funcional nº. “81771-1”, ocupante do cargo de Assistente de 
Apoio Educacional, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “15(quinze)” dias de Licença para Acompanhamento de Trata-
mento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no período de 
09/08/2022 a 23/08/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em conformidade 
com o Parecer nº. 747/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.703/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Ldf/09/1538/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, JESSYKA KELLY MARTINS SMANIOTTO, matrícula funcional nº. “114770198-2”, ocupante do cargo de 
Profissional do Magistério Municipal, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “04(quatro)” dias de Licença para Acompa-
nhamento de Tratamento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 
nos períodos de 03/08/2022 e de 10/08/2022 a 12/08/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de 
Administração em conformidade com o Parecer nº. 748/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.725/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº.Rch/09/1539/2022/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 à Servidora Pública Municipal CINTIA MARIA TEIXEIRA, matrícula nº.  “114771835-1”, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM 02 (duas) horas diárias, por um período de 01 
(um) ano, a partir da data de 14/07/2022, sem prejuízo a sua remuneração, conforme Art. 1º e 2º da Lei nº 2.406, de 20-04-2001, “condições de a servidora 
apresentar relatório das consultas (atestados) durante o tratamento e, se este perdurar por mais tempo, a cada período deverá apresentar Atestado ou Laudo 
Médico e ser feita avaliação pelo PROAS/SEMAD”. Com base no Relatório de visita do PROAS e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Ad-
ministração em conformidade com o Parecer nº. 749/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.727/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso 
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES
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Resolução nº. Ldf/09/1540/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, ANA PAULA KLEIN DE ALENCAR CORREIA, matrícula funcional nº. “114770158-3”, ocupante do cargo 
de Profissional do Magistério Municipal, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “10(dez)” dias de Licença para Acompa-
nhamento de Tratamento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 
no período de 25/07/2022 a 03/08/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em 
conformidade com o Parecer nº. 750/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.728/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Ldf/09/1549/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, LICINIA CATIA CANDIA GALAN, matrícula funcional nº. “114772489-1”, ocupante do cargo de Profissional 
do Magistério Municipal, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “30” (trinta) dias de Licença para Acompanhamento de 
Tratamento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no período 
de 08/08/2022 a 06/09/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em conformidade 
com o Parecer nº. 752/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.730/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Ldf/09/1548/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, CELIA DE SOUZA RAMOS, matrícula funcional nº. “147031-2”, ocupante do cargo de Auxiliar de Apoio 
Educacional, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “16(dezesseis)” dias de Licença para Acompanhamento de Tratamento 
de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no período de 21/07/2022 
a 05/08/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em conformidade com o Parecer 
nº. 751/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.729/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES
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Resolução nº. Ldf/09/1550/2022/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 de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, ELAINE DO CARMO NASCIMENTO, matrícula funcional nº. “114762455-1”, ocupante do cargo de Agente 
Apoio Educacional, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), “30(trinta)” dias de Licença para Acompanhamento de Trata-
mento de Saúde de Familiar, sem prejuízo de sua remuneração, conforme Art. 143 e §§ do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no período de 
08/08/2022 a 06/09/2022, com base no relatório de visita do Proas e nos termos da decisão do Secretário Municipal de Administração em conformidade 
com o Parecer nº. 727/2022, constante no Processo Administrativo nº. 3.746/2022.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

EDITAL Nº. 108/2022 SEMS – DOURADOS/MS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

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

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

1.2 O presente Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para contratação temporária de profissionais em atendimento as necessidades de 
recursos humanos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE em atenção ao disposto na Lei 3.990 de 20 de maio de 2016, Lei 310 de 29 de março de 
2016 e cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do IC n° 06.2018.00002427-3, sendo que a função, requisitos, atribuições, a 
estimativa de vagas, jornada de trabalho e a remuneração constam no Anexo I deste Edital. 

1.3 Os contratos celebrados terão duração de 12 meses, admitida prorrogação na forma da Lei.
1.4 Os horários mencionados no presente edital obedecerão ao horário oficial de Mato Grosso do Sul.
1.5 O processo seletivo obedecerá ao cronograma constante do Anexo V deste Edital.
1.6 A seleção dos candidatos será realizada mediante as seguintes etapas: 
a) Inscrição presencial, com entrega de documentação no Núcleo de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, sito a rua Coronel Ponciano 

nº 900 Parque dos jequitibás.
b) avaliação de títulos, com base nos dados informados no Anexo IV.
1.7 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações, referentes ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 

108/2022/SEMS, no Diário Oficial do Município.
1.8 É vedada a contratação de servidores das Administrações Direta e Indireta, da União, dos Estados e dos Municípios, exceto as acumulações permitidas 

pela constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
1.9 Somente serão contratados os candidatos que, no ato da assinatura do contrato, apresentarem todos os documentos elencados no item 8.3.

2. DOS REQUISITOS 

2.1.  São Requisitos para participar do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 108/2022/SEMS:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado;
- Não possuir antecedentes criminais e estar em gozo dos direitos políticos e civis;
- Estar quite com as obrigações militares (sexo masculino);
- Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
- Comprovar a escolaridade e os requisitos específicos exigidos para a vaga. 
- Não acumular cargo ou emprego público das esferas federal, estadual ou municipal, salvo acumulação admitida na Constituição Federal e desde que 

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

2.2 Os candidatos que não preencherem os requisitos serão automaticamente eliminados;
2.3 Não serão aceitas inscrições fora dos prazos estabelecidos no item 3.1;

EDITAIS
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2.4 O(a) candidato(a) que prestar declaração falsa e/ou inexata terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados todos os atos relativos à 
sua participação, ainda que tenha sido aprovado(a) e mesmo que o fato for constatado posteriormente.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão inteiramente gratuitas e realizadas na Sede da Secretaria Municipal de Saúde localizada na Rua Coronel Ponciano, 900, Pq. Dos 
Jequitibás, na cidade de Dourados/MS nos dias e horários constantes no anexo V. As informações prestadas no ato da Inscrição serão de inteira responsabi-
lidade do candidato, ficando reservado à Comissão Especial de Seleção do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 108/2022/SEMS o direito 
de eliminar aquele que preenchê-la de forma incorreta ou fornecer dados comprovadamente inverídicos ou em desacordo com a documentação exigida no 
item 2.1, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.

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

3.3.  Após a inscrição do candidato não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.
3.4. A inscrição implica ao candidato o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos do 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 108/2022/SEMS, sobre os quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
3.6. Não será permitido o ingresso de pessoas que estejam em pleno gozo de licença, como: licença prêmio; licença maternidade; afastamento por doença, 

tratamentos médicos e/ ou questões particulares.
3.7. A efetivação da inscrição do candidato somente ocorrerá após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, confirmação da inscrição e liberação 

do protocolo de inscrição, o qual deverá permanecer em posse do candidato.
3.8. Ao se inscrever, o candidato deverá optar por apenas uma das funções disponíveis no Anexo I do presente Edital.
3.9. Será admitida a inscrição por procuração, mediante a apresentação de documento conforme anexo VI.

4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. DA SELEÇÃO E PROVA DE TÍTULOS

5.1. O critério de seleção será objetivo, por meio de prova de títulos específicos na área de atuação e experiência profissional na área, que será aplicada 
conforme pontuação no anexo IV. A seleção se dará mediante apresentação dos documentos relacionados abaixo.

I) Documentos para inscrição:
a) Documento de identificação com foto expedida por órgão público ou identidade de classe profissional;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Documento de comprovação da escolaridade (diploma; certificado/declaração de conclusão de curso; histórico escolar) exigida para a função a que 

concorre;
d) Para portadores de deficiência: Laudo médico, conforme item 4.10.1 deste edital;

II) Documentos para a prova de títulos:
a) Diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso(s) de pós-graduação em nível de especialização.
b) Certificado ou declaração de conclusão de curso de capacitação profissional relacionado à função e atribuições a que concorre a uma vaga com carga 

horária e, quando dispor, porcentagem de aproveitamento, conforme disposto no anexo IV.
c) Declaração do setor de recursos humanos em papel timbrado e devidamente assinado ou Carteira Profissional digital ou física (folha de rosto e da(s) 

folha(s) de anotação do registro empregatício) que comprovem tempo de serviço prestado na função a que concorre a vaga, em que conste o período de 
início e término da atuação. Na ocorrência de períodos em aberto (onde não haja o registro de término), deverá ser apresentado declaração atualizada indi-
cando que o profissional ainda se encontra em exercício, não sendo considerados para fins de pontuação o período em que não ocorra a clara comprovação 
do tempo de serviço, sendo considerados para pontuação somente o semestre ininterrupto.

5.2 Deverão ser entregues, em um único ato, cópia dos documentos e títulos, mediante apresentação dos originais, sendo que toda a documentação deverá 
ser acondicionada em envelope sem timbre de responsabilidade do candidato que será conferido e lacrado na presença do candidato, pelo funcionário que 
o receber.

EDITAIS
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5.2.1 Deverá conter na frente do envelope a identificação externa do destinatário e do remetente, conforme anexo II, o qual será disponibilizado no ato 
da inscrição.

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

5.2.3 Após o recebimento do envelope, nenhum documento poderá ser adicionado ou substituído.
5.2.4 Caso o candidato não efetue a entrega da documentação exigida na forma do item 5.1 ensejará no indeferimento da inscrição.
5.3 A Prova de títulos valerá no mínimo 0 (zero) e no máximo 100 (cem) pontos, sendo de caráter classificatório, realizada de acordo com o disposto no 

anexo IV.
5.4. A análise e avaliação de títulos serão feitas pela Comissão Especial de Seleção do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 108/2022/

SEMS.

6. DOS RECURSOS

6.1. Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento de inscrição;
b) da publicação com erro ou omissão.
6.2. Os recursos deverão ser interpostos em data e horário fixado conforme anexo V deste edital.
6.3. O recurso deverá ser digitado, constando a qualificação completa do recorrente (nome completo, número de inscrição, CPF e cargo a que concorre), 

dirigido a Comissão Especial de Seleção do Processo Seletivo, sendo que o protocolo da interposição do recurso deve ser realizado nas dependências da 
Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Coronel Ponciano, 900, Pq. Dos Jequitibás, na cidade de Dourados/MS, devidamente fundamentado, no 
prazo consignado no anexo V.

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

6.5. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:
a) Dirigido a Comissão Especial de Seleção do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 108/2022/SEMS, digitado em duas vias, e assinado;
b) Estar fundamentado e com argumentos lógicos e consistentes;
6.6. Os recursos que não preencherem os requisitos dispostos nos subitens acima serão indeferidos.
6.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente.

7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

7.1. A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da Nota Final.
7.2. Considerar-se-á pontuação final, para efeito de classificação, o resultado da pontuação total obtida na prova de títulos e experiência profissional;
7.3. Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente o candidato que:
a) obtiver maior pontuação em Tempo de Serviço; 
b) obtiver maior pontuação em Cursos de Capacitação Profissional (área específica); 
c) obtiver maior pontuação em formação profissional;
d) tiver maior idade.
7.4. O resultado do processo seletivo será homologado pela Secretaria de Saúde e publicado no Diário Oficial do Município de Dourados (www.dourados.

ms.gov.br), conforme cronograma anexo V.

8. DA CONTRATAÇÃO

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

8.2. O não comparecimento do candidato nos termos em que for convocado será considerada como desistência, independente de notificação prévia.
8.3. O candidato selecionado e convocado para a contratação deverá apresentar os originais e cópia dos seguintes documentos:
a) Carteira de identidade (RG);
b) Comprovante de escolaridade (na função a ser contratado);
c) Declaração, sob as penas da lei, de que não detém cargo ou função pública ou privada que cause incompatibilidade com a função que passará a exercer 

(Art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988); Caso tiver vinculo, a declaração deverá conter a carga horária semanal e horário de entrada 
e saída;

d) Registro Profissional (carteira do conselho de classe contendo número do registro);
e) Certidão negativa junto ao conselho de classe;
f) Extrato de Inscrição do PIS/PASEP (Caixa Econômica/Banco do Brasil);
g) Cartão do SUS;
h) Título de Eleitor;
i) Certidão de Quitação Eleitoral:
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidoes;
j) Cartão do CPF (Cadastro de Pessoa Física);
k) Cartão do CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos dependentes;
l) Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF, expedido pela Receita Federal:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
m) Certificado Militar (para os homens);
n) Certidão de Nascimento, Casamento ou Divórcio;
o) Certidão de nascimento dos filhos, acompanhada da carteira de vacinação (menores de 05 anos) ou do atestado de escolaridade (se estiver em idade 

escolar);
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p) Certidão Negativa Cível e Criminal Federal: 
http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar
q) Certidão Negativa Cível e Criminal Estadual: https://esaj.tjms.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000 
r) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais:
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidoes;
s) Certidão negativa do Tribunal de Contas da União: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:117204042975021::::P3_TIPO:CPF
t) Certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul: http://www.tce.ms.gov.br/certidao-negativa
u) Comprovante de residência atual (luz ou telefone), no nome do candidato, ou comprovante de residência acompanhado de declaração assinada pelo 

titular do comprovante apresentado;
v) 01 (uma) fotografia 3 x 4 recente;
w) Atestado de Saúde Ocupacional;
x) Carteira de Trabalho (página da foto e verso);
y) Conta no Banco do Bradesco: cópia da frente e verso do cartão onde consta número da Agência e da Conta;
8.3.1. Os candidatos que não possuírem o Cartão do PIS/PASEP preencherão uma Declaração no ato da apresentação dos documentos.
8.3.2. Todos os documentos deverão ser apresentados em 01(uma) via e serão conferidos mediante a apresentação dos originais.
8.3.3. A não apresentação de quaisquer documentos relacionados acima inviabilizará a celebração do contrato.
8.4. Os candidatos selecionados serão contratados por tempo determinado, mediante contrato administrativo nos termos do Art.37, inciso IX da Consti-

tuição Federal.

9. DO PRAZO DE VALIDADE

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

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O processo seletivo, objeto deste Edital, será executado e estará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. 
10.2. Tratando-se de processo seletivo para a contratação temporária de profissionais médicos, a aprovação no mesmo gera ao candidato apenas expec-

tativa de direito de ser contratado. Em qualquer caso, uma vez autorizada à contratação, o candidato será convocado de acordo com a sua classificação, 
conforme as necessidades da Administração e nos termos elucidados por este edital.  

10.3. Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que não cumprir os requisitos deste Edital;
10.4. O candidato será responsável pela exatidão e veracidade das informações e dados prestados, sendo que a constatação de irregularidades ou falsidades 

em qualquer declaração e/ ou qualquer irregularidade nos documentos apresentados implicará a eliminação automática do candidato e, se verificado após a 
formalização do contrato, o candidato terá o contrato encerrado.

10.5. O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às etapas do PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 108/2022/SEMS, bem como pelo acompanhamento no Diário Oficial do Município de Dourados-MS. 

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

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

10.8. A Secretaria Municipal de Saúde formalizará a convocação através de Edital de convocação do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDI-
TAL 108/2022/SEMS, devendo o candidato convocado apresentar-se na data, horário e local indicado, sob sua inteira responsabilidade.

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

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

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

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

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

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

Dourados/MS, 19 de setembro de 2022.

Waldno Pereira de Lucena Junior
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I

Função Requisito Atribuição Estimativa 
de vagas

C. H. 
Semanal Remuneração

Médico

Diploma ou de-
claração de Con-
clusão de Gradua-
ção em Medicina 
emitida por insti-
tuição oficialmente 
reconhecida pelo 
MEC e registro no 
Conselho Regional 
de Medicina CRM/
MS.

Realizar o cuidado integral à saúde da população adstrita à UBS/
UBSF, ponto de apoio, dentro do perímetro urbano e rural do muni-
cípio (consultas clínicas incluindo casos suspeitos ou confirmados 
de COVID ou outros agraves de relevância epidemiológica, peque-
nos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo, entre outros) 
prioritariamente no âmbito da UBS/UBSF, e quando necessário 
no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, 
entre outros), com atenção especial às populações que apresentem 
necessidades específicas, em conformidade com protocolos, diretri-
zes clínicas e terapêuticas; Buscar a integralidade do cuidado por 
meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimen-
to da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, 
coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas raciona-
lidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares; 
Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimen-
to humanizado, realizando classificação de risco, identificando as 
necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela 
continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do víncu-
lo; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para 
as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos 
demais membros da equipe; Encaminhar, quando necessário, usuá-
rios a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo 
sob sua responsabilidade o  acompanhamento do plano terapêutico 
prescrito, realizando a gestão das filas de espera, com base nos pro-
cessos de regulação locais (referência e contrarreferência); Indicar a 
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a res-
ponsabilização pelo acompanhamento da pessoa; Utilizar o Sistema 
de Informação da Atenção Básica vigente, para registro das ações de 
saúde no PEC eSUS/AB, tendo domínio básico de informática;  Pla-
nejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE 
em conjunto com os outros membros da equipe; e Exercer outras 
atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação, 
conforme preconizado na PNAB.

10 40

Vencimento base 
R$ 9.092,26
+ Gratificação 

por produtividade 
(até 100% do 

vencimento base, 
conforme Decreto 
Nº 1.606 de 30 de 

agosto 2022).
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ANEXO II

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

FICHA DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 108/2022/SEMS Inscrição nº:

I. CARGO/FUNÇÃO
( ) Médico 40 horas

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

2) Data de Nascimento
_____ / _____ / _____

3) R.G. 4) Órgão Emissor 5) U.F.

6) C.P.F.: 7) Telefone Fixo: 8) Telefone Celular:

09) Endereço (logradouro): 10) N°:
11) Complemento:
12) Bairro: 13) Cidade: 14) UF:
15) CEP: 16) E-MAIL:
17. É Portador de Necessidades Especiais:
( ) Sim – especificar:____________________________________________________________________ .
( ) Não.

( ) Declaro que conheço e aceito as condições descritas no Edital nº. 108/2022/SEMS que rege este
Processo Seletivo na legislação pertinente.

( ) Declaro, ainda, que todas as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade e, se
convocado, para contratação, apresentarei todos os documentos comprobatórios dos requisitos
pessoais, de escolaridade e profissionais para assinar o contrato.

Dourados-MS, ___/___/____ Horário: __________

Assinatura do candidato ou representante legal:___________________________________
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ANEXO III
COMPROVANTE DA ENTREGA DE TÍTULOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 108/SEMS/2022

Nº da inscrição: _________________
Função a que concorre: ______________________________
Nome do Candidato:
______________________________________________________________________

Relação dos títulos entregues conforme disposto no item 5.3 do edital:

DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS DA INSCRIÇÃO
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: APRESENTAÇÃO
Documento de identificação com foto
CPF
Comprovação de escolaridade (Diploma, declaração de Conclusão de Graduação
em Medicina ou histórico escolar)
Para PNE – Laudo médico

DOCUMENTAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULO
Quant. paginas
APRESENTADA

Diploma ou declaração de Conclusão de curso de pós graduação
Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da(s) folha(s) de
anotação do registro empregatício).
Certificado de conclusão de curso de capacitação

Dourados/MS, ____, de ____________________ de 2022. Horário: ___________ .

Assinatura do responsável pelo recebimentoAssinatura do candidato ou representante legal

3

ANEXO IV
AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

MÉDICO 40 HORAS

ITEN
S

TÍTULOS

PONTUAÇÃO

UNITÁRIA
(PONTOS)

MÁXIMA
(PONTO

S)

PONTO
S

OBTIDO
S

01

Formação Profissional:
Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão
de Curso de Pós-graduação em nível de Especialização
– lato sensu, com carga horária mínima de 360
(trezentos e sessenta) horas.

10 pontos
(máximo de

02
certificados).

20 pontos

02

Cursos de Capacitação Profissional (área específica).
Serão considerados:
Cursos de Capacitação Profissional relacionados à
função a que concorre a uma vaga com carga horária
igual ou superior a 20 horas e no mínimo 75% de
aproveitamento. Serão considerados apenas os cursos
realizados entre o ano de 2016 até a data de publicação
deste edital. Não sendo considerados certificados de
semanas, jornadas acadêmicas, congressos e similares.

08 pontos
(máximo de

05
certificados).

40 pontos

03

Tempo de Serviço na função a que concorre a uma
vaga:
Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de
rosto e da(s) folha(s) de anotação do registro
empregatício), que comprovem tempo de serviço
prestado na Função a que concorre a vaga, em que
conste o período de início e término da atuação.

04 pontos
(por

semestre
ininterrupto,
até o limite
de 10

semestres).

40 pontos

*O Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de
Especialização apresentado como requisito para a função, não será contabilizado na prova de títulos.
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ANEXO V

CRONOGRAMA

* Todos os atos referentes a este Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Diário
Oficial do Município de Dourados, disponíveis no site: www.dourados.ms.gov.br

ETAPA DATAS PREVISTAS HORÁRIO

Divulgação do Edital 21/09/2022 --

Inscrição e entrega de documentação
26/09/2022 8:00 as 12:00 horas

27/09/2022 8:00 as 12:00 horas

Resultado 29/09/2022 --

Interposição de Recurso 30/09/2022 8:00 as 12:00 horas

Resultado final e homologação 04/10/2022 --

5

ANEXO VI

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, eu (Nome completo do Candidato) portador do CPF

(informar o número) e RG (Informar o número), abaixo assinado, nomeio e constituo como meu

procurado(a) o(a) senhor(a) (nome completo do procurados), portador do CPF (informar o número) e

RG (Informar o número), a quem outorgo os mais amplos e gerais poderes para representar-me

perante a comissão do processo seletivo simplificado Edital 108/2022/SEMS, para realizar a minha

inscrição e entrega de toda a documentação conforme disposto em edital supracitado, bem como

formalizar demais atos referente ao processo seletivo até sua homologação.

Dourados, ______, _________________, de 2022

______________________ ____________________________

Assinatura do(a) Candidato(a) Assinatura do Representante Legal

(somente maiores de 18 anos)

*Incluir cópia dos documentos do representante legal.

**Não é necessário reconhecimento de firma desta procuração.
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RESULTADO DOS RECURSOS DO EDITAL 003/2022 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL – FIP 

No dia 13 de setembro de 2022 foi publicada a ATA 001/2022 com a relação dos proponentes habilitados na fase de Análise Técnica Jurídica do Edital 
003/2022 do Fundo de Investimentos à Produção Artística e Cultural – FIP, realizada pela Comissão de Análise Técnica de Projetos - CAT, nomeada pela 
Resolução nº 003/2022/SEMC, publicada no Diário Oficial Ano XXIII, nº 5.689 de 13 de julho de 2022, página 03. Do total de 46 (quarenta e seis) projetos 
inscritos para o certame, 26 (vinte e seis) foram INDEFERIDOS. Do total de projetos indeferidos, foram recebidos 03 (três) recursos, conforme cronogra-
ma do Item 4.10 do Edital 03/2022/FIP. Sendo assim, a Secretaria Municipal de Cultura – SEMC divulga o resultado dos recursos e respectivos pareceres 
jurídicos emitidos pela servidora Angelica da Silva Terra – Assistente Jurídica da SEMC: 

Processo nº AV – 45/2022
Projeto: “SOS BRASIL: Uma perspectiva do folclore brasileiro”
Área Cultural: Artes Visuais
Proponente: Anna Clara Brito Smith
Valor: R$ 12.500,00

RECURSO INDEFERIDO

O recurso em apreço noticia o inconformismo da proponente pela inabilitação do projeto em questão na primeira etapa do FIP/2022 pelo não atendimento 
dos seguintes fatores previstos em edital:

- ITENS 4.11.2, 5.1 e 9.3, I, do Edital 03/2022, e Art. 18, I, do Decreto 1.427/22: falta de documentação na instrução do processo: PIS, ANEXO IV;
- ITEM 9.3, II do Edital 03/2022 e Art. 18, II, do Decreto 1.427/22: erro cálculo e de digitação na planilha de previsão de custos: CAMPO A - PRODU-

ÇÃO EXECUÇÃO - DESP COM SERVIÇOS(Ilustradora); 

Afirma a proponente em seu recurso que “o erro de cálculo foi mínimo na planilha, por esquecimento e desatenção acabei não conseguindo imprimir e 
digitalizar todos os documentos.” Para fundamentar a contestação, anexou a proponente os documentos: Número do PIS, Anexo IV e planilha de orçamento.

De acordo com o Edital 03/2022, item 4.8, “Após a postagem do projeto cultural, não será permitido - sob nenhuma hipótese - ANEXAR qualquer tipo 
de documento ou material, exceto a documentação complementar exigida dos aprovados”. (grifo nosso)

Ainda de acordo com o Edital 03/2022, item 9.3, “Os projetos serão  considerados inabilitados nas seguintes hipóteses:
I - falta de documentação na instrução do processo;
II - erro de cálculo e de digitação na planilha de previsão de custos;”

Considerando que há indícios de que a proponente tenha conhecimento de todas as orientações de como proceder, já que as Instruções para o Preenchi-
mento da Planilha do Formulário Padrão de Inscrição estão devidamente assinadas (pgs 13 e 14);

Considerando também que não houve por parte da organização do certame nenhuma falha na divulgação das informações necessárias para o correto 
preenchimento dos critérios de aprovação e de acordo com o art. 18 do Decreto Decreto 1.427/22, foi acertada a decisão da Comissão de Análise Técnica 
(CAT), tendo em vista que a proponente não preencheu corretamente a planilha, 

Sendo assim, a Comissão de Análise Técnica (CAT) mantém o indeferimento do projeto “SOS Brasil: Uma perspectivado folclore brasileiro”, nos moldes 
dos art. 15, 17, I, e art. 18, I e II do Decreto 1.427/22.

Nada mais havendo a tratar, a Comissão Técnica após ler e aprovar os respectivos pareceres jurídicos emitidos pela servidora Rose Rizzo Rodrigues, 
assinam o presente documento.

Processo nº PATR – 8/2022
Projeto: “Histórias desconhecidas: Memórias protagonizadas na Grande Dourados”
Área Cultural: Patrimônio Cultural Material e Imaterial
Compreendendo: Pesquisa Cultural e Publicação
Proponente: Karine Mie Haiashi Kato
Valor: R$ 12.500,00

RECURSO INDEFERIDO

O recurso em apreço noticia o inconformismo da proponente pela inabilitação do projeto em questão na primeira etapa do FIP/2022 pelo não atendimento 
dos seguintes fatores previstos em edital:

- ITEM 9.3, II do Edital 03/2022 e Art. 18, II, do Decreto 1.427/22: erro cálculo e de digitação na planilha de previsão de custos: CAMPO 1A PRODU-
ÇÃO EXECUÇÃO: (Escritora)

- ITEM 9.1, VI do Edital 03/2022 e Art. 17, VI, do Decreto 1.427/22: detalhamento dos itens constantes da planilha: cada serviço individual deve ter seu 
respectivo valor orçado: SERVIÇOS DE TERCEIROS - Gráfica. 

Afirma a proponente em seu recurso que “não achou necessário mandar o orçamento da gráfica, por não se tratar de um livro comercial o número de 
exemplares de livros físicos é simbólico, ou para um público mais próximo da autora, a intenção é ter ênfase no livro digital que será mais acessível para o 
público em geral.” Para fundamentar a contestação, anexou a proponente o documento: Anexo I (ficha de inscrição) com a planilha orçamentária corrigida 
e respectivos orçamentos das gráficas.

De acordo com o Edital 03/2022, item 4.8, “Após a postagem do projeto cultural, não será permitido - sob nenhuma hipótese - ANEXAR qualquer tipo 
de documento ou material, exceto a documentação complementar exigida dos aprovados”. (grifo nosso)

Ainda de acordo com o Edital 03/2022, item 9.3, “Os projetos serão considerados inabilitados nas seguintes hipóteses:
II - erro de cálculo e de digitação na planilha de previsão de custos;”
Considerando que a comissão de análise técnica avalia como fundamental que a apresentação da previsão orçamentária esteja detalhada e o mais precisa 

possível para que no momento posterior à execução do projeto seja comprovado o gasto previsto na rubrica, a presença dos valores R$00,00 no item 12 - 

EDITAIS
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Plano de distribuição e/ou comercialização do produto cultural, apesar de mencionar tanto livro físico quanto livro digital bem como a previsão de apenas 
1 (um) serviço de gráfica no item 16 – 1A no valor de R$2.700,00, foi considerada por essa comissão uma incoerência de dados, enquadrando a planilha 
apresentada no projeto no caso de falta de detalhamento dos itens;

Considerando que há indícios de que a proponente tenha conhecimento de todas as orientações de como proceder, já que as Declarações Obrigatórias, 
Termo de Responsabilidade e Instruções para o Preenchimento da Planilha estão devidamente assinados (páginas 10 a 13);

Considerando também que não houve por parte da organização do certame nenhuma falha na divulgação das informações necessárias para o correto pre-
enchimento dos critérios de aprovação e de acordo com o art. 18 do Decreto 1.427/22, foi acertada a decisão da Comissão de Análise Técnica (CAT), tendo 
em vista que a proponente não preencheu corretamente a planilha.

A Comissão de Análise Técnica (CAT) mantém o indeferimento do projeto “Histórias desconhecidas: Memórias protagonizadas na Grande Dourados”, 
nos moldes dos art. 15, 17, I, e art. 18, I e II do Decreto 1.427/22.

Processo nº DA – 7/2022
Projeto: “Oficina de Dança- Teatro: Histórias em Movimento”
Área Cultural: Dança
Compreendendo: Atividades de Formação / Oficinas
Proponente: Presley Felype Ribeiro dos Santos
Valor: R$ 12.500,00

RECURSO INDEFERIDO

O recurso em apreço noticia o inconformismo da proponente pela inabilitação do projeto em questão na primeira etapa do FIP/2022 pelo não atendimento 
dos seguintes fatores previstos em edital:

- ITEM 9.3, II do Edital 03/2022 e Art. 18, II, do Decreto 1.427/22: erro cálculo e de digitação na planilha de previsão de custos: CAMPO 1A PRODU-
ÇÃO EXECUÇÃO: (Oficineiro). 

Afirma a proponente em seu recurso que “O valor unitário é a soma das 120 horas aulas, que foi especificado no item 9 – metas a atingir, contudo no orça-
mento a quantidade é especifica de 1 (um) “Oficineiro”.” Para fundamentar a contestação, anexou a proponente o documento: Anexo I (ficha de inscrição) 
com o orçamento corrigido.

De acordo com o Edital 03/2022, item 4.8, “Após a postagem do projeto cultural, não será permitido - sob nenhuma hipótese - ANEXAR qualquer tipo 
de documento ou material, exceto a documentação complementar exigida dos aprovados”. (grifo nosso)

Ainda de acordo com o Edital 03/2022, item 9.3, “Os projetos serão considerados inabilitados nas seguintes hipóteses:
II - erro de cálculo e de digitação na planilha de previsão de custos;”.
Considerando que a planilha apresentada no projeto apresenta erros de cálculo;
Considerando que há indícios de que a proponente tenha conhecimento de todas as orientações de como proceder, já que as Declarações Obrigatórias, 

Termo de Responsabilidade e Instruções para o Preenchimento da Planilha estão devidamente assinados (páginas 11 a 13);
Considerando também que não houve por parte da organização do certame nenhuma falha na divulgação das informações necessárias para o correto pre-

enchimento dos critérios de aprovação e de acordo com o art. 18 do Decreto 1.427/22, foi acertada a decisão da Comissão de Análise Técnica (CAT), tendo 
em vista que o proponente não preencheu corretamente a planilha.

A Comissão de Análise Técnica (CAT) mantém o indeferimento do projeto “Oficina de Dança- Teatro: Histórias em Movimento”, nos moldes dos art. 15, 
17, I, e art. 18, I e II do Decreto 1.427/22.

Dourados, 19 de setembro de 2022.

Angelica da Silva Terra – Assistente Jurídica
Anaia Beatriz Cappi - Coordenadora
Daiane Garcia Theobald – Gestora Analista
Davilene de Sousa Borges – Gestora Analista
Jocelânia dos Santos Oliveira Sousa – Assistente Administrativo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022

Comunicamos a abertura da licitação em epigrafe, com itens de ampla participação e itens destinados exclusivamente à participação de Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. Processo: nº 198/2022/DL/PMD. Objeto: Formalização de ata de registro de preços visando a 
eventual aquisição de material hospitalar (insumos de procedimento), visando demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Tipo: Menor Preço, tendo como 
critério de julgamento o valor do item. Recebimento das Propostas: Das 08h30min do dia 21/09/2022 às 08h59min do dia 05/10/2022. Abertura e Julga-
mento das Propostas: Às 09h do dia 05/10/2022. Início da Sessão de Disputa: Às 09h30min do dia 03/10/2022. Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil 
– BLL “https:bllcompras.com/home/login”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Disponibilidade do Edital: No 
Departamento de Licitação, localizado no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequi-
tibás, na cidade de Dourados-MS ou “https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1”, ou, ainda, na homepage “www.dourados.ms.gov.
br/index.php/categoria/licitacao-setembro-2022”. Informações Adicionais: Telefone (0XX67) 3411-7755 ou pelo e-mail “pregao@dourados.ms.gov.br”.

Dourados, 19 de setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES

EDITAIS
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022

Comunicamos a abertura da licitação em epigrafe, destinada a ampla participação. Processo: nº 261/2022/DL/PMD. Objeto:Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de engenharia para execução de passeio público - local: entorno do Clube Nipônico/Jardim Flórida/Município de 
Dourados/MS, por meio de transferência de recursos financeiros federais (Emenda Parlamentar Especial nº 202114510001 - Plano de Ação 09032021-
009430/2021), com a devida contrapartida do Município. Tipo: Menor Preço, tendo como critério de julgamento o valor global. Data, Hora e Local da 
Sessão: Dia 07/10/2022 (sete de outubro do ano de dois mil e vinte dois), às 8h (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. Edital: Disponível no Departamento de Licitação, conforme endereço supracitado, ou ainda, na homepage “www.dourados.
ms.gov.br/index.php/categoria/licitacao-setembro-2022”. Informações Adicionais: Telefone (0XX67) 3411-7755 ou pelo e-mail “licitacoes@dourados.
ms.gov.br”.

Dourados, 20 de setembro de 2022.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021

A pregoeira torna público o resultado da licitação em epígrafe, relativo ao Processo n° 110/2021/DL/PMD, cujo objeto trata da ”aquisição de veículos 
automotores (minivan, caminhão, camionete e motocicleta), objetivando atender necessidades da Agência Municipal de Transporte e Trânsito-Agetran”, 
declarando que o certame restou fracassado. Sendo assim, persistindo o interesse do órgão requerente pelo objeto, outro processo se realize buscando idên-
tico objetivo, pautado nos princípios constitucionais da licitação. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueada aos interessados no Departa-
mento de Licitação , localizado no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, 
na cidade de Dourados-MS.

Dourados, 16 de setembro de 2022.

Izabel Lemes da Silva
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 44/2022

A pregoeira torna público o resultado do julgamento da licitação em epígrafe, relativo ao Processo nº 182/2022/DL/PMD, cujo objeto trata da “forma-
lização de ata de registro de preços visando a eventual aquisição de material hospitalar, odontológico, farmacológico e laboratorial, objetivando atender 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde”, declarando como vencedoras e adjudicatárias as proponentes: SULMED - ARTIGOS HOSPITALARES 
LTDA., nos itens 01 e 03; CAPROMED FARMACEUTICA LTDA., no item 02; MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.-ME, nos itens 04, 
06, 12 e 20; RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., no item 05; COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA., no item 08; D&D 
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA., nos itens 09 e 10; G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES, nos itens 11 e 13; NACIONAL 
SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, no item 14; DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., nos itens 15, 16, 
17, 18 e 19; CIRURGICA MS LTDA.-ME, no item 22. As empresas vencedoras deverão no momento da assinatura do contrato apresentar os documentos 
habilitatórios das mesmas, em cumprimento ao Artigo 58 da Lei Complementar Municipal n° 331/17, em consonância com as respectivas exigências do 
edital e do artigo 4º, XIII, da Lei Federal n° 10.520/2002. A pregoeira informa, ainda, que os itens 07, 21 e 24 foram considerados FRACASSADOS e 
os itens 23 e 25 restaram como DESERTOS, sendo assim, persistindo o interesse do órgão requerente pela aquisição do objeto dos referidos itens, outro 
processo se realize buscando idêntico objetivo, pautado nos princípios constitucionais da licitação.

Dourados, 14 de setembro de 2022.

Laryssa de Vito Rosa
Pregoeira

EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 125/2021/DL/PMD
                            
PARTES:
Município de Dourados/MS
REDE CONSTRUÇÕES LTDA

PROCESSO: Concorrência Pública nº 001/20210
OBJETO: Faz-se necessário o reajuste anual de preços, percentual do 1º reajuste de 20,38% (vinte inteiros e trinta e oito centésimos por cento), para o 

período compreendido entre maio/2021 a maio/2022, no valor global do Reajuste de R$504.692,82 (quinhentos e quatro mil e seiscentos e noventa e dois 
reais e oitenta e dois centavos), sendo que o lote 01 - valor é R$179.316,81 (cento e setenta e nove mil e trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), 
bem como  o Lote - 02 - valor é de R$ 325.276,01 (trezentos e vinte e cinco mil e duzentos e setenta e seis reais e um centavo).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 12 de julho de 2022.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATOS

LICITAÇÕES
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 272/2022/DL/PMD
                            
PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS.
CNPJ: 03.155.926/0001-44.

OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.
CNPJ: 31.354.105/0001-72.

PROCESSO Nº 003/2022: Pregão Eletrônico nº 003/2022 - Ata de Registro de Preços nº 011/2022.
OBJETO: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e copa cozinha, objetivando atender a Secretaria Municipal de Administração.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Decreto Mu-

nicipal nº 368, de 20 de julho de 2009 Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 
2017, Lei Complementar nº 341, de 19 de março de 2018, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se ainda, subsidiariamente pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 com suas alterações, e, ainda, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa 
do Consumidor) e vincula-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022, no correspondente Termo de Referência, bem como , nas obrigações assumidas 
pela Contratada na sua proposta comercial e nos demais documentos constantes do Processo de Licitação nº 003/2022, que integram este instrumento, 
independentemente de transcrição, naquilo que não o contrarie.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
07.00. – Secretaria Municipal de Administração
07.01. – Secretaria Municipal de Administração
4.122.108. – Programa de Gestão Administrativa
2006. – Conservação do Patrimônio Público
33.90.30.00 – Material de Consumo
VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente instrumento terá vigência contados a partir da data de sua assinatura com vinculação financeira relativa ao 

exercício financeiro anual, com eficácia após a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.029,00 (dois mil e vinte e nove reais).
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: Será designado(a) pela Secretaria Municipal de Administração em Resolução própria, a ser publicada após a 

divulgação deste Extrato no Diário Oficial do Município.
DATA DE ASSINATURA: 12 de setembro de 2022.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 247/2022/DL/PMD
                            
PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS.
CNPJ: 03.155.926/0001-44.

SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 24.596.082/0001-47.

PROCESSO Nº 003/2022: Pregão Eletrônico nº 003/2022 - Ata de Registro de Preços nº 011/2022.
OBJETO: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e copa cozinha, objetivando atender a Secretaria Municipal de Administração.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Decreto Mu-

nicipal nº 368, de 20 de julho de 2009 Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 
2017, Lei Complementar nº 341, de 19 de março de 2018, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se ainda, subsidiariamente pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 com suas alterações, e, ainda, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa 
do Consumidor) e vincula-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022, no correspondente Termo de Referência, bem como , nas obrigações assumidas 
pela Contratada na sua proposta comercial e nos demais documentos constantes do Processo de Licitação nº 003/2022, que integram este instrumento, 
independentemente de transcrição, naquilo que não o contrarie.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
07.00. – Secretaria Municipal de Administração
07.01. – Secretaria Municipal de Administração
4.122.108. – Programa de Gestão Administrativa
2006. – Conservação do Patrimônio Público
33.90.30.00 – Material de Consumo
VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente instrumento terá vigência contados a partir da data de sua assinatura com vinculação financeira relativa ao 

exercício financeiro anual, com eficácia após a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.
VALOR DO CONTRATO: R$ 101,40 (cento e um reais e quarenta centavos).
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: Será designado(a) pela Secretaria Municipal de Administração em Resolução própria, a ser publicada após a 

divulgação deste Extrato no Diário Oficial do Município.
DATA DE ASSINATURA: 12 de setembro de 2022.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATOS
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 249/2022/DL/PMD
                            
PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS.
CNPJ: 03.155.926/0001-44.
VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 26.517.495/0001-14.

PROCESSO Nº 003/2022: Pregão Eletrônico nº 003/2022 - Ata de Registro de Preços nº 011/2022.
OBJETO: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e copa cozinha, objetivando atender a Secretaria Municipal de Administração.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Decreto Mu-

nicipal nº 368, de 20 de julho de 2009 Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 
2017, Lei Complementar nº 341, de 19 de março de 2018, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se ainda, subsidiariamente pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 com suas alterações, e, ainda, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa 
do Consumidor) e vincula-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 003/2022, no correspondente Termo de Referência, bem como , nas obrigações assumidas 
pela Contratada na sua proposta comercial e nos demais documentos constantes do Processo de Licitação nº 003/2022, que integram este instrumento, 
independentemente de transcrição, naquilo que não o contrarie.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
07.00. – Secretaria Municipal de Administração
07.01. – Secretaria Municipal de Administração
4.122.108. – Programa de Gestão Administrativa
2006. – Conservação do Patrimônio Público
33.90.30.00 – Material de Consumo
VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente instrumento terá vigência contados a partir da data de sua assinatura com vinculação financeira relativa ao 

exercício financeiro anual, com eficácia após a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.
VALOR DO CONTRATO: R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos).
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: Será designado(a) pela Secretaria Municipal de Administração em Resolução própria, a ser publicada após a 

divulgação deste Extrato no Diário Oficial do Município.
DATA DE ASSINATURA: 12 de setembro de 2022.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº046/2022/DL/PMD
PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS
MARIA DO CARMO A.S. AZEVEDO COMSULTORIA – ME 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 01/2022. 
OBJETO: Faz-se necessário a inclusão de dotação orçamentária, possibilitando a utilização de fonte:
05.00 - Secretaria Municipal De Governo
05.01 - Secretaria Municipal De Governo
04.122.137 - Programa de Desenvolve Dourados 
2107 – Coordenação Geral dos Projetos de Execução e Fiscalização das Ações do Programa Desenvolve Dourados
33.90.35.00 – Serviços de Consultoria 
Fonte: 100.000 - Recursos Próprios
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 08 de setembro de 2022.
Secretaria Municipal de administração

EXTRATO RESCISÃO CONTRATO N. 32/2022

PARTES:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CNPJ sob n. 20.267.427/0001-68
EFICAZ LOGISTICA ATACADÃO COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ sob n. 20.419.294/0001-06
Ref. Processo de Licitação Nº 100/2021 – Pregão Presencial Nº 027/2021.
DO OBJETO: Rescisão unilateral do contrato supra mencionado cujo objeto tratava-se aquisição de Materiais de Limpeza, Bens Descartáveis e Utensílios 

Domésticos, objetivando atender as necessidades e demanda da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I c/c 78 XVII, da Lei Federal n. 

8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como na Cláusula 14.1 do Contrato mencionado.
JUSTIFICATIVA: Considerando o fato onde o depósito da empresa EFICAZ LOGISTICA ATACADÃO COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA E DES-

CARTAVEIS LTDA, CNPJ 20.419.294/0001-06, localizado na Rua Maicuru, nº 948. Jardim Cumbica em Campo Grande/MS, foi consumido pelo fogo, 
conforme constam na Ocorrência nº 1418/2022 - 1ªSBM/2ºGBM/6ºGBM e certidão de Ocorrência nº 1710/2022 - 1ªSBM/2ºGBM/6ºGBM - emitida em 
05 de abril de 2022. De acordo com o documento a ocorrência tratava de um incêndio no depósito da supracitada empresa, onde havia o armazenamento 
de produtos de limpeza, papel e plástico. Rescinde-se unilateralmente o contrato supra descrito com amparo no disposto no art. 79, inciso I c/c 78, inciso 
XVII, da Lei Federal n. 8.666/93, bem como Cláusula 14.1 de referido instrumento. A presente rescisão não exime a Contratada das suas responsabilidades 
e obrigações assumida anterior ao caso fortuito. 

DATA DA ASSINATURA: Dourados/MS, 13 de Setembro de 2022.

JAIRO JOSÉ DE LIMA
Diretor Presidente - FUNSAUD

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

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD

EXTRATOS
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TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Termo de Rescisão de contrato que entre si celebram o Município de Dourados e Lindomar Liborio Alencar

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.155.926/0001-
44, com sede na Rua Coronel Ponciano, nº. 1700, Parque dos Jequitibás, mediante a interveniência da Fundação de Esportes de Dourados, unidade orça-
mentária inscrita no CNPJ sob o nº. 15.554.975/0001-39, neste ato representado pelo Diretor Presidente Luis Arthur Spinola Castilho, brasileiro, casado, 
residente na Rua Guaratuba nº215 Cohafaba III Plano, nesta cidade de Dourados - MS, portador do RG sob o nº 1140329 SSP/MS e inscrito no CPF/
MF nº 008.833.291-82 e, de outro lado o Senhor Lindomar Liborio Alencar, brasileiro, solteiro, portador do RG 1038886 SSP-MS inscrito(a) no CPF 
848.493.121-87 residente e domiciliado na Rua Codorna,s/n° QD46 LT12, no Bairro Esplanada, na cidade de Dourados -MS, contratado para exercer o 
cargo de Auxiliar de Serviços Manutenção e Apoio, 40 horas semanais, a partir de 06/09/2022, por mútuo e comum acordo, resolvem rescindir o Contrato 
Administrativo por prazo determinado outrora firmado entre as partes, o que fazem com fulcro na Cláusula Décima Segunda do instrumento originário, am-
parados pela Lei Complementar Municipal nº. 310, de 29 de março de 2016, registrando neste ato, a declaração expressa e irretratável das partes signatárias 
de que as prestações obrigacionais recíprocas decorrentes do vínculo contratual que ora se rescinde serão devidamente adimplidas até o 5° (quinto) dia útil 
do mês subseqüente. Assim sendo inexiste qualquer direito à reclamação presente ou futura, judicial ou extrajudicial.

 E, por ser expressão da verdade, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Dourados (MS), 08 de setembro de 2022.

Luis Arthur Spinola Castilho
Diretor Presidente

Lindomar Liborio Alencar
Contratado

Testemunhas:

1._________________________ CPF:__________________

2. ________________________ CPF: __________________

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO - FUNED

DEMAIS ATOS / RECEBIMENTO DE VERBAS - CONVÊNIOS FEDERAIS

NOTIFICA RECEBIMENTO DE VERBAS FEDERAIS

O Município de Dourados/MS através da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso
de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.452 de 20 de
março de 1.997, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais com sede neste município, da liberação de recursos financeiros proveniente do
Governo Federal, conforme abaixo relacionado:

Órgão repassador Nº Convênio Nº C/Corrente Objeto Data do receb. Valor R$

FNDE 10.646-1 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 14/09/2022 65.482,41

FNDE 43.572-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO 16/09/2022 480.722,79

TOTAL

546.205,20

Dourados, 19/09/2022

______________________________
FRANCISCO GONÇALVES CALDEIRA
Núcleo de Convênios e Prest de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚCLEO DE CONVÊNIOS
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EXTRATO CONTRATO

Processo Administrativo Nº 033/2020
Inexigibilidade N.º 007/2020

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS/MS.
CONTRATADA: CORREIOS – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

OBJETO: Prestação de serviço de envio de correspondência através da Empresa brasileira de Correios e Telégrafos, em atendimento as demandas da 
Câmara Municipal de Dourados.

VIGÊNCIA: 18 de setembro de 2022 à 17 de setembro de 2023.
CONTRATO: 9912503480 / 2020.
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
DOTAÇÃO: 01.001-01.031.0101.2001-3.3.90.39.00.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
FISCAL DE CONTRATO: Tatiane Cristina da Silva Morena - Matricula Nº 6688
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, inc. II, lei 8666/93.
ORDENADOR DE DESPESA: Laudir Antonio Munaretto.

Resolução Nº 030/2022/CMDCA
Dispõe sobre credenciamento para certificação das OSCs.

O CMDCA no uso das suas atribuições conforme da lei complementar municipal 226/2013, bem como determinado pelo Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, vem por meio deste aprovar a renovação e certificação, conforme decidido em plenária do CMDCA por unanimidade em reunião ordinária realizada 
em 16 de setembro de 2022, registrado em Ata 036/2022.

R E S O L V E:

Art. 1º Art. 1º Fica autorizada a Certificação por 02 (dois) anos para a OSC abaixo elencada no artigo 2º, vez que se trata de novo registro de certificação. 
Para as OSCs já certificadas tratadas no art.3º a validade do certificado é de 04(quatro) anos, conforme deliberação N º001/22 publicada em diário oficial 
dia 27 de abril de 2022 Nº 5.636.

Art. 2º -  Relação das OCSs, aptas para certificação com validade de 02 anos: 
A) Grupo Escoteiro Laranja Doce.

Art. 3º -  Relação das OCSs, aptas para certificação com validade de 04 anos: 
A) Centro de Integração Empresa Escola- CIEE

Art.4º-.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados – MS,20 de setembro de 2022
Ruan Jacob Bianchi Aguiar

PRESIDENTE DO CMDCA.

Exclusive e Shop Celulares e eletrônicos Ltda, torna público que requereu do Instituto de meio ambiente de Dourados – MS (IMAM) a licença ambiental 
simplificada (LS), para atividade de comércio verista especializado em equipamentos de telefonia e comunicação com manutenção de aparelhos celulares, 
situado a Av. Joaquim Teixeira Alves, 2173 – Sala 02- Centro – Dourados – MS. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

GAZIN IND. E COM. DE IMÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM 
a Renovação de Licença Simplificada, para a atividade de lojas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de som, localizada na Avenida José 
Roberto Teixeira, nº 118, Jardim Flórida, Dourados,CEP 79.822-090, no município de Dourados/MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

GAZIN IND. E COM. DE IMÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM 
a Renovação de Licença Simplificada, para a atividade de lojas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de som, localizada na Avenida Mar-
celino Pires, nº 2335, Centro, Dourados CEP 79.800-070, no município de Dourados/MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Raphael Francisco Assuiti 01070768103, torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente de Dourados – IMAM a Licença Ambiental Simplifi-
cada para atividade de comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, manutenção, localizado na  Rua Onofre Pereira de Matos  
Torres, n° 2720, Centro, Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

RESOLUÇÃO - CMDCA

EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL

EXTRATO CONTRATO

PODER LEGISLATIVO

OUTROS ATOS


