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LEIS

LEI Nº. 4.940, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

Assegura à criança e ao adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência e/ou com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos a 
prioridade de vaga em unidade da Rede Pública Municipal de Ensino mais próxima de sua residência

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

Art. 1° - Estabelece a garantia de vagas à criança e/ou adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas deficientes e/ou idosas, em escola da rede 
pública municipal mais próxima de sua residência. 

Art. 2° -  Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - Pessoa com deficiência, aquela que tem limitação de natureza física, mental, intelectual ou sensorial; 
II - Pessoa idosa, aquela com idade igual e/ou superior a 60 (sessenta) anos.
 
Art. 3° - Para ter direito à vaga assegurada nesta Lei, os pais e/ou responsáveis, em conjunto ou somente um deles, solicitará na unidade da Rede Pública 

Municipal de Ensino mais próxima da residência, no ato da matricula a prioridade da vaga, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

I – Comprovante de Residência;
II – Documento que comprove a guarda/tutela da criança e/ou adolescente sob sua responsabilidade.

Art. 4º   O Poder Executivo regulamentará, se necessário, a presente Lei. 

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

Dourados, 10 de novembro de 2022.
Carlos Augusto Ferreira Moreira

Vice-Prefeito

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município
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LEI Nº. 4.941, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Institui o Programa Cursos de Capacitação em Primeiros Socorros na Rede Municipal e Privada de Ensino e dá outras providências.”

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

Art. 1º  Fica instituído o Programa Cursos de Capacitação em Primeiros Socorros, na Rede Municipal e Privada de Ensino, com o objetivo de capacitar 
os professores e funcionários da educação básica para realizar os primeiros socorros e estarem preparados para que qualquer acidente nos estabelecimentos 
de ensino que exija um atendimento imediato.

Art. 2º  O Programa Cursos de Capacitação em Primeiros Socorros terá dois grupos de público-alvo, professores e funcionários que atuam em toda a 
educação básica pública e privada.

Art. 3º  Os professores e funcionários das escolas serão treinados, na proporção mínima de um terço de seu contingente, por profissionais cedidos pela 
Secretaria Municipal da Saúde, pelo Corpo de Bombeiros e/ou envolvidos na área, que poderão ser:

I –  Médicos;
II –  Enfermeiros;
III -  Auxiliares de enfermagem;
IV –  Bombeiro Militar;
V –  Socorristas.

Art. 4º  O Curso de Capacitação em Primeiros Socorros a serem ministrados terá como objetivo:
I –  identificar e agir preventivamente em situações de emergências e urgências médicas;
II -  intervir no socorro imediato do acidentado até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível.

Art. 5º - Os professores e funcionários das escolas poderão candidatar-se voluntariamente para participar do treinamento em primeiros socorros, essen-
cialmente terão prioridade os profissionais de Educação Física e Artística. 

Art. 6º A carga horária de treinamento necessário será determinada pela Secretaria responsável pelo programa, devendo ser renovada a cada 12 (doze) 
meses.

Art. 7º  Os professores e funcionários da Rede Pública terão bônus de um dia de descanso, devendo ser usufruído no ano letivo em que realizar a conclu-
são do curso, sem prejuízo dos vencimentos. 

Art. 8º  Após a conclusão do curso será emitido certificado aos professores e funcionários participantes e constará como curso extracurricular.

Art. 9º  As escolas municipais e privadas deverão manter em suas dependências, pessoal treinado durante o período letivo, assim como disponibilizar kits 
de Primeiros Socorros, em conformidade com o treinamento recebido.

Art. 10  As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 11 Poder Executivo poderá regulamentar, através de Decreto próprio todas as ações que se fizerem necessárias para a normatização do Programa de 
Incentivo aos Cursinhos Populares e comunitários na Rede Municipal de Ensino, inclusive a determinação dos envolvidos na implementação, acompanha-
mento e desenvolvimento de estratégias para o cumprimento desta lei.

Art. 12  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 10 de novembro de 2022.

Carlos Augusto Ferreira Moreira
Vice-Prefeito

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

LEIS
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LEI Nº. 4.942, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Institui a assistência técnica pública e gratuita para projetos e construção de habitação de interesse social para as famílias de baixa renda.”

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
 
Art. 1º O Município poderá prestar às famílias com renda mensal de até 03 (três) salários-mínimos, que possuam 01 (um) único imóvel e residam no 

Município há pelo menos 03 (três) anos, assistência técnica pública e gratuita para elaboração do projeto e a construção, reforma, ampliação e regularização 
fundiária de habitação de interesse social.

Parágrafo único. O direito a assistência técnica previsto no caput deste artigo abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução de obras 
e serviços a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma, ampliação ou regularização 
fundiária da habitação.

Art. 2º  Além de viabilizar o acesso à moradia, a assistência técnica de que trata esta Lei objetiva:
I -  Otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos 

empregados no projeto e na construção da habitação;
II - Formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação e regularização da habitação junto ao Poder Público Municipal e a outros órgãos públicos;
III - Evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental;
IV -  Propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística e ambiental.

Art. 3º  A consecução dos objetivos desta Lei poderá se dar mediante a oferta dos serviços pelo Município, custeados por recursos da União, na forma 
da Lei Federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, que assegura às famílias de baixa renda Assistência Técnica Pública e Gratuita para o projeto e a 
construção de habitação de interesse social.

§ 1º A assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias ou a cooperativas, associações de moradores ou outros grupos organizados que as 
representem.

§ 2º Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem implantadas:

I - Sob regime de mutirão ou autogestionário;
II - Em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social.

§ 3º Os critérios para a seleção dos beneficiários da assistência técnica deverão ser fixados pelo órgão municipal responsável pelas linhas de ação na área 
habitacional, em consonância com as resoluções e deliberação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

Art. 4º  A ação do Município para o atendimento do disposto nesta Lei deverá ser planejada e implementada de forma coordenada e sistêmica com as 
políticas habitacionais da União e do Estado, a fim de evitar sobreposições e otimizar resultados.

Art. 5º  Os serviços de assistência técnica previstos nesta Lei deverão ser prestados por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo, assim como, da 
engenharia, assistência social ou direito, de forma integrada de acordo com as atribuições profissionais que atuem como:

I –  Servidores públicos;
II -  Integrantes de equipes de organizações não governamentais sem fins lucrativos;
III -  Profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura, urbanismo, engenharia, direito, assistência social ou em programas de 

extensão universitária, por meio de escritórios modelos ou escritórios públicos com atuação na área, por meio de convênio ou termo de parceria;
IV -  Profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, previamente credenciados, selecionados pelo Município.

§ 1º Na seleção dos profissionais, na forma do inciso IV deste artigo, deve ser garantida a participação das entidades profissionais e/ou sindicais dos 
arquitetos, urbanistas e engenheiros, mediante convênio ou termo de parceria.

§ 2º Em quaisquer das modalidades de atuação previstas no caput, deve ser assegurada a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Re-
gistro de Responsabilidade Técnica – RRT.

Art. 6º  Com o objetivo de capacitar os profissionais e a comunidade usuária para a prestação dos serviços de assistência técnica previstos por esta Lei, 
poderão ser firmados convênios ou termos de parceria entre o ente público responsável e as entidades promotoras de programas de capacitação profissional, 
residência ou extensão universitária nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia.

Parágrafo único. Os convênios ou termos de parceria previstos no caput deverão prever a busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias 
de caráter participativo e a democratização do conhecimento, promovendo um banco de experiências e sua difusão.

Art. 7º  Os serviços de assistência técnica previstos por esta Lei devem ser custeados por recursos de fundos federais direcionados à habitação de interes-
se social ou por recursos privados.

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor após 180 dias da data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

Dourados, 10 de novembro de 2022.

Carlos Augusto Ferreira Moreira
Vice-Prefeito

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

LEIS


