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Índice de Leis Ordinárias 2019 

N° DATA CAPUT 

1143 07/03/2019 
Autoriza a baixa de veículo de propriedade municipal junto ao DETRAN para 

utilização deste em projeto educacional denominado “Biblioteca Ambulante”. 

1144 15/03/2019 Institui o Dia do Ciclismo no Calendário Oficial do Município. 

1145 21/03/2019 Estabelece a Politica Municipal de Saneamento Básico de Gloria de Dourados. 

1146 15/05/2019 
Torna obrigatório o uso de focinheira em cães de médio e grande porte nas vias 

públicas do Município, bem como o uso da guia curta. 

1147 15/05/2019 
Dispõe sobre a abertura de crédito Adicional Especial referente ao orçamento 

Programa de 2019. 

1148 06/06/2019 
Estabelece a isenção de taxa de inscrição em concurso público para doadores de 

sangue e medula óssea, no âmbito do município de Gloria de Dourados. 

1149 12/08/2019 LDO 

1150 02/09/2019 

Dispõe sobre a organização do Sistema de Defesa do Consumidor – SMDC, intitui a 

supervisão Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON , o Conselho 

Municipal de Defesa do Consumidor. 

1151 02/09/2019 
Dispõe sobre a revogação da cobrança de contribuição de melhoria em caráter 

universal no âmbito do Município. 

1152 02/09/2019 Declara como sendo área urbana a quadra nº 50  na 4ª linha, 2ª zona do NCD. 

1153 02/09/2019 
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial referente ao Orçamento 

Programa de 2019 da prefeitura. 

1154 20/09/2019 

Declara como sendo de natureza urbana a área remanescente de parte do lote rural nº 

75 da quadra nº 50 localizado na 4º linha, 2º zona NCD, da matricula imobiliária nº 

0091. 

1155  20/09/2019 Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 1073 de 22/12/2015. 

1156 20/09/2019 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento preferencial nos estabelecimentos 

públicos e privados de Gloria de Dourados, às pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista – TEA, e obriga estes estabelecimentos  a inserirem nas placas de 

atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. 

1157 20/09/2019 
Institui a Campanha de Prevenção ao Suicídio – Setembro Amarelo no âmbito do 

município. 

1158 20/09/2019 
Autoriza o município a vincular-se às organizações da sociedade civil de caráter 

representativo dos municípios e de interesse público. 

1159 20/09/2019 
Revoga a Lei Municipal nº 0978/2012 e estabelece nova disciplina as gratificações 

das comissões de licitações e Pregoeiros. 

1160 07/10/2019 Dá nova denominação às ruas do município. 

1161 17/10/2019 Altera a Lei Municipal 1107 de 27/06/2017. 

1162 17/10/2019 
Dispõe sobre a regulamentação e critérios para a concessão dos benefícios eventuais 

de assistência social. 

1163 11/12/2019 
Autoriza a doação de imóvel que especifica para instalação de empresa – Laticínios 

Mana ltda. 

1164 11/12/2019 
Autoriza a doação de imóvel que especifica para instalação de empresa – Taquions 

Turismo ltda. 

1165 13/12/2019 LOA-Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020. 

1166 16/12/2019 
Abre ao Orçamento crédito adicional especial ate o valor de 600.000,00, para  os fins 

que especifica. 
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