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Visando difundir os direitos dos/as consumido-
res/as Douradenses, o PROCON/Dourados publica uma 
segunda edição do A b c do consumidor Estudante, com 
uma tiragem de 3.200 exemplares.

Esta publicação tornou-se viável graças à 
compreensão do Superintendente Estadual do PROCON, 
Dr. Itamar Chamorro, que aceitou nosso projeto “Exerça 
seus Direitos” e interferiu junto ao Conselho Estadual de 
Defesa do Consumidor (CEDC), para liberação da verba 
do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor 
(FEDDC).

Mostrando seu compromisso com a população 
douradense, a Administração Popular, continua informan-
do as pessoas sobre seus direitos, contribuindo para a 
construção de um Brasil melhor, economicamente mais 
próspero e socialmente mais justo. 

“Apresentação“

Odila Schwingel Lange
Diretora Executiva do Procon e 

Presidenta do Conselho Municipal
de Proteção e Defesa do Consumidor
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LEI N° 2725 DE 28 DE
 DEZEMBRO DE 2004

“Dispõe sobre a isenção da tarifa do transporte 
coletivo aos Estudantes”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei:
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Artigo 1º. A isenção da tarifa dos serviços de transporte 

coletivo urbano será concedida aos estudantes, com fundamento 

no inciso III do Art. 175 da Lei Orgânica Municipal, nos 

seguintes percentuais:

I- 100% (cem por cento) de isenção aos alunos do ensino 

fundamental da rede pública de ensino;

II- 50% (cinquenta por cento) aos alunos do ensino 

fundamental das instituições de ensino da rede privada;

III- 50% (cinquenta por cento) de isenção aos alunos do 

ensino médio e superior.

Parágrafo único: Na concessão da isenção deverá 

observar as disposições contidas em regulamento

Artigo 2º. A isenção de que trata esta lei não será concedida 

nos períodos de férias escolares.
Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a 

implementação da presente lei, dentro do prazo de sessenta dias, 
da sua publicação.

Artigo 4º- Esta lei  em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
as Leis nº2.061, de 14 de maio de 1996, e 2.088, de 05 de 
setembro de 1996.

entrará

Dourados (MS), 13 de dezembro de 2004.

                 JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
               Prefeito
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              DECRETO Nº 3421, DE 13
              DE JANEIRO DE 2005 

“Regulamenta a Lei Municipal nº 2725, de 28 de dezembro 
de 2004 que dispõe sobre a isenção da tarifa do transporte 
coletivo aos Estudantes”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso 
das atribuições es que lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei 
Orgânica do Município e nos termos do art. 3º da Lei nº 2.725, de 
28 de dezembro de 2004 

D E C R E T A
Art. 1º A isenção da tarifa dos serviços de transporte 

coletivo urbano será concedida aos estudantes, através do Passe 
do Estudante, em conformidade com o disposto na Lei nº 2.725, 
de 28 de dezembro de 2004, e as normas estabelecidas neste 
decreto, observando os seguintes percentuais:

I- 100% (cem por cento) de isenção aos alunos do ensino 
fundamental da rede pública de ensino;

II- 50% (cinqüenta por cento) aos alunos do ensino 
fundamental das instituições de ensino da rede privada;

III- 50% (cinqüenta por cento) de isenção dos ensino médio 
e superior.

Art. 2º. Todo o estudante terá direito a aquisição a dois 
passes diários com os descontos fixados no artigo 1º, conforme 
calendário das instituições de ensino ao qual pertença, desde que 
resida a uma distância superior a dois mil metros da unidade 
escolar.

Art. 3º. O cadastramento para obtenção do Passe do 
Estudante dar-se-á para todos os estudantes, uma vez por
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ano, mediante o preenchimento da ficha de cadastro, no 

período estipulado anualmente pela Superintendência Municipal 
de Transporte e Transito.

 - Após os prazos estabelecidos, somente 
será efetuado novo cadastramento aos estudantes que:

Parágrafo único

I - foram transferidos de escola;
II - mudaram de endereço;
III - foram matriculados a partir da data limite estipulada;
Art. 4º Para o cadastramento o estudante deverá apresentar:
I- fotocópia do comprovante de matrícula em instituição 

escolar no Município de Dourados, carimbada e assinada, 
constando data de matrícula, curso, período, série e turno; 

II- fotocópia do comprovante de endereço;
III- fotocópia do documento de identidade do estudante ou 

do responsável;
IV- duas fotos ¾;
V- declaração de inexistência de vaga nas instituições de 

ensino situadas a uma distância mínima de 2.000 (dois mil) 
metros de sua residência, expedida pela direção da unidade 
escolar.

Art. 5º. Os Passes de Estudantes deverão ser retirados em 
local indicado pela Superintendência Municipal de Transporte e 
Transito, pelo próprio estudante ou responsável, mediante 
apresentação de documento pessoal.

Art. 6º. São obrigações do beneficiado(a):
I- zelar pela conservação do transporte coletivo e dos 

abrigos públicos;
II- apresentar a carteirinha do estudante ou protocolo de 

solicitação da mesma ao cobrador antes de passar pela catraca;
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III- apresentar a carteirinha ou protocolo de  
sempre que solicitado pelo agente fiscal da empresa ou da 
Prefeitura Municipal;

IV- portar-se devidamente no interior dos veículos, sem 
agressividade ou de maneira depreciativa a  (as) e 

 (as) do   de transporte coletivo;
V - usar devidamente o Passe do Estudante, não cedendo a 

terceiros nem negociando o mesmo por qualquer meio ou forma, 
sob pena de perder o direito;

VI-  adulterar as  visuais da carteirinha do 
estudante,  de adesivos sobre a foto ou raspando os dados 
escritos;

VII- respeitar prazos estipulados para cadastramento, 
 ou  na carteirinha do estudante;

VIII– comprometer com a veracidade das  e 
 fornecidas sob pena de perder o beneficio, sem 

 das responsabilidades  e criminais 

solicitação

funcionários
usuários  serviçopúblico

não informações
através

revalidação alterações
informações

declarações
prejuízo cíveis cabíveis.

Art. 7º. Em caso de perda, roubo ou dano da carteirinha 
estudantil, o estudante  comparecer ao local determinado 
pela  Municipal de Transporte e Transito para 
preencher documento de  de 2ª via, mediante o 
pagamento do valor correspondente a cinco passagens.

 único – Para a  da 3º via da Carteira do 
Estudante ser cobrado o valor correspondente a 10 passagens, 
perdendo direito caso haja a perda ou extravio da 3º 

Art. 8º. A Superintendência Municipal de Transporte e 
Transito  competente pela  e fiscalização da 
consseção do Passe do Estudante.

deverá
Superintendência

solicitação

Parágrafo obtenção 

 emissão

coordenação

25



Art. 9º. São obrigações das Concessionárias do Transporte 
Coletivo Urbano:

I- emitir o Passe do Estudante;
II- emitir 2ª e 3ª via de Carteirinha Estudantil quando 

solicitada;
III- cadastrar os estudantes, confeccionar e entregar todas as 

carteirinhas;
IV- manter a mesma qualidade de atendimento ao  

comum aos estudantes;
V- orientar os (as) funcionários (as) quanto aos 

procedimentos descritos neste Decreto;
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Dourados, 13 de janeiro de 2005.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito

JORGE HAMILTON MARQUES TORRACA
Secretário Municipal de Habitaç?o e Serviços Urbanos

usuário
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             Lei nº 2.617, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003.

“Dispõe sobre a relação de materiais escolares nas 
instituições de ensino público e privado”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, faz 
saber que a Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Artigo 1º - A relação de material escolar instituída 
nos estabelecimento de ensino das redes públicas e privada, 
para aquisição dos pais ou responsáveis pelos alunos, 
obedecerá às normas estabelecidas nesta Lei:

Artigo 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se 
material escolar todo aquele de uso exclusivo e restrito ao 
processo didático-pedagógico que tenha por finalidade o 
atendimento das necessidades individuais do educando 
durante o ano letivo.

Artigo 3º - Os estabelecimentos de ensino deverão 
divulgar, no período de matrícula, a relação do material a ser 
adquirido acompanhado do respectivo plano de execução.

§ 1º - Constará do plano de execução, de forma 
detalhada e com referência a cada unidade de aprendizagem ou 
período do ano letivo, a discriminação dos quantitativos de 
cada item de material escolar, com a devida descrição da 
atividade didática para a qual se destina, com seus respectivos 
objetivos e metodologia empregada.
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§ 2º - Será facultado aos pais ou responsáveis pelo educando 
optar entre o fornecimento integral do material escolar, 
referente ao ano letivo, ou parcelado, segundo os quantitativos 
de cada unidade de aprendizagem ou período de ensino.

§ 3º - No caso de fornecimento parcelado do material 
escolar, este deverá ser feito com, no mínimo, 8(oito) dias de 
antecedência do inicio das atividades da unidade ou do período 
de ensino.

Artigo 4º- Fica vedada, sob qualquer pretexto, ás 
instituições de ensino:
I-indicar marca ou modelo dos produtos a serem adquiridos;
II-indicar estabelecimentos comerciais para aquisição dos 
produtos;
III-exigir do educando material de consumo ou de expediente 
de uso genérico e abrangente, tais como:
a)papel oficio;
b)papel higiênico;
c)fita adesiva;
d)estêncil;
e)tinta para mimeógrafo;
f)verniz corretor;
g)álcool;
h)algodão;
i)artigos de limpeza e higiene, exceto os de uso individual do 
aluno.

Parágrafo único  Os produtos elencados no inciso III 
não excluem outros materiais considerados genéricos e 
abrangentes.
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Artigo 5º - A relação de material poderá sofrer 
alteração no decorrer do ano letivo, não podendo exercer a 
30%(trinta por cento) do originalmente solicitado.

Parágrafo único  O material que exceder a cota 
fixada neste artigo deverá ser suplementado pelo 
estabelecimento de ensino que o exigir.

Artigo 6º - Fica vedada a cobrança de taxa de 
material escolar nas instituições que adotarem a relação de 
material a ser adquirida pelos pais ou responsáveis pelo 
aluno.

Artigo 7º - Fica vedado condicionar a freqüência do 
aluno às atividades escolares à aquisição e/ou fornecimento 
de livro didático ou material escolar.

Artigo 8º - O descumprimento desta Lei constitui 
infração ao direito do consumidor, sujeitando-se o infrator às 
penalidades previstas no Art. 56 do Código de Defesa do 
Consumidor.

Artigo 9º - Esta Lei entrara em vigor a partir de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dourados, 25 de Novembro de 2003.

Jose Laerte Cecilio Tetila
Prefeito Municipal de Dourados
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PROCON - ESTADUAL
         R:Pedro Celestino, 1104 Edifício Charles - CEP 79.002-370 
         Fone: 324-5109/324-4105 Centro  Campo Grande MS
PROCON - AQUIDAUANA
         R:Manoel Antonio Paes de Barros, 664 Centro
         CEP 79.200-000 Fone: 241-5650
PROCON - CASSILANDIA
         R:Domingos de Souza França, 720 Centro
         CEP 79.540-000 Fone: 596-1716
PROCON - COSTA RICA
         R:Ambrosina Paes Coelho, 228 Centro
         CEP 79.550-000 Fone: 247-1267/247-1261
PROCON - COXIM
         R: Felinto Muller, 615 Centro      
         CEP:79.140-000 Fone: 291-2301
PROCON - DOURADOS
         R: Major Capilé, 2411 Centro - CEP:79.830-030 
         Fone: 411-7706/411-7754 /423-1184 e 151 (ligação s/custo).
PROCON - MARACAJU
         R: Pereira do Lago, 2561 Centro
         CEP:79.150-000 Fone: 454-5092/454-1021
PROCON - MUNDO NOVO
         R: Voluntário da Pátria S/N, Esq. C/Filinto Muller (Junto ao Departamento de Cultura)

         CEP: 79.980-000 Fone: 474-1681/474-3594/474-1163
PROCON - NAVIRAI
         R: Amélia Fukuda, 190 Centro
         CEP: 79.950-000 Fone: 461-3433
PROCON - NOVA ANDRADINA
         R: Santa Lucia, 199 Centro
         CEP 79.750-000 Fone: 441-4325 
PROCON - PONTA PORÃ 
         R:Guia Lopes, 375 Centro
         CEP: 79.900-000 Fone: 431-9090/431-1223/080064744040
PROCON - SANTA RITA DO PARDO
         R: Marechal Floriano Peixoto, 910 Centro
         CEP: 79.490-000 Fone: 591-1123
PROCON - SÃO GABRIEL D'OESTE
         R: Santa Catarina, 1015 Centro
         CEP: 79.490-000 FONE: 295-3006/295-2111
JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS 
         R: Antonio Emilio de Figueiredo, 1755 Centro
         DOURADOS MS Fone: 423-0042
VIGILÂNCIA - VIGILÂNCIA SANITÀRIA
         Av. Weimar Gonçalves Torres, 3.330 Centro
         DOURADOS MS Fone: 424-0709 

ÓRGÃOS SUL-MATO-GROSSENSES DE DEFESA DO CONSUMIDOR



Fones: 411-7706 - 423-1184
 (FONE/FAX) 411-7754


