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DECRETOS
REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL, PUBLICADO NO
DIOGRANDE n. 5.442, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
DECRETO n. 13.735, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

com o art. 91. da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 2008.
§ 1º As aulas temporárias serão prestadas, somente, por Profissional de Educação,
comprovada a formação e a habilitação, e licenciado para lecionar em classe, série ou
disciplina equivalente àquela que o substituído ocupava.
§ 2º As aulas temporárias serão atribuídas a Professor, quando servidor municipal,
desde que a soma da carga horária do cargo com as aulas excedentes não ultrapasse
sessenta horas semanais.

Dispõe sobre a prestação de aulas temporárias em unidade escolar da
rede municipal de ensino de Campo Grande, e dá outras providências.

§ 3º A substituição, no caso do inciso I do caput, e a reposição de aulas deverá
ocorrer, preferencialmente, na unidade de lotação do Professor substituto, comprovada,
sempre, a compatibilidade horária.

MARCOS MARCELO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Estado de Mato Grosso
do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 67, da Lei Orgânica do
Município, e tendo em vista o disposto no art. 63, c.c. art. 293, inciso IV, ambos da Lei
Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011;

Art. 2º A substituição será efetuada por Profissional de Educação inscrito no
Cadastro de Professores Temporários da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em
razão da necessidade de:
I - substituir Professor afastado do exercício do cargo por motivo:

Considerando que o Município de Campo Grande, para tornar efetivas e concretas
as determinações constantes do art. 5º, § 1º, inc. III e § 4º, do art. 11, inc. III e do art.
87, § 3º, todos da Lei Federal n. 9.393, de 20 de dezembro de 1996, tem a obrigação de
manter as unidades escolares com Professores aptos a ministrar aulas, continuamente,
aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental em todos os dias do ano letivo;

a) do exercício de função de Diretor de Escola, Diretor-Adjunto ou Coordenador
Pedagógico em unidade escolar da REME;

Considerando que a ausência do Professor da sala de aula tem que ser
preenchida, imediatamente, com a colocação de substituto habilitado para dar
continuidade ao oferecimento de conhecimentos didáticos aos alunos que frequentam
as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, para evitar e prevenir o prejuízo na
formação desses educandos.

c) de licença remunerada para: tratamento de saúde, maternidade, adoção,
mandato classista ou férias-prêmio;

b) da ocupação de cargo em comissão ou função de confiança e exercício de
função técnica-pedagógica no âmbito de atuação da SEMED;

DECRETA:

d) do afastamento em licença estatutária, sem remuneração, para acompanhar
o cônjuge, prestação de serviço militar, atividade política, capacitação ou tratar de
interesses particulares;

CAPÍTULO I
DAS AULAS TEMPORÁRIAS

e) participação em curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado, reconhecido
o interesse da área da educação e autorizado pelo titular da SEMED;

Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º A prestação de aulas temporárias na Rede Municipal de Ensino (REME) se
efetivará na modalidade de substituição do Professor ausente por outro Profissional de
Educação, com fundamento no art. 63, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro
de 2011, mediante:
I - atribuição de aulas complementares a Professor vinculado à REME, por meio
da ampliação da respectiva carga horária;
II - convocação de Profissional de Educação, não integrante da carreira do
magistério municipal, por contratação temporária, por prazo determinado, nos termos
do inciso IV, do art. 293 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011;
III - reposição de aulas, no limite de até dez horas-aula semanais, de conformidade

PREFEITO...........................................................................................Marcos Marcello Trad
Vice-Prefeita....................................................................Adriane Barbosa Nogueira Lopes
Procurador-Geral do Município.................................................Alexandre Ávalo Santana
Chefe de Gabinete do Prefeito ...............................................Alex de Oliveira Gonçalves
Secretário Munic. de Governo e Relações Institucionais ...................................................
................................................................................................Antônio Cézar Lacerda AlvesSecretário Munic. da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência...................
...........................................................................................Luiz Afonso de Freitas Gonçalves
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social...............................Valério Azambuja
Secretário Munic. de Finanças e Planejamento............................Pedro Pedrossian Neto
Secretário Munic. de Gestão..................................................................... Agenor Mattiello
Secretário Munic. de Infraestrutura e Serviços Públicos............................. Rudi Fiorese
Secretário Munic. de Meio Ambiente e Gestão Urbana....................Luis Eduardo Costa
Secretário Munic. de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia.................
..............................................................................................................Abrahão Malulei Neto
Secretária Munic. de Educação..................................................Elza Fernandes Ortelhado
Secretário Munic. de Saúde..................................................Marcelo Luiz Brandão Vilela
Secretário Munic. de Assistência Social.................................................................................
................................................................................................... José Mario Antunes da Silva

II - preencher posto de trabalho vago em razão de:
a) não existir candidato habilitado em concurso público para assumir cargo
efetivo vago de Professor;
b) instalação de nova unidade escolar;
c) abertura de nova turma ou sala de aula;
d) impossibilidade de lotação de Professor efetivo, devido a fragmentação de
carga horária;
III - lotar outro docente em vaga gerada pela readaptação definitiva ou
temporária de Professor.
§ 1º A substituição do Professor, em razão de quaisquer das situações

Secretária Munic.de Cultura e Turismo ....................Nilde Clara de Souza Benites Brun
Subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos ............................Ademar Vieira Junior
Subprefeito da Subprefeitura de Anhanduí.........................Ernesto Francisco dos Santos
Subprefeito da Subprefeitura de Rochedinho...........................Silvio Alexandre Ferreira
Subsecretária de Políticas para a Mulher ...................................Maritza da Silveira Cogo
Subsecretário de Políticas para a Juventude ........Maicon Cleython Rodrigues Nogueira
Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor ..................Valdir Custodio da Silva
Diretora-Presidente do Instituto Munic. de Previdência de Campo Grande....................
............................................................................................Camilla Nascimento de Oliveira
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Habitação........Eneas José de Carvalho Netto
Diretora-Presidente da Agênci a Munic. de Meio Ambiente e Planejamento Urbano ..
.........................................................................................Berenice Maria Jacob Domingues
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Regulação dos Serviços Públicos...................
............................................................................................................ Vinícius Leite Campos
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Transporte e Trânsito ......................................
..............................................................................................................Janine de Lima Bruno
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Tecnologia da Informação e Inovação.........
.............................................................................................Paulo Fernando Garcia Cardoso
Diretor-Presidente da Fundação Munic de Esportes .................Rodrigo Barbosa Terra
Diretor-Presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande ........................
..............................................................................................................Cleiton Freitas Franco
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discriminadas nas alíneas do inciso I deste artigo, fica condicionada à comprovação do
afastamento do Professor substituído da sala de aula.

VI - período da substituição, se na condição de aulas complementares ou de
convocação.

§ 2º As situações discriminadas no inciso II corresponde à ocupação de vaga
pura, a qual será provida, preferencialmente, oferecida para remoção de servidor efetivo,
utilizada para nomeação de concursado ou convocação/aula complementar de docente
cadastrado.

Parágrafo único. É permitida a prorrogação do período da prestação das aulas
complementares ou da convocação, no caso de continuidade da licença para tratamento
de saúde do substituído, mediante prévia solicitação do Diretor da unidade escolar,
encaminhada à unidade de gestão de recursos humanos da SEMED, através de formulário
próprio, até três dias antes de início do prazo da prorrogação.

§ 3º Para fim deste artigo, vaga pura corresponde ao posto de trabalho sem
ocupante e que tem que ser provido, exclusivamente, por Profissional de Educação, em
função de docente.
Art. 3º O Professor substituto será afastado da sua função nas seguintes
situações:
I - retorno do Professor substituído ao exercício do cargo;
II - lotação de Professor concursado na vaga pura;
III - preenchimento do posto de trabalho por Professor efetivo removido de outra
unidade escolar, no interesse da SEMED;
IV - fechamento da turma ou classe;
V - a pedido do substituto;
VI - afastamento do substituto por período superior a trinta dias, por qualquer
motivo, inclusive licenças, exceto acidente em serviço;
VII - abandono do cargo ou da função;
VIII - ineficiência no desempenho da função de docente, demonstrado em
relatório elaborado pela direção da unidade escolar, assegurado o contraditório.
Parágrafo único. O Professor que tiver as aulas canceladas poderá permanecer
no Cadastro de Professores Substitutos, podendo assumir novas aulas, a qualquer
tempo, exceto no caso dos incisos VII e VIII do caput.
Art. 4º Ficará impedido de atuar como docente substituto:
I - se Professor efetivo da REME, quando:
a) tiver registro de descumprimento do regimento escolar ou do projeto
pedagógico da unidade escolar;
b) tiver, no semestre anterior ao da substituição, mais de três faltas injustificadas;
c) tiver se licenciado ou se afastado do exercício do cargo por período superior a
trinta dias, no semestre letivo anterior;
d) ocupar outro cargo na administração pública federal, estadual ou municipal;
e) estar afastado do exercício de um cargo de Professor, em licença, cedência,
readaptação provisória ou qualquer outro evento de afastamento;
f) tiver sofrido penalidade administrativa de demissão de órgão ou entidade da
administração pública ou judicial com a perda do cargo público;
g) estar readaptado definitivamente;
h) estar afastado do exercício do cargo ou ocupando função em órgão ou entidade
do Município;
II - o Profissional de Educação, na condição de convocado, quando:
a) ocupar cargo em comissão ou função de confiança em órgão ou entidade da
administração pública federal, estadual ou municipal;
b) estiver em processo de reabilitação profissional e ser considerado inapto para
exercer função de docente;
c) se encontrar com sete ou mais meses de gestação;
d) estar cumprindo o período de estabilidade por maternidade;
e) for servidor público aposentado:
1 - por invalidez;
2 - compulsoriamente por idade;
3 - voluntariamente em dois cargos de Professor;
4 - voluntariamente, em cargo público não acumulável com o de Professor.
f) tiver, no semestre anterior ao da substituição, mais de três faltas injustificadas;
g) tiver se licenciado ou se afastado do exercício da função por período superior
a trinta dias, no semestre letivo anterior;
Parágrafo único. O Profissional de Educação, que se encontrar em tratamento
de saúde, em licença gestante ou recebendo benefícios pelo INSS, não poderá exercer
atribuições ou a função de Professor temporário nos termos do disposto no art. 13,
incisos I e II, do Decreto n. 11.846, de 29 de maio de 2012, com redação dada pelo
Decreto n. 13.588, de 1º de agosto de 2018.
Art. 5º A atribuição de aulas complementares a Professor da REME ou a convocação
de Profissional de Educação cadastrado serão efetivadas mediante encaminhamento das
seguintes informações:
I - motivo da substituição e/ou origem da vaga;
II - identificação do servidor afastado, quando for o caso;
III - indicação do candidato à vaga de substituto;
IV - carga horária e turno em que as aulas serão ministradas;
V - unidade escolar de lotação do substituído e, quando for o caso, do substituto;

Seção II
Do Cadastro de Professores Substitutos
Art. 6º Os Profissionais de Educação interessados em atuar como Professor
substituto na Rede Municipal de Ensino (REME), para exercer função de docente ou
ocupar, temporariamente, posto de trabalho vago, deverão estar inscritos no Cadastro
de Professores Temporários da SEMED.
§ 1º Os interessados em se inscrever no Cadastro deverão atender às exigências
estabelecidas em edital de chamada, publicado anualmente pelas Secretaria Municipal
de Gestão em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, no Diário Oficial do
Município.
§ 2º O candidato inscrito será responsável pela exatidão das informações
fornecidas, sob a pena de anulação da convocação para aulas temporárias e de todos os
atos decorrentes, sem prejuízo dos procedimentos legais cabíveis.
§ 3º Para fim deste artigo, posto de trabalho vago corresponde àquele que
se encontra sem ocupante, temporária ou originalmente, e que tem que ser provido,
exclusivamente, por Profissional de Educação, em função de docente
CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES DE AULAS TEMPORÁRIAS
Seção I
Das Aulas Complementares
Art. 7º As aulas complementares serão atribuídas a ocupante do cargo ou função
temporária de Professor com exercício em unidade da REME.
Art. 8º O prazo de cumprimento das aulas complementares será correspondente
ao período do afastamento ou licença do Professor substituído ou pelo letivo, quando
tiver origem em vaga pura.
Parágrafo único. Será admitido o fracionamento da carga horária do substituído
para prestação de aulas complementares, que este trabalhar em turnos distintos ou
em unidades escolares diferentes, bem como se justificado pelo Diretor da Escola e
autorizado pelo titular da SEMED.
Art. 9º O Professor efetivo terá prioridade na atribuição de aulas complementares,
preferencialmente, com exercício na unidade de lotação, observado os seguintes critérios
de prioridade:
I - o de mais tempo de serviço na unidade escolar, como Professor efetivo;
II - o de mais tempo de serviço na REME, como Professor efetivo;
III - aquele que não registra nenhuma falta injustificada, no ano letivo anterior;
IV - aquele que registrar menor número de faltas justificadas no ano letivo
anterior;
V - o de maior idade.
§ 1º O registro de ocorrência do descumprimento das normas do regimento
escolar ou do Projeto Político Pedagógico da unidade de ensino é motivo de impedimento
para o Professor usufruir da prioridade para as aulas complementares.
§ 2º Para fazer jus à avaliação para exercer aulas complementares, o Professor
interessado deverá protocolar na unidade de ensino pretendida requerimento próprio,
dentro do prazo previsto no edital de inscrição para Cadastro de Professor Temporário.
§ 3º A apresentação de requerimento para prestar em aulas complementares não
dispensa o Professor de estar inscrito no Cadastro de Professor Temporário.
§ 4º Para assegurar o processo de aprendizagem do aluno, não será permitida
a substituição de Professor em exercício por outro que não tenha requerido aulas
complementares, no prazo estabelecido, após efetivada a lotação dos Professores no
período letivo.
Art. 10. A retribuição do Professor pela prestação de aulas complementares
corresponderá ao número de horas-aula ministradas, sendo o valor da hora trabalhada
calculado tomando-se o vencimento da respectiva classe e nível, dividido por noventa
horas mensais.
§ 1º O Professor substituto poderá optar pela inclusão do valor da retribuição
pelas aulas complementares trabalhadas, na base de cálculo de contribuição para a
previdência social municipal, mediante requerimento.
§ 2º A parcela incluída na base de contribuição para a previdência social municipal
é caracterizada como inerente ao cargo de Professor, e comporá a base de cálculo do
provento, pela média dos valores recebidos nos últimos trinta e seis meses.
§ 3º A retribuição pelas aulas complementares se incorpora à base de cálculo da
gratificação natalina e do abono de férias, pela média anual dos valores recebidos no
período aquisitivo.
Art. 11. O Professor que estiver prestando aulas complementares, ao assumir
vaga de concurso público, passar a ocupar cargo em comissão ou função de confiança,
ou for cedido, terá revogada essa atribuição, sem direito ao retorno.
Art. 12. O Professor que ministrar aulas complementares terá direito ao gozo de
licença para tratamento da sua própria saúde, por período máximo de trinta dias, desde
que o período das aulas complementares esteja em vigência.
Parágrafo único. Quando o afastamento do Professor com aulas complementares
for superior ao período referido no caput, será efetivado o cancelamento do prazo
restante.
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Seção II
Da Convocação de Profissionais de Educação
Art. 13. A convocação para aulas temporárias em unidades da REME deverá
recair sobre Profissional de Educação que integre o Cadastro de Professores Temporários
da SEMED.
§ 1º A convocação ocorrerá quando não houver Professor efetivo, com interesse
na atribuição de aulas complementares, para assumir o posto de trabalho vago, bem
como não tenha manifestado interesse nessa prestação, no prazo fixado pela SEMED.
§ 2º O Profissional de Educação cadastrado, para atuar em educação especial,
deverá possuir formação mínima, equivalente à licenciatura plena com cursos adicionais
na área ou classe de atuação.
§ 3º O exercício temporário da função de Professor substituto não assegura ao
Profissional de Educação convocado, que vier a ser nomeado em virtude de concurso
público, à vaga que deu origem à sua convocação.
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ministrar, o Diretor da Escola indicará outro docente da respectiva unidade ou requisitará
à unidade setorial de recursos humanos da SEMED a indicação de um substituto.
§ 3º A reposição deverá ser efetivada, conforme cronograma bimestral definido
pela direção escolar, a fim de garantir a carga horária devida aos alunos, que será
submetido, previamente, à SEMED, para ciência.
§ 4º Na falta de Professor que vínculo poderá ser chamado o Professor inscrito
no Cadastro de Professores Substitutos, com autorização prévia da unidade setorial de
recursos humanos da SEMED.
Art. 19. A retribuição do Professor que cumprir horas excedentes corresponderá
ao número de horas-aula ministradas no mês, equivalendo o valor da hora trabalhada à
divisão do respectivo vencimento por noventa horas mensais.
Parágrafo único. O valor percebido como horas excedentes não se incorpora
à remuneração para fins de contribuição para a previdência social municipal nem à
remuneração do Professor para fim de pagamento de qualquer vantagem financeira, em
especial, gratificação natalina e abono de férias.

Art. 14. O Profissional de Educação cadastrado firmará termo de adesão, com o
compromisso de assumir aulas temporárias em unidade escolar da REME, sempre que
for convocado.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

§ 1º A vigência da convocação será vinculada ao calendário do ano letivo e sua
eficácia efetivar-se-á durante a prestação do serviço pelo convocado.

Seção I
Das Disposições Gerais

§ 2º O prazo de cada ato de convocação não poderá ser superior a seis meses,
sendo no mínimo a dezesseis dias e no máximo ao período letivo de cada semestre do
ano de validade do cadastramento.

Art. 20. O exercício da função de Professor substituto, em regime de acumulação,
será permitido somente quando comprovada a compatibilidade de horário, entre o cargo
ou função ocupado e o da substituição.

Art. 15. O inscrito no Cadastro de Professores Temporário, ao ser convocado para
assinar o termo de adesão, deverá apresentar:

§ 1º Na verificação da compatibilidade horária serão consideradas as horas de
deslocamento, de intervalo necessário para alimentação e as horas de cumprimento
regular das atribuições do cargo/função.

I - comprovante para lecionar na habilitação de inscrição;
II - documento de identificação pessoal e CPF;
III - comprovante de residência;
IV - atestado médico de que possui boa saúde física e mental;
V - declaração de acumulação ou não de cargo ou de função pública;
VI - comunicado de decisão da perícia do Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS), se encerrou o semestre anterior em afastamento por licença médica;
VII - outras exigências previstas no edital de abertura das inscrições.
Art. 16. Ao Professor convocado para aulas temporárias será assegurado:
I - vencimento da classe A do nível correspondente à respectiva titulação, no
valor da carga horária trabalhadas, conforme tabela salarial do magistério municipal;
II - gratificação pelo exercício em local de difícil acesso ou provimento e pelo
trabalho em período noturno, quando for o caso;
III - gratificação natalina e abono de férias, pela média dos valores recebidos no
período aquisitivo de doze meses;
IV - vale-transporte, na forma da legislação vigente;
V - licença para tratamento da própria saúde, durante o prazo da convocação, nos
primeiros quinze dias com remuneração paga pelo Município;
VI - licença à gestante ou adotante, limitadas ao período de convocação para
aulas temporárias, assegurada a estabilidade na forma da legislação;
VII - abono da ausência de oito dias por motivo de casamento ou licença
paternidade;
VIII - abono de ausência de oito dias pelo falecimento do cônjuge ou companheiro,
ascendentes, madrasta, padrasto, descendentes, enteados ou irmãos;
IX - contribuição para a previdência social geral, mantida pelo Instituto Nacional
de Seguro Social (INSS).
§ 1º Os dias de ausências pelos motivos referidos nos incisos VII e VIII serão
contados a partir do primeiro dia útil imediatamente após a ocorrência do evento.
§ 2º Na licença para tratamento de saúde, gestante ou adotante, o Professor
convocado receberá remuneração até iniciar data de início do prazo de obrigação de
pagamento do benefício pelo INSS e, ao findar o afastamento, se ainda estiver em vigor
o período de sua convocação original, será reconduzido às suas funções.
§ 3º A Professora convocada em licença gestante, que optar pela prorrogação
desse tipo de licença, terá assegurado o vínculo com a Administração Municipal até
findar sua estabilidade pela maternidade.
Art. 17. O vínculo de trabalho do Professor convocado será jurídico-administrativo,
sendo-lhe assegurados direitos funcionais, conforme dispõem os arts. 292, 293, 294 e
295 da Lei Complementar n. 190/2011.
Seção III
Das Aulas Excedentes
Art. 18. Aulas excedentes são aquelas ministradas para substituir as ausências
justificadas, por período de um a quinze dias, nas modalidades de:
I - reposição: quando as aulas tiverem finalidade de compensar as ausências
justificadas, de até três dias, inclusive exercidas pelo próprio Professor;
II - substituição: se as aulas forem ministradas por Professor efetivo ou
convocado, em substituição ao docente ausente em afastamentos de até quinze dias.
§ 1º com natureza de serviço.
§ 2º Quando o próprio Professor não puder assumir as aulas que deixou de

§ 2º Quando o Professor substituto for ocupante de cargo, função ou emprego
público em órgão ou entidade da administração federal, estadual ou municipal, inclusive
outro cargo de magistério, a soma da carga horária desses com as horas-aulas de
substituição não poderá ser superior a sessenta horas semanais.
§ 3º É vedado o exercício de aulas temporárias, prestadas como convocado,
reposição ou aulas complementares, nos períodos destinados às horas atividades do
cargo ou função de Professor.
Art. 21. A cedência ou a convocação de Professor para exercer função fora de
unidade escolar da REME, para atuar na execução de programa ou projeto de interesse do
Município, relação com o ensino básico, poderá ser autorizada quando o interesse público
ficar demonstrado na descrição do seu objeto e das atividades a serem desenvolvidas.
§ 1º O afastamento de Professor, nos termos do caput, deverá ser, previamente,
justificado pelo titular da SEMED, em conjunto, com o titular de órgão ou entidade
municipal, quando partícipes, e submetido à autorização do Prefeito Municipal.
§ 2º A designação de Professor convocado, na hipótese deste artigo, somente
será permitida se caracterizado excepcional interesse público para a educação, por prazo
determinado não superior a doze meses.
§ 3º A cedência de Professor que se encontra no exercício da função de docente
em sala de aula, que implique na atribuição de aulas complementares ou na convocação
de outro Professor para substituí-lo, deverá ter o custo dessa substituição demonstrado
e submetido à aprovação do COGEF.
Art. 22. As aulas excedentes e as aulas complementares prestadas por período
inferior a cinco dias, não terão inclusas horas atividade e planejamento, sendo considerada
somente como hora-aula ministrada.
Art. 23. O Diretor da Escola, bem como seu substituto, responderá
administrativamente pelo não cumprimento de disposições e procedimentos estabelecidos
neste Decreto e em seu regulamento.
Parágrafo único. O dirigente que permitir ou admitir o exercício da função
temporária de docente, na respectiva unidade escolar, sem obediência da legislação,
indenizará o Município em todas as despesas que eventualmente tenha ocorrido em
relação ao vínculo irregular.
Art. 24. O Professor que precisar e tiver que se ausentar da sua sala de aula
deverá fazer comunicação à Direção da unidade escolar, onde tem exercício, até o início
do dia de aula, sob pena de perda do abono de falta e responder disciplinarmente pela
omissão e ausência.
Seção II
Das Disposições Finais
Art. 25. Caberá aos titulares das Secretarias Municipais de Gestão e de Educação,
em conjunto, regulamentar disposições deste Decreto, em especial, o estabelecimento
dos procedimentos para inscrição no Cadastro de Professores Substitutos e formalização
dos contratos de adesão.
Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Art. 27. Fica revogado o Decreto n. 10.440, de 3 de abril de 2008, e demais
disposições em contrário.
CAMPO GRANDE, 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
MARCOS MARCELO TRAD
Prefeito Municipal
AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão
ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação
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DECRETO n. 13.736, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
Altera dispositivos no Decreto 13.637, de 10 de setembro de 2018, que
“Dispõe sobre o expediente de seis horas nas áreas da educação, saúde
e assistência social, o cumprimento da carga horária dos cargos”e dá
outras providências.
MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° O art. 1º, do Decreto n. 13.637, de 10 de setembro de 2018, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° As unidades organizacionais de prestação de serviços públicos

DIOGRANDE n. 5.443
diretamente ao cidadão das áreas de educação, saúde e assistência social, que pela
natureza, peculiaridade e essencialidade de suas atividades, têm que funcionar em
horários contínuos, poderão ter o expediente diário fixado em seis horas, conforme o
caso, pelo titular das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Assistência Social,
Cultura e Turismo, Governo e Relações Institucionais e das Subsecretarias.”(NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CAMPO GRANDE-MS, 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal
AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

