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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO NORMATIVA SAS N. 08, DE 08 DE JUNHO DE 2020.

CAMPO GRANDE/MS, 10 DE JUNHO DE 2020.

DIVULGA A “NOTA TÉCNICA N. 01/SAS/2020 QUE ESTABELECE AS NORMAS
DE ATENDIMENTO EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19).

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto no art. 248, da Lei Complementar n. 190, de 22 de
dezembro de 2011, em conformidade com o Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º. Divulga na forma do Anexo Único a presente Resolução SAS n. 08, a Nota
Técnica n. 01/SAS/2020 que estabelece as medidas emergenciais para o enfrentamento
da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Novo
Coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social no Município
de Campo Grande.

SECRETARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CAMPO GRANDE-MS, 08 DE JUNHO DE 2020.

ANEXO ÚNICO O DECRETO N. 10.499 DE 02 DE JUNHO DE 2008.
Art. 1º - A Prefeitura de Campo Grande, considerando o art. 2º da Lei Federal
9.452/97, e, após as liberações dos recursos federais, a qualquer título, notificará
a Câmara Municipal, os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as
entidades empresariais;

JOSÉ MARIO ANTUNES DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social
ANEXO ÚNICO A RESOLUÇÃO SAS N. 08, DE08 DE JUNHO DE 2020.

NOTIFICAÇÃO

1 – INTRODUÇÃO

Nº. 44/2020
Data: 10.06.2020
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

1.1 - Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Nº

Origem

Natureza

Objeto

Executor

1

MF/STN

Transf.
Constitucional

FPM – Fundo de
Participação dos PMCG
Municípios

3.932.065,84

2

MF/STN

Transf.
Constitucional

ITR – Imposto
Territorial Rural

15.228,58

PMCG

Valor R$

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 Alves
Secretário 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.................
....................................................................................................Herbert Assunção de Freitas
Secretária Munic. de Educação..................................................Elza Fernandes Ortelhado
Secretário Munic. de Saúde..........................................José Mauro Pinto de Castro Filho
Secretário Munic. de Assistência Social................................José Mario Antunes da Silva
Secretário Munic.de Cultura e Turismo..............................Max Antônio Freitas da Cruz
Subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos ..................................................................
.....................................................................................Wellington Kester de Oliveira Uliana
Subprefeito da Subprefeitura de Anhanduí........................Ernesto Francisco dos Santos

1.2 – Considerando a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde,
que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN);
1.3 - Considerando a Portaria n. 337, de 24 de março de 2020, publicada pelo Ministério
da Cidadania, que dispõe acerca das medidas para o enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública de Importância Nacional decorrente do no Coronavírus, COVID-19, no
âmbito do Sistema Único da Assistência Social;

Subprefeito da Subprefeitura de Rochedinho...........................Silvio Alexandre Ferreira
Subsecretária de Políticas para a Mulher .......................... Elza Maria Verlangieri Loschi
Subsecretária do Bem-Estar Animal............................Ana Cristina Camargo de Castro
Subsecretária de Políticas para a Juventude .........................................................................
............................................................................ Laura Marina Ferreira Sousa de Miranda
Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor ........Vinícius Viana Alves Correa
Diretora-Presidente do Instituto Munic. de Previdência de Campo Grande....................
............................................................................................Camilla Nascimento de Oliveira
Diretor-Presidente da Agência Munic. de Habitação e Assuntos Fundiários ..................
.................................................................................................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 ......................
..............................................................................................................Luciano Silva Martins
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1.4 - Considerando a Portaria n. 54, de 01 de abril de 2020, publicada pelo Ministério
da Cidadania, que aprova asrecomendações gerais aos gestores e trabalhadores do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito
Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades
essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e
a saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
1.5 - Considerando a Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020 que dispõe acerca do
atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro
Único, disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos
municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência
reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou Federal, inclusive
a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela Organização
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID-19).
1.6 - Considerando o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, onde a Assistência Social e o
atendimento à população em estado de vulnerabilidade constam na relação dos
serviços públicos e atividades essenciais, considerados nos termos do referido
Decreto como “aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo
a sobrevivência a saúde ou a segurança da população”;
1.7 - Considerando o Decreto 14.189/2020 - Dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo
Coronavírus COVID-19, e dá outras providências;
1.8 – Considerando o Decreto n. 14.192, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre
a jornada especial e temporária de trabalho nas repartições públicas do município de
Campo Grande, como medida de combate ao novo coronavírus COVID-19 e dá outras
providências;
1.9 – Considerando a publicação do Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020 que
Declara situação de emergência no Município de Campo Grande e define medidas de
prevenção e enfrentamento à COVID-19;
1.10 - Considerando a Resolução Normativa SAS n. 03, de 19 de março de 2020 que cria
no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, o Comitê para o Enfrentamento
e Prevenção ao COVID - 19, objetivando monitorar, estabelecer e divulgar ações de
enfrentamento e prevenção à transmissão do novo Coronavírus;
1.11 - Considerando a Resolução Normativa SAS n. 04, de 25 de março de 2020 que altera
o funcionamento e horário de expediente das Unidades de Acolhimento Institucional, da
Gerência de Média Complexidade, do Serviço e das Unidades referências da Secretaria
Municipal de Assistência Social – SAS;
1.12 - Considerando a Resolução Normativa SAS n. 05, de 06 de abril de 2020 que
dispõe sobre a aplicabilidade do decreto n. 14.192, de 17 de março de 2020 no âmbito
da Secretaria Municipal de Assistência Social e dá outras providências;
1.13 - Considerando a Resolução Normativa SAS n. 07, de 08 de maio de 2020 que
altera o dispositivo da Resolução Normativa SAS n. 04, de 25 de março de 2020, acerca
do funcionamento e horário de expediente do Centro de Referência Especializado da
Assistência Social – CREAS;
Tornamos pública esta Nota Técnica com as recomendações gerais aos gestores e
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS do Município de Campo
Grande – MS, visando à continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da
Assistência Social, adotando medidas e condições que garantam a segurança e a saúde
dos usuários e profissionais do SUAS.
2. - RECOMENDAÇÕES GERAIS PARAOFUNCIONAMENTODOSISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/CG DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO:
2.1 - A Gestão e as Equipes Técnicasdeverão planejar e identificar os serviços essenciais
conforme asespecificidadesdecadaterritórioe demandas da população local, com o intuito
de realizar as intervenções adequadas durante a pandemia. Este processo de trabalho
entre a gestão e os técnicos das Proteções (básica e especial) poderá ser realizado por
meio de orientações, monitoramento e supervisões de forma remota, a fim de fornecer
subsídio técnico, teórico e metodológico nos processos de trabalho para a garantia da
PSB e PSE com as adaptações necessárias diante da pandemia do COVID-19.
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2.2 – A alteração nas jornadas de trabalho, suspensão temporária ou a manutenção
dos serviços essenciais, ficarão ao encargo do gestor municipal mediante realidade
local, devendo estar em conformidade às legislações municipais e às recomendações
sanitáriaspara assegurar a proteção de trabalhadores e usuários.
2.3 - As Organizações da Sociedade Civil - OSCs que fazem parte do SUAS possuem
autonomia para organizar e planejar sua rotina administrativa, desde que atendam as
orientações dos decretos municipais e do Ministério da Saúde.
2.4 - Deve-se assegurar ampla divulgação à população de informações sobre o
funcionamento das unidades e dos serviços socioassistenciais, em meios acessíveis que
alcancem as pessoas com deficiência.
2.5 - Divulgação de informações aos usuários sobre os cuidados, os riscos e prevenção
da transmissão do novo Coronavírus, conforme orientações do Ministério da Saúde e da
Cidadania, bem como das autoridades sanitárias locais.
2.6 – A realização de eventos e similares, na modalidade presencial, devem ser suspensos
ou adiados, considerando as recomendações do Ministério da Saúde e legislações locais.
2.7 – A Suspensão temporária de atividades coletivas que fazem parte dos serviços
socioassistenciais, como por exemplo, os grupos do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos e demais atividades em grupos, considerando a orientação
de evitar aglomerações neste momento.
2.8 - Deve-se priorizar a avaliação quanto ao remanejamento destes trabalhadores para
o suporte a outros serviços, sobretudo os serviços de acolhimento, estando compatíveis
com as atribuições do cargo/função, segundo necessidade, interesse e conveniência da
Gestão.
2.9 - Flexibilização dos atendimentos presenciais aos usuários, respeitando o
distanciamento de, pelo menos 1,5m (um metro e meio) não havendo a aglomeração
de pessoas nos equipamentos socioassistenciais e preservando as recomendações de
isolamento social, sendo possível adotar medidas de acompanhamento remoto dos
usuários, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de mensagens, principalmente
daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos, doentes crônicos e gestantes e
lactantes.
2.10 – Reordenamento nos serviços de acolhimento, especialmente no atendimento à
população idosa, às pessoas em situação de rua, migrantes e estrangeiros de modo a
garantir a proteção e o atendimento adequado a esses públicos, bem como condições
adequadas de segurança dos trabalhadores do SUAS que atuam nesses serviços.
2.11 - Encaminhamentos para outras políticas, conforme necessidades identificadas,
sobretudo para a saúde, por meio de fluxos previamente acordados. Nos casos de
suspeita ou confirmação de contaminação pelo Coronavírus devem-se observar os fluxos
estabelecidos em âmbito municipal paraorientação e atendimento.
2.12 – Viabilizar encaminhamentos para serviços de acolhimento, ou para outras
alternativas de acolhimento observando, nesse caso, orientações e fluxos definidos pela
área da saúde em âmbito municipal.
2.13 – Adotar arranjos que evitem aglomerações para as provisões que precisarem de
atendimento presencial, como, por exemplo, distanciamento de pelo menos 1,5m entre
as pessoas, utilização de ambientes amplos, arejados e limpos, podendo ser, inclusive,
locais abertos, observadas as condições de privacidade, sem o compartilhamento de
objetos como canetas para assinaturas uma vez que o Servidor possui Fé Pública o que
nos resguardar nestes procedimentos.
2.14 - O Monitoramento e a avaliação das intervenções se darão por meio de
reuniões com os componentes do Comitê COVID-19 SAS; pelas Superintendências de
Proteção Social Básica, Especial e Gestão do SUAS, atendo-se aos seguintes indicadores:
a) Se houve reduçãodo número de pessoas em situação de rua, migrantes e estrangeiros
no município;
b) Se houve redução de violação de direitos;
c) Se houve proteção social aos indivíduos e ou famílias que se encontravam em situação
de risco e ou vulnerabilidade social.
2.15 – Planejar e organizar os atendimentos conforme o que preconiza a Portaria n. 335,
de 20 de março de 2020 que estabelece as medidas emergenciais na gestão do Programa
Bolsa Família, criado pela Lei n. 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e do Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal, regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de
26 de junho de 2007, em decorrência da Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional.
2.16 – Planejar e organizar os atendimentos conforme o que preconiza Portaria n. 58,
de 15 de abril de 2020 que aprova a nota técnica n. 20/2020, que traz orientações
gerais acerca da regulamentação, gestão e oferta de benefícios eventuais no contexto de
enfrentamento aos impactos da pandemia da Covid-19, causada pelo novo Coronavírus,
no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
2.17 – Seguir as recomendações da Nota Pública - Medidas de Prevenção ao Coronavírus
nas Unidades de Acolhimento Institucional de 20 de março de 2020 publicado pelo
Ministério da Cidadania e pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
2.18 - Medidas que poderão ser adotadas pela Gestão do Trabalho:
a) Monitorar, em parceria com a Gerência de Gestão de Pessoas, a incidência de
situações de saúde relacionadas à COVID-19, no que diz respeito aos servidores da SAS,
prevenindo agravos associados à saúde física e emocional;
b) Identificada a demanda para os serviços de atendimentoem saúde mental, a Gestão
do Trabalho realizará orientações e os devidos encaminhamentos articulando-se com as
demais políticas públicas;
c) Acompanhar o fornecimentoe a efetividade dos equipamentos de proteção individual
aos servidores da SAS e, divulgar através de material publicitário e canais de comunicação,
informações quanto àsmedidas de segurança e proteção;
d) Articular com a SESAU instruções para a utilização dos EPI, num formato de fácil
acesso aos trabalhadores, como Vídeo via WhatsApp e outros.
2.19 – TODAS AS EQUIPES deverão atender as recomendações de segurança e
proteção do Protocolo de Manejo Clínico para o novo Coranavírus do Ministério
da Saúde, no anexo II à Portaria n. 54, de 01 de abril de 2020, publicada pelo
Ministério da Cidadania, atentando-se para:
a) Os cuidados com a limpeza e hábitos de higiene devem ser redobrados. As salas
devem ser limpas com frequência e mantidas arejadas. As janelas, caso existam, devem
permanecer abertas a fim de propiciar a circulação do ar, bem como as portas;
b) Os objetos de uso pessoal, como copos, pratos e talheres não devem ser compartilhados.
Deve-se também evitar o compartilhamento de canetas e lápis;
c) Nos banheiros, é preciso priorizar o uso de tolhas de papel em detrimento de tolhas
reutilizáveis;
d) A distância de 1,5m deve ser respeitada no ambiente de trabalho, distanciando ao
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máximo possível mesas e cadeiras dos servidores. Lembra-se que, não deve haver
aglomerações de pessoas, sendo que em horários de intervalo/almoço, os servidores
da unidade devem evitar se reunir no mesmo ambiente para fazer suas refeições,
respeitando a distância;
e) A utilização de máscaras de proteção, no exercício de suas atividades, para os
funcionários, empregados, servidores e colaboradores, conforme estabelecido no Decreto
n. 14.293, de 11 de maio de 2020;
f) Caso o servidor tenha estabelecido contato com pessoas (usuários, família, amigos) que
testaram positivo para o Novo Coronavírus – COVID 19 deve comunicar imediatamente a
chefia imediata para as providências cabíveis;
g)Limpar e desinfetar os veículos após a realização de cada visita ou troca das Equipes
e/ou motorista;
h) Ao agendar visitas domiciliares ou idas à Unidade, questionar se os usuários
apresentam sintomas, caso sim, efetuar as recomendações acima;
i) Orientar que todo usuário deverá comparecer à Unidade, preferencialmente, usando
máscara e permanecer com esta durante todo o atendimento;
j) Utilizar cartazes em locais estratégicos com informações da forma de transmissão, da
forma correta da higiene das mãos e ainda sobre a higiene/ética respiratória.
3 – CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– CRASE CENTROS DE
REFERÊNCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CENTRO
POP E CENTRO DIA
3.1 – Todas as 20 Unidades CRAS permanecerão abertas e com as atividades coletivas
suspensastemporariamente.
Os atendimentos nos CRAS devem ser realizados entre as 07h00min e as 11h00min e
entre as 13h00min e as 17h00min. Acontecerá preferencialmente com a distribuição
de senhas ou por agendamento telefônico e estará voltado principalmente para as
seguintes demandas:
Orientações para a recepção:
a) Acolhida: O coordenador é responsável pela organização do espaço físico, pela
organização da equipe e pela organização dos atendimentos. Deverá escolher o local
para recepcionar os usuários (local externo, quadra, refeitório, etc.), preferencialmente
lugar amplo e arejado. Colocar uma mesa, uma cadeira para o funcionário e outra para
o usuário, com distância de 1,5m entre elas e ter cadeiras, com espaçamento de 1,5m
para a espera.
O servidor responsável pela acolhida organizará a fila de usuários, solicitando que
estes respeitem a marcação de distanciamento e a utilizar o álcool 70% para higienizar
as mãos. Neste local a escuta inicial será realizada, verificando qual a demanda e
encaminhando para o entrevistador social ou atendimento particularizado com o técnico
de nível superior.
Os atendimentos deverão ser realizados com um usuário por vez, devendo os outros
aguardarem no local da acolhida. Caso os usuários venham com outros integrantes da
família, manter os acompanhantes esperando no local da acolhida.
Para que este sistema de acolhida funcione, é importante que haja SOMENTE uma porta
de entrada para a unidade.
Registrar os usuários atendidos e sua demanda.
b) Procedimento de atendimento às famílias que buscarem o Cadastro Único
para programas sociais do Governo Federal:
PROGRAMAS
SOCIAIS

ATIVIDADE

TODOS

Visitas domiciliares

Atualização ou inclusão
cadastral

TODOS

Inclusão cadastral das
famílias PBF

PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA – PBF

Atualização
cadastral
das famílias PBF

Recursos das famílias
em descumprimento de
condicionalidades
do
PBF

Inclusão cadastral para
as famílias com perfil
TARIFA SOCIAL DE para a TSEE
ENERGIA ELÉTRICA
– TSEE
Atualização
cadastral
para as famílias com
perfil para a TSEE
PROGRAMAS
HABITACIONAIS
EMHA E AGEHAB

BENEFÍCIO
PRESTAÇÃO
CONTINUADA
BPC
DEMAIS,
ELENCADOS

Inclusão ou atualização
cadastral
para
as
famílias
que
façam
perfil dos programas
habitacionais

ORIENTAÇÃO
Ficam suspensas para fim de
atualização e inclusão cadastral
Seguem
em
curso
apenas
para
famílias
que
tenham
perfil CADUNICO (meio salário
mínimo por pessoa ou três
salários mínimos por família)
e que necessitem inserção em
programas sociais
Somente para novas famílias que
estejam no perfil do programa,
renda por pessoas até R$ 178,00
Somente
para
as
famílias
que mudaram de município e
atualmente residam em Campo
Grande – respeitando sempre o
perfil de renda
Devem ser registrados e avaliados
no SICON até o dia 30 de
junho de 2020, atendimento
presencial por agendamento
das famílias em suspensão
mediante busca ativa da
equipe técnica
Para famílias que tenham perfil
Cad (meio salário mínimo por
pessoa ou três salários mínimos
por família)
Para famílias que estejam com
cadastro desatualizado, ou seja,
mais de 24 meses da última
atualização
Para famílias que tenham perfil
Cad (meio salário mínimo por
pessoa ou três salários mínimos
por família) e que necessitem
inserção em programas sociais
Para famílias que tenham perfil
Cad (meio salário mínimo por
pessoa ou três salários mínimos
por família)

Inclusão cadastral de
DE famílias de beneficiários
ou requerentes do BPC
–
Atualização cadastral de
Não
são
necessárias
nesse
famílias de beneficiários
momento
ou requerentes do BPC
NÃO
Buscar orientação imediata na
Diversas
GGCU

c) Reforçamos a necessidade de divulgação dos telefones para orientações e informações,
preferencialmente com o agendamento de dias e horários para atendimento.
d) Conforme a Portaria n. 368, de 29/04/2020 do Ministério da Cidadania, que dispõe
sobre a possibilidade de atendimento online em municípios, será realizado somente pela
Gerência de Gestão do Cadastro Único – GGCU, quando o Responsável Familiar constituir
família monoparental, pertencer ao grupo de risco da COVID - 19 (pessoas acima de
60 anos, gestantes/lactantes e pessoas com deficiência) e não curatelado. Desse modo
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solicitamos que o CRAS entre em contato conosco informando a demanda para que
possamos operacionalizar tal atendimento.
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF:
a) Ação Particularizada: Deve ser realizada especificamente em relação às demandas
de solicitação de benefício eventual e orientações relacionadas ao cadastro único. Caso
surjam demandas relacionas às situações de emergência envolvendo violência ou outras
violações de direitos, seguir as orientações da letra C do item 3.4.
b) Acompanhamento PAIF: Analisar os registros de acompanhamentos PAIF a fim de
estabelecer estratégias para sua manutenção na modalidade remota, em observância
ao grau de vulnerabilidade e de risco social e pessoal. Definir quais os objetivos dessa
atenção, as propostas técnicas e metodológicas que serão utilizadas nas abordagens
e qual o meio de contato (telefone, mensagens via celular ou outra estratégia). Caso
entenda que deve haver diferentes regularidades de contato em função dos graus
de vulnerabilidade do usuário, estabelecer os parâmetros e atualizá-los sempre que
necessário, pois as situações, neste momento, são bastante dinâmicas. Registrar nos
prontuários o acompanhamento remoto.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – remoto:
a)Se a unidade tiver disponibilidade de estrutura, criar canal – aplicativo ou telefone –
para contato com usuários e repasse de atividades e informações. Comunicar os usuários
destas atividades e requerer uso de imagem. Os conteúdos e atividades devem obedecer
às especificidades de cada grupo e aquisições afiançadas pela Política Assistência Social
e serem registrados. Realizar o referenciamento técnico e planejamento e considerar
educadores sociais, facilitadores e educadores físicos para as atividades. Fica proibida
a estratégia de levar materiais, atividades, apostilas ou afins para a casa do usuário,
seguindo a lógica do isolamento social. A interação deve ser realizada especificamente
por meio do contato remoto.
b) Benefício Eventual:
No atendimento aos Benefícios Eventuais, devem ser amplamente disseminadas
orientações quanto às medidas de higiene pessoal, limpeza sistemática do ambiente
e de segurança no trabalho, observando as recomendações do Ministério da Saúde e
das autoridades sanitárias locais, além daquelas divulgadas pelo próprio Ministério da
Cidadania;
Manter distanciamento de pelo menos 1,5m entre as pessoas e sempre usar máscara
que cubra o nariz e a boca durante os atendimentos, lavar as mãos sempre que possível
ou álcool em gel frequentemente após o atendimento ao usuário, além de cobrir o
nariz e a boca ao espirrar ou tossir; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca e não
compartilhar objetos pessoais;
A concessão de benefícios eventuais mantêm-se nas mesmas prerrogativas e critérios já
estabelecidos na Deliberação n. 182/CMAS/2010 de 14 de setembro de 2010, publicada
no Diário Oficial de Campo Grande – MS/Diogrande n. 3.118 de 20 de setembro de 2010;
Sempre que possível, realizar análise prévia dos critérios de concessão de benefício para
a família, podendo a mesma ser realizada via contato telefônico, de modo a facilitar o
processo de preenchimento de documentos (formulários e recibos) e, assim, minimizar
o tempo de atendimento presencial durante a entrega dos benefícios;
Salienta-se que, neste momento, alguns serviços como a emissão da Carteirinha
Intermunicipal; a Carteirinha Interestadual, e a Carteirinha de Identificação do PCD
estão suspensas, devendo tal informação ser repassada aos usuários e publicitada nas
unidades;
No que tange ao Benefício Eventual – Auxílio Funeral, foi implementado a modalidade
do trabalho remoto. Em casos onde haja necessidade do atendimento presencial, o
requerente será atendido na Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS realizado
na SAS (Rua Orfeu Baís, 88 – Bairro Amambaí)de segunda a sexta-feira, das 7h30 às
17h30, respeitando sempre as recomendações de prevenção indicadas pelos
órgãos públicos de saúde.
Após esse horário, a execução do atendimento acontece em regime de plantão no qual a
plantonista se desloca até o requerente, de segunda a sexta-feira – das 17h30 às 22h e
aos sábados, domingos, feriados – das 7h às 22h, por meio do telefone 67 98403- 5352;
O Benefício Eventual Auxílio Funeral deve ser acionado somente após a liberação da
Declaração de Óbito por meio de entidades como hospitais, IMOL, Serviço de Verificação
de Óbito – SVO ou pelo próprio familiar requerente. A Secretaria Municipal de Assistência
Social – SAS não realiza pesquisa por familiares de pessoas que vierem a óbito e não
apresentarem responsáveis. Desta forma o benefício Eventual Auxílio Funeral deve ser
solicitado mediante a apresentação de um familiar com parentesco comprovado, sendo
vedada para amigos ou outros que manifestarem interesse.
c) PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – PCF:
O acompanhamento das famílias inseridas no programa acontecerá por meio de contato
remoto (ligação telefônica ou aplicativo de comunicação).
d) Sistematização das informações:
Os sistemas de informação do Sistema SUAS devem ser mantidos atualizados (RMA,
Prontuário Eletrônico, Prontuário SUAS). Quanto ao RMA os campos referentes às
ações coletivas e em grupo devem vir zerados.
3.2 – Os Centros de Referência Especializados da Assistência Social -CREAS, (b)
Serviço Especializado de Abordagem Social - SEAS, (c) Centro de Referência
Especializado para População em Situação de Rua - CENTRO POP, e (d) Centro
Dia de Referência para Pessoa com Deficiência - CENTRO DIA, atuarão da
seguinte maneira:
I - Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS SUL, NORTE
eCENTRO: estão com seu atendimento destinado aos casos de extrema e justificada
necessidade,com jornada a ser cumprida no horário de 07:30 às 11:00 e 13:00 às 17:30.
OBSERVAÇÃO: As Medidas Socioeducativas em meio aberto foram suspensas conforme
decisão do dia 18 de março de 2020, do Juiz titular da Vara da Infância e Adolescência
– VIA constante nos autos 0008842-58.2020.8.12.0001, dessa forma os atendimentos
presenciais e oficinas nos CREAS não serão realizados. Contudo, este serviço manterá
seu funcionamento de forma parcial, observando-se os procedimentos técnicos e
administrativos adotados pela Superintendência/Gerência responsável.
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II - Serviço Especializado em Abordagem Social - SEAS: Atendimento à população
de
rua mantem-se ininterrupto;
III - Centro de Referência para População em Situação de Rua - CENTRO POP:
o atendimento à população em situação de rua permanece paraa demanda espontânea
e casos emergenciais diários;
IV - Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência - CENTRO DIA: está
com seu atendimento suspenso temporariamente.
3.3 – Os trabalhadores poderão ser remanejados para dar o suporte a outros
serviços, sobretudo os serviços de acolhimento.
3.4–Os atendimentos devem ser reorganizados de forma a contemplar as
demandas socioassistenciais relacionadas ao contexto da pandemia, evitandose que a população fique desprotegida:
a) Visitas domiciliares: Devem ser realizadas se consideradas urgentes no cenário
atual, por meio de um planejamento criterioso, considerando as medidas necessárias
para a proteção e segurança da saúde dos usuários e trabalhadores (uso de EPI,
distanciamento de pelo menos 1,5m entre as pessoas, utilização de espaços mais
arejados para conversar com a família e outras medidas recomendadas elas autoridades
sanitárias locais, não compartilhamento de canetas para assinatura uma vez que o
Servidor tem fé pública);
b) Assegurar atividades essenciais como, por exemplo, a disponibilizaçãode
benefícios eventuais, o acesso à alimentação e a outros itens básicos de subsistência;
c) Situações de emergência envolvendo violência ou outras violações de
direitos: Identificada essa demanda, deve-se realizar o encaminhamento aos órgãos
de defesa de direitos para a definição de fluxos ágeis e encaminhamentos que possam
ser acionados por meio remoto, observada a legislação relacionada e os arranjos locais;
d) Proteção em situações de violência e violaçãode direitos pelos CREAS: Oferta
de atenção e realização de encaminhamentos e monitoramentos necessários de acordo
com a realidade local, das melhores formas de acompanhamento e orientação aos
indivíduos e famílias atendidas pelos CREAS, inclusive daqueles que já estavam em
acompanhamento na Unidade, com a utilização de atendimento remoto e agendamentos
prévios.

menos 1,5m entre as pessoas, utilização de espaços mais arejados para conversar com
a família e demais medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias).
4.13 – SERVIÇO DEACOLHIMENTOEM FAMÍLIAS ACOLHEDORAS:
a) Assegurar a continuidade da oferta deste serviço essencial para a proteção da
população, sobretudo no contexto da Emergência em Saúde Pública;
b) Orientaras famílias acolhedoras, preferencialmente por suporte remoto, e presencial
se for extremamente necessário;
c) Analisar a possibilidade depriorizaroatendimento em Serviços de Família Acolhedora
para as crianças e adolescentes com medida protetiva de acolhimento, tendo em vista
as recomendações do Ministério da Saúde de não aglomeração e, ainda, o maior risco de
contágio em ambientes coletivos, como serviços de acolhimento institucional;
d) Atentar-se a esta modalidade de atendimento, sobretudo das crianças e dos
adolescentes com problemas de saúde que comprometem sua imunidade e possam
representar maiores riscos à infecção pelo Coronavírus, e, ainda, das crianças e
adolescentes com deficiência e crianças de colo, situações que exigem maior contato
físico com os cuidadores. Deve-se, inclusive, avaliar os benefícios para inclusão nesta
modalidade, daqueles com estes perfis que já estejam acolhidos em serviços de
acolhimento institucional.
4.14 – Seguir as orientações da Portaria n. 59, de 22 de abril de 2020 que
aprovaorientações e recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS dos estados, municípios e Distrito Federal quanto
ao atendimento nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no contexto de
emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, COVID-19.
5 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, MIGRANTES E
ESTRANGEIROS:
5.1 – O atendimento do Centro de Referência Especializado à População em Situação de
Rua - CENTRO POP está redirecionado às Unidades de Acolhimento Institucionais para o
público conforme item 5.4.
5.2 - O Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS à população de rua mantemse ininterrupto.

f) Os canais remotos de atendimento, poderão ser disponibilizados por meio de
ligação telefônica ou meios tecnológicosde mensagens, conforme conveniência e
viabilidade neste momento de pandemia.

5.3 - As abordagens deverão ocorrer in loco pelas equipes do SEAS de forma
contínua e planejada, com propósito de preliminarmente estabelecer vínculos com os
usuários e encaminhá-lo ao acolhimento, sensibilizando-o do risco social, situação de
vulnerabilidade que se encontra neste momento e oferecer o acolhimento institucional,
situação de isolamento social necessário para não propagação do vírus diante do cenário
que está posto, principalmente às pessoas que estão em situação de rua, migrantes e
estrangeiros.

4 - UNIDADES DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL
ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CRIANÇAS,

5.4 - As abordagens sociais contínuas nas ruas e os encaminhamentosde usuários serão
feitos para os locais organizados previamente, conforme segue:

4.1 - As Unidades de Acolhimento Institucionais vinculadas à Secretaria Municipal
de Assistência Social, sendo elas: Unidade de Acolhimento Institucional I – berçário;
Unidade de Acolhimento Institucional II – criança; Unidade de Acolhimento Institucional
III – feminino; Unidade de Acolhimento Institucional IV – masculino; Residência Inclusiva
I e II - Pessoa com Deficiência, funcionam de forma ininterrupta eplanejada de acordo
com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e seguindo as recomendações
da Organização Mundial de Saúde no contexto da Emergência em Saúde Pública.

I - Centro de Triagem do Migrante e População em Situação de Rua – CETREMI:
organizado para atender população em situação de rua - Endereço: Rua Jornalista Marcos
Fernandes, S/Nº Jardim Veraneio / Parque dos Poderes;

4.2 - Os trabalhadores, usuários e suas famílias devem ser orientados a respeito dos
riscosenvolvidos e das medidas de prevenção a serem adotadas, inclusive de restrição
do contato físico (beijos, abraços, apertos de mão), fornecendo orientações específicas
aos trabalhadores.

III - Acolhimento Institucional III – Escola Municipal Doutor Plínio Barbosa
Martins - organizado para atender população em situação de rua - Endereço: Rua São
Pio de Pietrelcina, 430 - Jardim das Macaúbas;

e) Caso necessário, outros espaços disponíveis no território podem ser utilizados para o
atendimento aos usuários, respeitando-se as recomendações sanitárias locais.

PARA

4.3 - Restringir ao máximo o fluxo diário de entrada e saída de pessoas estranhas
aos serviços para preservar usuários e trabalhadores, mantendo-se apenas aquelas
essenciais - como entrega de alimentos, produtos de higiene, limpeza e medicamentos.
4.4 - Restringir saídas desnecessárias, especialmente dos idosos e de outros grupos
de risco e articular com a área da saúde possibilidades de atendimento diferenciado na
atenção às pessoas em serviços de acolhimento, evitando-se ao máximo a saída desses
serviços.
4.5 - Evitar atividades emlocais com aglomeração de pessoas, inclusive em refeitórios,
quartos e outros espaços, observando a recomendação de distância de pelo menos 1,5m
entre camas e pessoas, além da limpeza e higienização sistemáticas destes ambientes.
4.6 – Suspender temporariamente visitas aos serviços de acolhimento, podendo
viabilizar os contatos remotos dos acolhidos com familiares e com outras pessoas com
vínculos significativos, por meio de telefone, whatsapp, chamadas de vídeo etc., com o
acompanhamento do técnico ou do educador/cuidador, orientando familiares e usuários
quanto à necessidade de adoção dessas medidas, sendo uma situação temporária.
4.7 - Seguiras orientações da saúde para lidar com casos, entre os acolhidos, de
suspeita ou confirmação de infecção pelo Coronavírus: considerando fluxos locais
para comunicação e atendimento na saúde, além de procedimentos para isolamento e
cuidados nos casos com suspeita ou confirmação de contágio.
4.8 - Evitar o uso de ambientes fechados com pouca ventilação e adotar práticas mais
rigorosas de cuidados com a higiene, abrangendo usuários, profissionais e o ambiente.
4.9 - Manter comunicação sistemática com a área da saúde em âmbito municipal, visando
definir fluxos a serem adotados para o atendimento e conhecer as recomendações
adicionais das autoridades sanitárias locais aos serviços de acolhimento.
4.10 – Adotar práticas de organização cotidiana e rotinas de atividades para lidar com
o ócio e o isolamento: sem aglomeração, sem compartilhamento de materiais e sem
contato físico, mantendo-se distância de pelo menos 1,5mentro as pessoas.
4.11 - Identificar, reconhecer e dar suporte às necessidades emocionais e psicológicas
dos usuários e dos profissionais, com orientações seguras que possam encorajá-los e
contribuir para o manejo da situação.
4.12 – Possibilidades de acompanhamento remoto do CREAS dando suporte às famílias
dos acolhidos para o atendimento a demandas de proteção e, ainda, a realização de
visitas domiciliares extremamente relevantes e urgentes para garantir a proteção nesse
momento, as quais devem ser planejadas considerando as medidas de segurança aos
usuários e trabalhadores (como uso pelos trabalhadores de EPI, distanciamento de pelo

II - Acolhimento Institucional II – Escola Municipal Pe. Tomaz Ghirardelli:
organizado para atender migrantes e estrangeiros - Endereço: Rua Lucia dos Santos n.
578 – Bairro Dom Antônio Barbosa;

IV - Acolhimento Institucional IV- Centro DIA: organizado para atender pessoas
Idosas - Endereço: Rua Quintino Bocaiuva , 580, esquina com a Santana - Vilas Boas.
5.5 - As medidas adotadas devem assegurar: o acesso à rede de serviços;o transporte
até os locais de acolhimento; a alimentação, banho, higienização, entre outros; oquadro
de recursos humanos suficientes e adequados, conforme legislações específicas para
este serviço, buscando garantirque os direitos não sejam violados.
5.6 - As unidades de acolhimento devem ser higienizados de forma sistemática,
emobservância às recomendações sanitárias locais quanto à guarda de pertences
individuais, considerando o tempo de sobrevida do vírus em objetos, o que deve
ser também informado aos usuários para o amplo conhecimento dos riscos envolvidos.
5.7 – Provisão de locais restritos nas unidades de acolhimento para os casos suspeitos
de COVID 19, conforme as medidas de segurança e proteção, considerando as práticas
de distanciamento e isolamento social.
5.8 - Deve-se planejar as açõesde formaarticulada com a saúde, considerando as
particularidades decorrentes da situação de rua e a vulnerabilidade deste público
a problemas de saúde que levam à baixa imunidade, tais como problemas
respiratórios e pulmonares.
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fulcro no art. 5º, parágrafo único, inciso II, do Decreto n. 11.846, de 29 de maio de 2012, com
efeito a partir da data de publicação (Ofício n. 4.541/DAP/SESAU/2020).
CAMPO GRANDE-MS, 8 DE JUNHO DE 2020.
AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão
RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.144, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
EXTRATO DO CONVÊNIO n. 498.891-03 DE 14/05/2020.
PARTES: Caixa Econômica Federal e o Município de Campo Grande, por meio do Fundo
Municipal de Habitação - FUNDHAB.
DO OBJETO: Realização do Trabalho Social, no empreendimento denominado Condomínio
Residencial Portal das Laranjeiras, cadastrado no SIAPF sob o n. 498.891-03, no âmbito
do Programa Minha Casa, Minha Vida – Recursos FAR, em conformidade com o Projeto
de Trabalho Social – PTS aprovado pela CAIXA), que passa a constituir parte integrante
e complementar deste instrumento.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência de 36 - trinta e seis meses
(somar ao prazo de execução, o período, em meses, compreendido entre a assinatura
deste e o efetivo início da execução), a partir da data de sua assinatura.
DOS RECURSOS: Para a execução do Trabalho Social a CONVENIADA utilizará o valor de
R$ 588.800,00 (quinhentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais) provenientes do FAR.
ASSINATURAS: Bruna Ceci Marques Barzotto e Enéas José de Carvalho Netto.
Campo Grande-MS, 14 de maio de 2020.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA, MARTELETE E SOPRADOR
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO a dispensa de
licitação, constante do processo administrativo nº 34061/2020-70, com base no artigo
24, inciso IV, e no artigo 26, ambos da Lei nº 8.666/93 em favor da empresa HARMONIA
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, por meio da publicação do ato na imprensa
oficial, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.
Campo Grande - MS, 10 de junho de 2020.
JANINE DE LIMA BRUNO
Diretor-Presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito

ATOS DE PESSOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.133, DE 8 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi
atribuída pelo art. 3º, inciso IV, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
AUTORIZAR a cedência do servidor JÚLIO CESAR DE SOUZA, matrícula n.
379241/03, ocupante do cargo de Professor, Nível PH-3, Classe “A”, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, para a Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 5º,
parágrafo único, inciso V, do Decreto n. 11.846, de 29 de maio de 2012, com efeito a partir
da data de publicação até 31 de dezembro de 2020 (CI n. 1.074/GEMOL/SEGES/2020).
CAMPO GRANDE-MS, 8 DE JUNHO DE 2020.
AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão
RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.134, DE 8 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi
atribuída pelo art. 3º, inciso IV, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
AUTORIZAR a cedência da servidora MICHELE BARRETO DA COSTA, matrícula
n. 376568/02, ocupante do cargo de Assistente de Serviços de Saúde, Referência 09,
Classe “D”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria Municipal de
Gestão, com fulcro no art. 5º, parágrafo único, inciso V, do Decreto n. 11.846, de 29 de maio
de 2012, a contar de 6 de fevereiro de 2017, para fim de regularização funcional (Ofício
n. 2.454/GAB/SEGES/2019).
CAMPO GRANDE-MS, 8 DE JUNHO DE 2020.
AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão
RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.135, DE 8 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi
atribuída pelo art. 3º, inciso IV, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
RELOTAR a servidora GLÁUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA CASTRO, matrícula n.
389515/01, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, Referência 01, Classe
“C”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, com

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando da competência que lhe foi
atribuída pelo art. 3º, inciso XII, do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
REVOGAR a Resolução “PE” SEGES n. 3.581, de 12 de setembro de 2017, publicada
no DIOGRANDE n. 5.002, de 15 de setembro de 2017, na parte que autorizou a cedência
do servidor CLEITON DAMACENO ZERI, matrícula n. 388624, para a Coordenadoria Geral de Segurança do Gabinete do Prefeito, a contar de 1º de maio de 2018, ficando
lotado na Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, código n. 0460200000, para
fim de regularização funcional (Ofício n. 235/GAF/SESDES/2020).
CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.
AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão
RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.145, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
REVOGAR a Resolução “PE” SEGES n. 019/ACOM, de 14 de agosto de 2019,
publicada no DIOGRANDE n. 5.654 - Suplemento, de 15 de agosto de 2019, na parte
referente às aulas complementares dos servidores abaixo relacionados, conforme
especificação constante no quadro (Ofício n. 1.366/DLM/SEMED/2019):
Matrícula

Servidor

A contar de

374665/01
374665/01
383733/06
383733/06
391249/05
393519/11
398092/02
287490/02
383266/02
383266/02
396309/08
396309/08
388038/02
379599/24
393132/17
366536/11
379824/44

Magda Macedo Nantes
Magda Macedo Nantes
Alex Barbosa de Lima
Alex Barbosa de Lima
Adriano Urbanski da Silva
Douglas Fonseca Rodrigues
Marlene Aparecida Batista da Silva
Kátia Suame Alves Lagos
Wanessa Odorico Onorio
Wanessa Odorico Onorio
Francielen Silveira Fernandes Sãochine
Francielen Silveira Fernandes Sãochine
Eloisa Nunes Fonseca
Lucineide Rodrigues Jarcem
Andre Luiz Batista de Araújo
Fabiane Brito de Araújo
Andrigiane Borges Oliveira de Serpa

2/9/2019
2/9/2019
27/7/2019
27/7/2019
2/9/2019
2/9/2019
3/9/2019
3/9/2019
27/8/2019
27/8/2019
27/8/2019
27/8/2019
2/9/2019
15/8/2019
29/8/2019
2/9/2019
2/9/2019

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.
AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão
RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.146, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
REVOGAR a Resolução “PE” SEGES n. 018/CONV, de 14 de agosto de 2019,
publicada no DIOGRANDE n. 5.676 - Suplemento, de 15 de agosto de 2019, na parte
referente à convocação dos professores abaixo relacionados, conforme especificação
constante no quadro (Ofício n. 1.370/DLM/SEMED/2020):
Matrícula

Servidor

A contar de

396307/08
393514/23
411017/07
411436/04
409800/10
392392/17
412332/05
381110/23
371728/16
392899/14
381345/28

Gissele Vicente Pucharelli Daniel
Fabiana da Costa Silva
Leandro Schuelter Barbosa
Zilma dos Santos Silva Goiris
Ana Maria de Souza Spolador
Diego Pereira Soares
Fernanda Diniz da Silva Rocha
Nelida Cassia da Cunha Queiroz
Márcia Aparecida Gonçalves dos Santos
Evane Felizarda da Costa
Heloise Vinha Melo

2/9/2019
2/9/2019
2/9/2019
2/9/2019
5/9/2019
2/9/2019
2/9/2019
20/8/2019
21/8/2019
2/9/2019
2/9/2019

414239/02

Pierre de Oliveira Schimdt

2/9/2019

410565/04

Lenise Nascimento Correa

4/9/2019

404744/07

Andrew Vinicius Cristaldo da Silva

2/9/2019

395639/18

Sebastião da Silva Bronze

2/9/2019

386765/16

Maycon Alex Barros de Sousa

2/9/2019

411548/03

Gicele Silva Maeoca Rigol

2/9/2019

386383/24

Conrado Petrallas de Faria

2/9/2019

326208/22

Jessica Sebastiana da Silva Cunha

2/9/2019

395512/22

Brenda Maeshall Lima

2/9/2019
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403224/13

Adriano de Oliveira Pinheiro

2/9/2019

393246/27

Zoraide dos Santos Silva

2/9/2019

403895/09

Élson de Jesus Escalante

2/9/2019

403362/08

Jaques Oliveira da Silva

2/9/2019

385531/32

Sandra Cristina da Costa Silva

2/9/2019

397938/03

Mariana Hespporte de Almeida Lima

2/9/2019

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.

DIOGRANDE n. 5.970
Matrícula

Servidor

A contar de

394060/04

Elielton Ferreira da Silva

2/9/2019

412696/03

Marcio Alexandre Alencar

2/9/2019

385636/48

Solange Gomes dos Santos

2/9/2019

404149/10

Paulo Renato Santos de Paula

2/9/2019

382116/33

Andrea Pereira da Silva

2/9/2019

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.147, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
REVOGAR a Resolução “PE” SEGES n. 018/CONV, de 14 de agosto de 2019,
publicada no DIOGRANDE n. 5.676 - Suplemento, de 15 de agosto de 2019, na parte
referente à convocação dos professores abaixo relacionados, conforme especificação
constante no quadro (Ofício n. 1.357/DLM/SEMED/2020):
Matrícula

Servidor

A contar de

414244/02
390554/07
402531/12
399477/18
414242/02
403016/05
414146/02
392789/20
403140/10
377864/12
215694/11

Fernanda Samanta Rodrigues Magalhães
Tatiane Domingos Rosa
Nélida Tereza Ramirez
Fabiana Bartoloti Bitencourt
Dilene Barbosa Escobar
Kamila Alves Dias
Rejane Vital Roland Gonçalves
Odete Rocha Silva
Renan Aparecido Mota da Silva
Claudia Maria Marinho Américo dos Reis
Kátia Maria Chamorro Alves

9/9/2019
11/9/2019
17/9/2019
1º/10/2019
23/9/2019
1º/10/2019
1º/10/2019
1º/10/2019
26/9/2019
16/9/2019
16/9/2019

390440/48

Rosa Maria Muniz Barbosa

2/9/2019

385217/34

Walterley Cunha da Silva

19/9/2019

396343/25

Rosidelma da Silva Carvalho

12/9/2019

145394/45

Ariane Arima de Almeida

9/9/2019

412481/03

Gislaine Figueiredo Silva

16/9/2019

393581/32

Maria José da Silva

24/9/2019

415127/02

Fernanda dos Santos de Carvalho

1º/10/2019

409730/10

Helayne Cristina Lima de Souza Gimenez

30/9/2019

388026/36

Ana Paula Siqueira da Silva

23/9/2019

407721/08

Diego Roberto Lelis Santos

12/9/2019

381373/14

Sandra Aparecida Jaymes

1º/10/2019

412609/05

Luciane Gomes Freire

9/9/2019

398094/18

Rosemeire Ferreira da Silva Cotrim

1º/10/2019

412631/04

Vantercleber Coletti Felipe

1º/10/2019

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária.
REQUERENTE:
Matrícula

Servidor

329738/08

Joelcy Tinoco

Cargo
Especialista em
Educação

Lotação
SEMED

PROCESSO: 24812/2020-02.
DECISÃO: Arquivamento do processo.
CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.
AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão
Extrato n. 381/2020
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO, SEM AUMENTO DE DESPESAS, DE CONTRATO
DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, CONFORME ARTIGO 292 DA LEI
COMPLEMENTAR 190, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
PROCESSO n.: 15567/2019-28.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS REPRESENTADA
PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO.
MATRÍCULA
415550/01
409257/02
415084/01
415211/01
415222/01
408237/02
416188/01
415087/01

Contratado(A)
Acir Flores da Silva
Adelson Pereira da Silva
Hamilton Antonio de Arruda Batista
Jeova Ferreira Monteiro
Magno Cesar Nunes Rosa da Silva
Odair de Pinho Freitas
Rilton Jhonny Soares da Silva
Stuart Ferreira Santos

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.

CAMPO GRANDE-MS, 8 DE JUNHO DE 2020.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DE
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020

ATÉ
31/5/2021
31/5/2021
31/5/2021
31/5/2021
31/5/2021
31/5/2021
31/5/2021
31/5/2021

RESOLUÇÃO “PE” SEGES n. 1.148, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

Extrato n. 413/2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO, SEM AUMENTO DE DESPESAS, DE CONTRATO
DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, CONFORME ARTIGO 292 DA LEI
COMPLEMENTAR 190, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

REVOGAR a Resolução “PE” SEGES n. 018/CONV, de 14 de agosto de 2019,
publicada no DIOGRANDE n. 5.676 - Suplemento, de 15 de agosto de 2019, na parte
referente à convocação dos professores abaixo relacionados, conforme especificação
constante no quadro (Ofício n. 1.354/DLM/SEMED/2020):
Matrícula

Servidor

A contar de

403863/04
410917/08
411510/09
378688/52
387997/26
405088/12
395237/25
379919/06
396553/22
378768/23

Marines Vieira de Oliveira Andrade
Rafael Monteiro Nigueira
Edcleia Justino Pereira
Monica Oliveira de Aquino
Natacha Bueno Medeiros
Tiago Pereira Guimarães
Marcelo Budib Ferreira
Fausto Ferreira Martins Junior
Gislaine de Oliveira
Gleuca Duarte Cansação Pinto

30/8/2019
30/8/2019
4/9/2019
4/9/2019
30/8/2019
2/9/2019
2/9/2019
2/9/2019
30/8/2019
2/9/2019

414227/65

Mirian Jaqueline Toledo Sena Severo

2/9/2019

393665/28

Valdeni Assis Pereira

2/9/2019

401195/17

Silvana Pimenteli Rocha

2/9/2019

389245/17

Nathalia de Moura Boeira Warszawski

2/9/2019

388345/25

Vilma Serpa Silva

2/9/2019

392326/24

Ericka Portela da Silva

2/9/2019

398137/22

Robson Ramos Martins

2/9/2019

381129/39

Alexandre Rios Ferreira

5/9/2019

379897/35

Conceição Borba de Alcamendia

2/9/2019

269808/49

Neide Francisco Ferreira de Vasconcelos

2/9/2019

395127/24

Talita de Oliveira Maksoud da Silva

2/9/2019

414316/02

Márcia Raquel Avalos Bogarin

2/9/2019

PROCESSO n.: 42333/2019-90.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS REPRESENTADA
PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO.
MATRÍCULA
416414/01
413737/02
378509/04
331139/02
415218/01
409537/02
413279/02
412457/02
417909/01
416404/01
389527/03
406933/02
416400/01
409272/03
409858/02
416984/01
406966/02
417151/01

Contratado(A)
Aurélio Paulo de Lucena Xarão
Dorival Candido Rojas
Eder Rosa Pereira
Elmo de Almeida Costa
Emerson Gomes Dutra de Souza
Eraldo Vaz Martins
Fabio Martins Palermo
Flavio Henrique Parreira Campos
Joaquim Barreto Junior
José Carmeliano Pacheco de Miranda
Luiz Márcio Arcanjo
Marcilio Alves Rodrigues
Marcos José Birches dos Santos
Marcos Lucena Santana
Mario Fernando Milani
Reginaldo Rocha dos Santos
Wesley Silas Silva
Edilson Franco Martinez

CAMPO GRANDE-MS, 8 DE JUNHO DE 2020.
AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DE
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020
2/7/2020

ATÉ
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
31/6/2021
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DIOGRANDE n. 5.970

APOSTILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 949, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

No Decreto “PE” n. 2.074, de 15 de agosto de 2018, publicado no DIOGRANDE n.
5.322, de 16 de agosto de 2018, que nomeou PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ARAÚJO,
matrícula n. 404779, para exercer o cargo em comissão de Assessor Governamental III,
símbolo DCA-7, foi feita a seguinte apostila, com efeito a partir da data de publicação:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

ONDE CONSTOU: “... Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, ...”
PASSE A CONSTAR: “... Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de
Ciência e Tecnologia, ...”
CAMPO GRANDE-MS, 8 DE JUNHO DE 2020.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

APOSTILA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
No Decreto “PE” n. 2.305, de 5 de setembro de 2018, publicado no DIOGRANDE n. 5.343,
de 6 de setembro de 2018, que nomeou ADRIANA DA SILVA, matrícula n. 413134, para
exercer o cargo em comissão de Assessor Governamental IV, símbolo DCA-9, foi feita a
seguinte apostila, com efeito a partir da data de publicação:
ONDE CONSTOU: “... Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, ...”
PASSE A CONSTAR: “... Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de
Ciência e Tecnologia, ...”
CAMPO GRANDE-MS, 8 DE JUNHO DE 2020.

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO
URBANA

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 26
de julho de 2019, para regularização funcional, a servidora Lisiane Dhein Monte Barbosa,
matrícula n. 303046/4 e 5, cargo de Professor, PH3, classes D e C, respectivamente,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A,
§§ 1º e 2º, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com
redação dada pelo artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006,
consolidada pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26,
§§ 1º e 2º e 27 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n.
19803/2018-40).
CAMPO GRANDE-MS, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação
RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 950, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 9
de janeiro de 2020, a servidora Elizabete Gimenes Seron, matrícula n. 374596/1 e 6,
cargo de Professor, PH3, classes D e C, respectivamente, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e 2º, e artigos 31 e 32 da
Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação dada pelo artigo 5º da Lei
Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada pelo Decreto n. 10.343,
de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27 da Lei Complementar n.
190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 111528/2019-41).
CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.
ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 951, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

PROCESSO: 29.916/2020-87

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

ASSUNTO: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
DESISÃO: Acato o parecer da comissão sindicante e determino o encaminhamento dos
autos à CGM – Controladoria Geral de Fiscalização e Transparência para conhecimento e
providências subsequentes, nos termos do art. 249, III e art. 259, da LEI COMPLEMENTAR
N. 190/2011.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
LUIS EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Gestão Urbana

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 947, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 13
de janeiro de 2020, a servidora Lourdes Motta da Silva, matrícula n. 324981/18 e 23,
cargo de Professor, PH3, classes D e D, respectivamente, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e 2º, e artigos 31 e 32 da
Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação dada pelo artigo 5º da Lei
Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada pelo Decreto n. 10.343,
de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27 da Lei Complementar n.
190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 44761/2018-01).
CAMPO GRANDE-MS, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 27
de janeiro de 2020, a servidora Dayane Araujo Carange, matrícula n. 395670/3, cargo de
Professor, PH3, classe B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade
aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e 2º, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15
de julho de 1998, com redação dada pelo artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de
dezembro de 2006, consolidada pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c
os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de
2011 (Processo n. 41616/2019-79).
CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.
ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação
RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 952, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de
19 de janeiro de 2020, a servidora Janete dos Santos, matrícula n. 382817/1 e 2, cargo
de Professor, PH3, classes C e C, respectivamente, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e 2º, e artigos 31 e 32 da
Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação dada pelo artigo 5º da Lei
Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada pelo Decreto n. 10.343,
de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27 da Lei Complementar n.
190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 32964/2018-83).
CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.
ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 948, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 953, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, e prorrogação, a contar de 31 de
julho de 2019, para regularização funcional, a servidora Loeni Fátima Tizziani, matrícula
n. 303690/29 e 34, cargo de Professor, PH3, classes E e D, respectivamente, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e
2º, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação
dada pelo artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada
pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27
da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 41627/2019-95).

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 10
de janeiro de 2020, a servidora Ivone Canhete Falleiros Rocha, matrícula n. 382790/1 e
2, cargo de Professor, PH3, classes C e B, respectivamente, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e 2º, e artigos 31 e 32 da
Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação dada pelo artigo 5º da Lei
Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada pelo Decreto n. 10.343,
de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27 da Lei Complementar n.
190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 77008/2017-11).

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

PÁGINA 8 - segunda-feira, 15 de junho de 2020

DIOGRANDE n. 5.970

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 954, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 959, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 25
de janeiro de 2018, para regularização funcional, a servidora Leila Ali Kassab, matrícula
n. 283096/1 e 3, cargo de Professor, PH3, classes E e B, respectivamente, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e
2º, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação
dada pelo artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada
pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27
da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 42272/2020-31).

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de
17 de fevereiro de 2020, a servidora Leila Ali Kassab, matrícula n. 283096/1 e 3, cargo
de Professor, PH3, classes E e B, respectivamente, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e 2º, e artigos 31 e 32 da
Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação dada pelo artigo 5º da Lei
Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada pelo Decreto n. 10.343,
de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27 da Lei Complementar n.
190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 42272/2020-31).

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.
ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação
RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 955, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 24
de julho de 2018, para regularização funcional, a servidora Leila Ali Kassab, matrícula
n. 283096/1 e 3, cargo de Professor, PH3, classes E e B, respectivamente, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e
2º, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação
dada pelo artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada
pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27
da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 42272/2020-31).

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.
ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação
RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 960, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de
20 de julho de 2019, para regularização funcional, a servidora Luzilene Franco da Silva
Nogueira, matrícula n. 397508/1, cargo de Merendeira, REF02, classe B, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 26, §§ 1º e 2º, e 27
da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 104447/201841).
CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 961, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 956, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 20
de janeiro de 2019, para regularização funcional, a servidora Leila Ali Kassab, matrícula
n. 283096/1 e 3, cargo de Professor, PH3, classes E e B, respectivamente, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e
2º, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação
dada pelo artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada
pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27
da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 42272/2020-31).
CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.

READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 16
de janeiro de 2020, a servidora Luzilene Franco da Silva Nogueira, matrícula n. 397508/1,
cargo de Merendeira, REF02, classe B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em
conformidade aos artigos ns. 26, §§ 1º e 2º, e 27 da Lei Complementar n. 190, de 22 de
dezembro de 2011 (Processo n. 104447/2018-41).
CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.
ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO “PE” SECTUR n. 44, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 957, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento nos artigos 248 e 251 da Lei Complementar n. 190 de 22 de
Dezembro de 2011, com alterações dadas pela Lei Complementar n. 295, de 13 de
março de 2017, resolve:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 33 dias, em prorrogação, a contar de 19
de julho de 2019, para regularização funcional, a servidora Leila Ali Kassab, matrícula
n. 283096/1 e 3, cargo de Professor, PH3, classes E e B, respectivamente, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e
2º, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação
dada pelo artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada
pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27
da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 42272/2020-31).

RECONDUZIR: os servidores EDGAR GUSTAVO FLECHA ICASATI – matrícula
379941/03, IRINA ROJAS – matrícula 378641/02 e ADRIANO SOUZA RAMOS –
matrícula 383349/06, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de
Sindicância com vistas a dar continuidade aos trabalhos de apuração dos fatos de que
trata o Processo nº 132455/2019-68, iniciados por esta mesma Comissão designada pela
Resolução “PE” SECTUR Nº 08, de 10 de fevereiro de 2020, publicada no DIOGRANDE n.º
5.828 de 11 de fevereiro de 2020 – página 08, tendo em vista a justificativa apresentada
por seu presidente, concedendo-se à Comissão o prazo de mais 30 (trinta) dias, a contar
de 12 de junho de 2020 para conclusão dos trabalhos.
CAMPO GRANDE/MS, 10 DE JUNHO DE 2020.

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.
ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação
RESOLUÇÃO “PE” SEMED N. 958, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, e tendo em vista o art. 4º, inciso
VI do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:
READAPTAR, provisoriamente, pelo prazo de 180 dias, em prorrogação, a contar de 21
de agosto de 2019, para regularização funcional, a servidora Leila Ali Kassab, matrícula
n. 283096/1 e 3, cargo de Professor, PH3, classes E e B, respectivamente, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, em conformidade aos artigos ns. 30, 30-A, §§ 1º e
2º, e artigos 31 e 32 da Lei Complementar n. 19, de 15 de julho de 1998, com redação
dada pelo artigo 5º da Lei Complementar n. 97, de 22 de dezembro de 2006, consolidada
pelo Decreto n. 10.343, de 22 de janeiro de 2008, c/c os artigos ns. 26, §§ 1º e 2º e 27
da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Processo n. 42272/2020-31).
CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.
ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

Max Antônio Freitas da Cruz
Secretário Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR
APOSTILA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Na Resolução “PE” SECTUR N. 41, de 04 de junho de 2020, publicada no Diogrande n.
5.963, de 05 de junho de 2020, que designou a Comissão de Sindicância referente ao
processo 45314/2016-17, foi feita a seguinte apostila:
Onde constou: DESIGNAR: os servidores SUZAMAR RODRIGUES MACHADO –
matricula 388970/02, EDGAR GUSTAVO FLECHA ICASATI – matricula 379941 e
NEHEMIAS LILI – matricula 386552, sob a presidência do primeiro, para comporem a
Comissão de Sindicância, para fins de regularização e conclusão dos trabalhos referente
ao Processo n. 45314/2016-17, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias.
Passe a constar: DESIGNAR: os servidores SUZAMAR RODRIGUES ALVES –
matricula 388970/02, EDGAR GUSTAVO FLECHA ICASATI – matricula 379941 e
NEHEMIAS LILI – matricula 386552, sob a presidência da primeira, para comporem a
Comissão de Sindicância, para fins de regularização e conclusão dos trabalhos referente
ao Processo n. 45314/2016-17, estabelecendo o prazo de 30 (trinta) dias.
Campo Grande - MS, 10 de junho de 2020.
MAX ANTÔNIO FREITAS DA CRUZ
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

PÁGINA 9 - segunda-feira, 15 de junho de 2020
SECRETARIA ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 437, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Fernando Ferreira da Rocha, matrícula n. 387237/01,
Jonas Matias Marques, matrícula n. 375859/02 e Bruno Cesar Gonçalves Portilho,
matrícula n. 390851/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de
Sindicância; com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo
n. 46358/2020-04, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.

DIOGRANDE n. 5.970
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 443, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Fernando Ferreira da Rocha, matrícula n. 387237/01,
Jonas Matias Marques, matrícula n. 375859/02 e Bruno Cesar Gonçalves Portilho,
matrícula n. 390851/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de
Sindicância; com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo
n. 46369/2020-12, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 444, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 438, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Fernando Ferreira da Rocha, matrícula n. 387237/01,
Jonas Matias Marques, matrícula n. 375859/02 e Bruno Cesar Gonçalves Portilho,
matrícula n. 390851/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de
Sindicância; com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo
n. 46360/2020-48, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Máximo Pereira dos Santos, matrícula n. 387175/01,
Eliane Morais dos Santos, matrícula n. 387103/01 e Glauber Oshiro, matrícula n.
387461/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância;
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo n.
46345/2020-54, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.

CAMPO GRANDE-MS, 09 DE JUNHO DE 2020.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 445, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 439, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Fernando Ferreira da Rocha, matrícula n. 387237/01,
Jonas Matias Marques, matrícula n. 375859/02 e Bruno Cesar Gonçalves Portilho,
matrícula n. 390851/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de
Sindicância; com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo
n. 46361/2020-19, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 440, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Fernando Ferreira da Rocha, matrícula n. 387237/01,
Jonas Matias Marques, matrícula n. 375859/02 e Bruno Cesar Gonçalves Portilho,
matrícula n. 390851/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de
Sindicância; com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo
n. 46363/2020-36, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 441, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Fernando Ferreira da Rocha, matrícula n. 387237/01,
Jonas Matias Marques, matrícula n. 375859/02 e Bruno Cesar Gonçalves Portilho,
matrícula n. 390851/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de
Sindicância; com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo
n. 46365/2020-61, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Máximo Pereira dos Santos, matrícula n. 387175/01,
Eliane Morais dos Santos, matrícula n. 387103/01 e Glauber Oshiro, matrícula n.
387461/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância;
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo n.
46346/2020-17, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 446, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Máximo Pereira dos Santos, matrícula n. 387175/01,
Eliane Morais dos Santos, matrícula n. 387103/01 e Glauber Oshiro, matrícula n.
387461/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância;
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo n.
46347/2020-80, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 447, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Máximo Pereira dos Santos, matrícula n. 387175/01,
Eliane Morais dos Santos, matrícula n. 387103/01 e Glauber Oshiro, matrícula n.
387461/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância;
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo n.
46350/2020-94, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 442, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 448, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR os servidores Fernando Ferreira da Rocha, matrícula n. 387237/01,
Jonas Matias Marques, matrícula n. 375859/02 e Bruno Cesar Gonçalves Portilho,
matrícula n. 390851/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de
Sindicância; com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo
n. 46366/2020-24, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.

DESIGNAR os servidores Máximo Pereira dos Santos, matrícula n. 387175/01,
Eliane Morais dos Santos, matrícula n. 387103/01 e Glauber Oshiro, matrícula n.
387461/01, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância;
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo n.
46352/2020-10, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

PÁGINA 10 - segunda-feira, 15 de junho de 2020
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 449, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

DIOGRANDE n. 5.970
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 455, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR os servidores Máximo Pereira dos Santos, matrícula n. 387175/01,
Eliane Morais dos Santos, matrícula n. 387103/01 e Glauber Oshiro, matrícula n.
387461/01, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância;
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo n.
46355/2020-16, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.

DESIGNAR os servidores Pedro Henrique Batista Doreto, matrícula n.
386051/01, Samuel Pires da Silva, matrícula n. 387164/01 e Ricardo Aguiar Castelhano,
matrícula n. 389905/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de
Sindicância; com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo
n. 43332/2020-11, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 450, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 456, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Máximo Pereira dos Santos, matrícula n. 387175/01,
Eliane Morais dos Santos, matrícula n. 387103/01 e Glauber Oshiro, matrícula n.
387461/01, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância;
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo n.
46356/2020-71, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 451, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Fabrine Torres Bassi, matrícula n. 387250/01, Ewerton
Ferreira Lopes, matrícula n. 387180/01 e João Eduardo Batista Crispim, matrícula n.
389891/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância;
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo n.
46336/2020-63, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 452, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Fabrine Torres Bassi, matrícula n. 387250/01, Ewerton
Ferreira Lopes, matrícula n. 387180/01 e João Eduardo Batista Crispim, matrícula n.
389891/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância;
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo n.
46337/2020-26, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 453, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Fabrine Torres Bassi, matrícula n. 387250/01, Ewerton
Ferreira Lopes, matrícula n. 387180/01 e João Eduardo Batista Crispim, matrícula n.
389891/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância;
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo n.
46339/2020-51, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 454, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR os servidores Fabrine Torres Bassi, matrícula n. 387250/01, Ewerton
Ferreira Lopes, matrícula n. 387180/01 e João Eduardo Batista Crispim, matrícula n.
389891/01 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância;
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades constantes no Processo n.
46340/2020-31, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório
conclusivo dos trabalhos.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 248, da Lei Complementar n.
190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:
RECONDUZIR os servidores Pedro Henrique Batista Doreto, matrícula n.
386051/01, Samuel Pires da Silva, matrícula n. 387164/01 e Ricardo Aguiar Castelhano,
matrícula n. 389905/01, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão
de Sindicância com a finalidade de ultimar os trabalhos do Processo n. 118004/201917, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório conclusivo dos
trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 457, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 248, da Lei Complementar n.
190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:
RECONDUZIR os servidores Fernando Ferreira da Rocha, matrícula n. 387237/01,
Jonas Matias Marques, matrícula n. 375859/02 e Bruno Cesar Gonçalves Portilho,
matrícula n. 390851/01, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão
de Sindicância com a finalidade de ultimar os trabalhos do Processo n. 70346/201940, estabelecendo prazo de trinta dias para apresentação do relatório conclusivo dos
trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 458, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 248, da Lei Complementar n.
190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:
RECONDUZIR os servidores Máximo Pereira dos Santos, matrícula n. 387175/01,
Eliane Morais dos Santos, matrícula n. 387103/01 e Glauber Oshiro, matrícula n.
387461/01, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância
com a finalidade de ultimar os trabalhos do Processo n. 1528/2019-06, estabelecendo
prazo de trinta dias para apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 459, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 248, da Lei Complementar n.
190, de 22 de dezembro de 2011, resolve:
RECONDUZIR os servidores Fabrine Torres Bassi, matrícula n. 387250/01,
Ewerton Ferreira Lopes, matrícula n. 387180/01 e João Eduardo Batista Crispim, matrícula
n. 389891/01, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância
com a finalidade de ultimar os trabalhos do Processo n. 73350/2018-42, estabelecendo
prazo de trinta dias para apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 460, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR a servidora, Eliane Morais dos Santos, matrícula n. 387103/01,
para compor a Comissão de Sindicância em substituição ao servidor Samuel Pires da
Silva, matrícula n. 387164/01, designado pela resolução “PE” SESDES n. 152, de 12 de
fevereiro de 2020, Processo n. 16373/2020-19, a contar da data da publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social
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RESOLUÇÃO “PE” SESDES n. 461, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR a servidora, Eliane Morais dos Santos, matrícula n. 387103/01, para
compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar em substituição ao servidor
Elia Rodrigues de Araujo, matrícula n. 386054/01, designado pela resolução “PE”
SESDES n. 299, de 30 de março de 2020, Processo n. 31674/2020-82, a contar da data
da publicação.

REMANEJAR, para regularização funcional, o servidor lotado na Fundação
Municipal de Esportes, relacionado conforme quadro abaixo:

Matrícula
412606/1

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

REMANEJAR os servidores relacionados abaixo, lotados na Agência Municipal de
Transporte e Trânsito, para fins de regularização funcional, conforme especificação no
quadro:
Matrícula

Servidor
Edgar Guilherme Figueiró
Xavier

Lotação

Programa

A contar de

0260200400

4002

01/04/2019

411137/02

Jonas Modena de Souza

0260100500

4006

17/04/2020

415088/01

Leonel Gomes Rodrigues
dos Santos

0260400000

4005

01/03/2020

416717/01

Luana Rotta Vollkopf Curto

0260100500

4006

31/01/2020

417915/01

Pedro Miguel Nunes Acosta

0260400800

4005

01/05/2020

395549/02

Roberto Carlos Pereira
Acosta

0260201003

4002

26/11/2019

151572/03

CAMPO GRANDE-MS, 9 DE JUNHO DE 2020.
JANINE DE LIMA BRUNO
Diretor-Presidente da Agência
Municipal de Transporte e Trânsito

A partir de

Ação

01/01/2020

4029

Dario Silveira Gestor de
dos Santos
Processo

0070200502

01/01/2020

4029

398077/1

Dheiva Agda
Pereira

Ajudante de
Operação

0070200000

01/01/2020

4028

385566/1

Evimara
Goulart
Campozano

Auxiliar de
Serviços
Diversos

0070200800

01/06/2020

4028

379787/14

Igor Costa da Profissional de
0070300600
Rocha
Educação Física

01/01/2020

4029

417417/1

Júlio César
Pereira da
Silva

0070100300

02/03/2020

4028

409866/1

Luiz Antonio
da Silva

0070200507

01/01/2020

4029

259160/4

Marcio
Augusto
Duarte Paes

0070300500

01/01/2020

4029

192899/9

Marcio
Benites
Anastacio

0070300600

01/01/2020

4029

405653/1

Murilo
Dornelas

0070200100

02/03/2020

4028

386560/1

Ricardo
Cardozo

0070200100

01/01/2020

4028

PORTARIA “PE” AGETRAN n. 38, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E
TRÂNSITO, usando da competência que lhe foi atribuída pelo art. 4º, inciso VIII, do
Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

Cargo
Lotação
Assessor
Governamental 0070200502
IV

405018/1

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
Valério Azambuja
Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

Servidor
Antonio
Pereira
Rodrigues

Atividades de
Assistência
e Assessoria
Superior
Assessor
Governamental
IV
Assistente
Administrativo
II
Atividades de
Assistência
e Assessoria
Superior
Assessor
Governamental
IV
Motorista

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
RODRIGO BARBOSA TERRA
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes.
DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
ASSUNTO: Sindicância Administrativa

PORTARIA “PE” AGETRAN n. 39, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E
TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, resolve:
PRORROGAR por noventa dias úteis, a contar de 31 de março de 2020, o prazo
para Comissão de Sindicância, designada através da Portaria “PE” AGETRAN n. 49, de
9 de maio de 2019, publicado no DIOGRANDE n. 5.574, de 14 de maio de 2019, para
apresentação do relatório conclusivo de trabalhos referente ao processo n. 47351/201959, tendo em vista o membro que compõe a comissão de sindicância estar amparado
pelo inciso I do §4º do Art.1º do Decreto 14.192 de 17 de março de 2020 e pelo Decreto
n. 14.195, de 18 de março de 2020.
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.
JANINE DE LIMA BRUNO
Diretor-Presidente da Agência
Municipal de Transporte e Trânsito
APOSTILA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Na portaria “PE” AGETRAN n. 87, de 11 de novembro de 2019, publicado no DIOGRANDE
n. 5.742, de 13 de novembro de 2019, na parte que consta a lotação do servidor PAULO
PEREIRA NETO, matrícula 187011/03, cargo de fiscal de transporte e trânsito, foi feita
a seguinte apostila:

Processo nº 110836/2019-78
DECISÃO: Considerando a clara demonstração das condutas descritas, cabe-me acolher, in totum, as conclusões da Comissão de Sindicância, pela instauração de Processo
Administrativo Disciplinar, que pode resultar na aplicação de penalidade de destituição
de cargo em comissão, à vista do disposto no art. 217, I, II e III, no art. 218, IV e XVI,
no art. 225, IV e V e no art. 233, IV, todos da Lei Complementar municipal nº 190, de
22 de dezembro de 2011, e no art. 11, II e VI, da Lei federal nº 8.429, de 2 de junho
de 1992.
Campo Grande, 5 de junho de 2020.
RODRIGO BARBOSA TERRA
Diretor-Presidente da FUNESP
APOSTILA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Na Portaria “PE” FUNESP n. 31, de 01 de junho de 2020, publicada no DIOGRANDE
n. 5.961, de 03 de junho de 2020, que realizou o remanejamento do servidor Wagner
da Silva Carvalho, matrícula n. 402030/2,para fins de regularização funciona,l foi feita
a seguinte apostila:
ONDE CONSTOU: “... Lotação: 0070100500...“
PASSE A CONSTAR: “... Lotação: 0070200500...”
CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JUNHO DE 2020.

ONDE CONSTOU:

RODRIGO BARBOSA TERRA
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes

LOTAÇÃO
0260200900

ATOS DE LICITAÇÃO

PASSE A CONSTAR:
LOTAÇÃO
0260200901
CAMPO GRANDE-MS, 09 DE JUNHO DE 2020.
JANINE DE LIMA BRUNO
Diretor-Presidente da Agência
Municipal de Transporte e Trânsito

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
PORTARIA “PE” FUNESP N. 33 , DE 10 DE JUNHO DE 2020
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,
usando da competência que lhe foi atribuída pelo art. 4º, inciso V, do Decreto n. 11.247,
de 24 de junho de 2010, resolve:

AVISO DE LICITAÇÃO
(LOTE: EXCLUSIVO ME/EPP)
A Secretaria Municipal de Saúde - SESAU por intermédio da Diretoria-Geral de Compras
e Licitação - DICOM, torna pública a realização da licitação abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO: 066/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31.922/2020-12
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
DOMICILIAR - HOME CARE
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 08h50min do dia 26/06/2020
ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 26/06/2020
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://compras.campogrande.ms.gov.br/sgc
Para todas as referências de tempo será observado o horário local (MS).
A íntegra do edital poderá ser obtida no site acima e no portal da transparência: http://
transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
Campo Grande - MS, 10 de junho de 2020.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA
Diretor-Geral de Compras e Licitação

FÁBIO DE ALMEIDA SERRA SOUTO
Pregoeiro

PÁGINA 12 - segunda-feira, 15 de junho de 2020
AVISO DE RESULTADO
A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SEFIN, através da Diretoria-Geral de
Compras e Licitação, torna público aos interessados o RESULTADO da licitação a seguir
informada, sendo os lotes adjudicados pelo Pregoeiro e o procedimento homologado pelo
Exmo. Senhor Prefeito em 10.06.2020:
PREGÃO ELETRÔNICO: 055/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44.515/2019-78
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TECLADO COM VISOR PARA REALIZAÇÃO
DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO
As demais informações quanto aos lotes licitados, acessar o link: http://transparencia.
campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
Campo Grande - MS, 10 de junho de 2020.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA

JOSÉ GUILHERME JUSTINO DA SILVA

Diretor-Geral de Compras e Licitação

Pregoeiro

NOTIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60.479/2019-17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 131/2019
ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
QUANTO AO ALEGADO NO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO LOTE 14.
O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, neste ato representado pelo Diretor-Geral de Compras
e Licitação, vem NOTIFICAR a empresa Cirúrgica Paranavaí - Eireli, que em análise ao
pedido de cancelamento do lote 14, não restou comprovada a alegação apresentada pelo
compromitente fornecedor “de que há problemas na fabricação do medicamento”.
Desta forma, fica a empresa notificada para trazer aos autos, no prazo de até 05
(cinco) dias, a devida comprovação, para que seja possível a verificação da alegação
apresentada.
Campo Grande - MS, 10 de junho de 2020.
RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA
Diretor-Geral de Compras e Licitação

ÓRGÃOS COLEGIADOS
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DELIBERAÇÃO CME/CG/MS N. 2.478, DE 4 DE JUNHO DE 2020.
CREDENCIA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E AUTORIZA O FUNCIONAMENTO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MUNDO MÁGICO – UNIDADE 2, DE CAMPO
GRANDE/MS.
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO GRANDE/
MS, no uso de suas atribuições legais, considerando a DELIBERAÇÃO CME/CG/MS N.
1.903, de 6 de abril de 2016, os termos do Parecer CME/CG/MS N. 35/2020, aprovado
em sessão plenária de 4 de junho de 2020, e o disposto no Processo N. 64781/2019-44,
D E L I B E R A:
Art. 1º Fica credenciada a Escola Mundo Mágico – Unidade 2, de Campo
Grande/MS, mantida por CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRAGA E VENTURA LTDA,
para oferecer a educação infantil.
Art. 2º Fica autorizado o funcionamento da educação infantil, na mesma instituição
de ensino, pelo prazo de três anos, retroativo a 2019.
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Campo Grande/MS, 4 de junho de 2020.
Alelis Izabel de Oliveira Gomes
Conselheira Presidente do CME/CG/MS
DELIBERAÇÃO CME/CG/MS N. 2.479, DE 4 DE JUNHO DE 2020.
RATIFICA O ATO AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NOTA 10 INTERNACIONAL – UNIDADE
MÁXIMA, DE CAMPO GRANDE/MS.
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO GRANDE/
MS, no uso de suas atribuições legais, considerando a DELIBERAÇÃO CME/CG/MS N.
1.903, de 6 de abril de 2016, o Parecer CME/CG/MS N. 36/2020, a aprovação em sessão
plenária de 4 de junho de 2020, e o disposto no Processo N. 13394/2020-74,
D E L I B E R A:
Art. 1º Fica ratificado o ato de autorização de funcionamento da educação infantil,
concedido pela DELIBERAÇÃO CME/CG/MS N. 2.382/2019 à instituição de ensino
Nota 10 Internacional – Unidade Máxima, em razão da mudança de mantenedora, de
INSTITUIÇÃO MÁXIMA DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º GRAU para INSTITUTO
MÁXIMA DE EDUCAÇÃO LTDA.
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Campo Grande/MS, 4 de junho de 2020.
Alelis Izabel de Oliveira Gomes
Conselheira Presidente do CME/CG/MS
DELIBERAÇÃO CME/CG/MS N. 2.480, DE 4 DE JUNHO DE 2020.
AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA
MUNICIPAL PROFª LENITA DE SENNA NACHIF, DE CAMPO GRANDE/MS.
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO GRANDE/
MS, no uso de suas atribuições legais, considerando a DELIBERAÇÃO CME/CG/MS N.
1.903, de 6 de abril de 2016, os termos do Parecer CME/CG/MS N. 37/2020, aprovado
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em sessão plenária de 4 de junho de 2020, e o disposto no Processo N. 60809/2019-10,
D E L I B E R A:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da educação infantil na Escola Municipal
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
Profª Lenita de Senna Nachif, de Campo Grande/MS, mantida pela PREFEITURA
as disposições em contrário.
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, pelo prazo de quatro anos, a partir de 2020.
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1. RELATÓRIO
Introdução
Introdução
Desde março de 2020, estamos imersos em um cenário mundial e brasileiro
adverso em consequência da COVID-19, pandemia que levou as redes públicas e
instituições privadas à suspensão das aulas presenciais, por tempo indeterminado.
Em decorrência, há redes públicas e instituições de ensino privadas que fecharam os
estabelecimentos sem formalizar protocolos para manutenção do contato das equipes
com famílias e/ou estudantes, enquanto outras propuseram atividades remotas, com
ou sem o uso de plataformas virtuais de apoio à aprendizagem, para todas as etapas
educacionais.
O Conselho Municipal de Educação/CME/CG/MS, diante da suspensão das aulas
presenciais nas instituições de ensino no município de Campo Grande/MS, para o
enfrentamento da emergência de saúde pública internacional decorrente da COVID-19,
e, consequentemente, as implicações da pandemia no fluxo do calendário escolar e
no processo de ensino e aprendizagem na educação básica, vem a público orientar as
instituições de ensino pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Campo Grande,
considerando:
• a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 205,
indica que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;
• a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em razão da infecção humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV);
• a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
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decorrente do novo Coronavírus;
• a Organização Mundial de Saúde (OMS), que declara, em 11 de março de
2020, a disseminação comunitária da infecção humana causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19), classificada em estado pandêmico;
• o Decreto Municipal n. 14.189, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional, decorrente do Novo Coronavírus/COVID-19, e suspende o funcionamento
de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, pelo prazo de 20 dias corridos, a partir
de 18 de março de 2020;
• o Decreto Normativo do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul nº 15.393,
de 17 de março de 2020, que acrescenta o art. 2º ao Decreto n. 15.391, de 16 de março
de 2020, e determina a suspensão das aulas presenciais nas unidades e nos Centros
da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, e no § 2º orienta as redes públicas
municipais de ensino e as instituições privadas de Educação Básica no território sulmato-grossense à observância do disposto no caput desse artigo;
• a Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação (CNE), de 18 de
março de 2020, que aborda as implicações da pandemia da COVID-19, no fluxo do
calendário escolar, tanto na educação básica quanto na educação superior;
• o Decreto Estadual n. 15.410, de 1º de abril de 2020, que acrescenta o art. 2º-B
ao Decreto nº 15.391, de 16 de março de 2020, com a seguinte redação: “Art. 2º-B.
Prorroga-se para até 3 de maio de 2020 a suspensão das aulas presenciais nas unidades
escolares e nos centros da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul”;
• a Medida Provisória n. 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas
excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das
medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a
Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
• o Decreto Municipal n. 14.227, de 2 de abril de 2020, que prorroga até 6 de
maio de 2020, o prazo de suspensão de funcionamento de todas as instituições de ensino
da Rede Municipal de Ensino;
• a Nota Técnica n. 01/2020/CME/CG/MS, de 6 de abril de 2020, sobre a suspensão
do funcionamento das escolas do município de Campo Grande/MS;
• o Decreto Municipal n. 14.257, de 17 de abril de 2020, que dispõe sobre regras
de funcionamento das atividades econômicas e sociais em Regime Especial de Prevenção
à COVID-19 no município de Campo Grande/MS;
• o Parecer CNE/CP Nº 5/2020, de 28 de abril de 2020, que trata da Reorganização
do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para
fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19
;
• o Decreto Municipal n. 14.272, de 30 de abril de 2020, que prorroga o prazo de
suspensão de funcionamento das unidades até 22 de maio de 2020;
• o DECRETO n. 14.316, DE 20 DE MAIO DE 2020, que suspende as aulas
presenciais de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, no período de 22 de maio
a 30 de junho de 2020;
• o DESPACHO DE 29 DE MAIO DE 2O2O, do Ministro de Estado da Educação,
Abraham Weintraub, que homologa parcialmente o Parecer CNE/CP nº 5/2020, do
Conselho Pleno - CP, publicado no Diário Oficial da União, em 1º/6/2020, Edição 103,
Seção 1, Página 32.
No que concerne à imprevisibilidade do término da suspensão das atividades
escolares presenciais, não há como projetar exatamente como ocorrerá o cumprimento
do ano letivo 2020, e nem as implicações da pandemia no cumprimento do Calendário
Escolar, mediante a gravidade da COVID-19. Entretanto, as instituições escolares
do Sistema Municipal de Ensino de Campo Grande devem planejar e realizar ações
pedagógicas concernentes à situação.
I. A Realização de Atividades Pedagógicas não Presenciais
Com intuito de garantir atendimento escolar essencial, este Conselho Municipal
de Educação propõe que, excepcionalmente, a Rede Municipal de Ensino e instituições de
ensino privadas possam adotar atividades pedagógicas não presenciais e desenvolvê-las
com os estudantes, enquanto persistirem restrições sanitárias para presença completa
dos estudantes nos ambientes escolares. Estas atividades podem ser mediadas ou não
por tecnologias digitais de informação e comunicação, principalmente quando o uso
destas tecnologias não for possível.
A realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por
tecnologias digitais de informação e comunicação) é uma das alternativas para reduzir a
reposição de carga horária presencial ao final da situação de emergência e visa permitir
que os estudantes mantenham uma rotina básica de atividades escolares, mesmo
afastados do ambiente físico da escola, evitando o retrocesso de aprendizagem e a perda
do vínculo com a escola, situação que pode levá-los à evasão e abandono.
A fim de assegurar a todos o direito fundamental da educação, torna-se
imprescindível que as instituições de ensino públicas ou privadas cumpram a legislação
e as normas educacionais. Dessa forma, este Conselho Municipal de Educação esclarece
que:
• a Rede Municipal de Ensino e instituições de ensino privadas podem realizar
atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de
informação e comunicação), enquanto persistirem restrições sanitárias para presença
de estudantes nos ambientes escolares, garantindo ainda a carga horária mínima anual
prevista;
• essa alternativa pode ser utilizada na educação básica, tanto por meio de
tecnologias digitais, se for viável, quanto por meio de programas televisivos, ou pela
adoção de material pedagógico distribuído aos alunos, entre outras possibilidades;
• as plataformas de aulas online – com vídeos, apresentações e materiais de leitura
– não devem ser vistas como o único meio de ofertar ensino remoto. É fundamental
diversificar as experiências de aprendizagem dos estudantes, pois a diversidade de
suportes, meios e metodologias deve apoiar a criação de uma rotina positiva para as
crianças e os jovens, garantindo alguma estabilidade frente ao cenário atual;
• é preciso considerar a viabilidade de cada alternativa com base na realidade, nos
limites dos estabelecimentos de ensino e de seus estudantes, e as diversas tecnologias
disponíveis, sendo necessário contemplar propostas inclusivas para não reforçar ou
aumentar a desigualdade de oportunidades educacionais;
• é essencial, nesse processo, manter a comunicação com a família, como
fortalecimento da relação família-escola. Importante, também, elaborar de guias de
orientação das rotinas de atividades educacionais não presenciais para orientar famílias
e estudantes. Orientação essa sob a supervisão de professores e dirigentes escolares.
Nesse sentido, as atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por
meios digitais (videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino
e aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros); por meio de
programas de televisão ou rádio; pela adoção de material didático impresso, com
orientações pedagógicas, distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis; e pela
orientação de leituras, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais
didáticos.
Para a educação infantil, não há previsão legal nem normativa para oferta
de educação à distância, mesmo em situação de emergência. Por isso, no sentido
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de contribuir para minimização das eventuais perdas para as crianças, sugere-se
que as escolas desenvolvam alguns materiais com atividades educativas de caráter
eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo, com as devidas orientações,
para que pais ou responsáveis as realizem com as crianças, em casa, enquanto durar o
período de emergência, a fim de garantir, o atendimento essencial às crianças pequenas,
evitando retrocessos cognitivos, afetivos, físicos e socioemocionais.
Por isso, neste período de afastamento presencial, recomenda-se que as escolas
orientem alunos e famílias a se organizarem para acompanharem os momentos de
estudos e experiências diversificadas, assim como o registro das atividades pedagógicas
não presenciais.
II. Reorganização do Calendário Escolar e Reposição da Carga Horária de
Forma Presencial
A reorganização do calendário escolar das instituições de ensino públicas e
privadas deve observar o cumprimento dos artigos 24 e 31 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, que estabelecem carga horária e número de dias letivos mínimos
anuais para a educação básica, assegurando que a reposição das aulas e a realização
de atividades escolares possam ser efetivadas de forma que se preserve o padrão
de qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo 206 da
Constituição Federal.
Desta forma, pode-se considerar algumas possibilidades para o cumprimento da
carga horária mínima anual, tais como:
• a reposição da carga horária de forma presencial, ao fim do período de
emergência;
• a realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por
tecnologias digitais de informação e comunicação), enquanto persistirem restrições
sanitárias para presença de estudantes nos ambientes escolares, garantindo, ainda, os
demais dias letivos mínimos anuais/semestrais previstos no decurso; e
• a ampliação da carga horária diária com a realização de atividades pedagógicas
não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação)
concomitante ao período das aulas presenciais, quando do retorno às atividades.
Nesse sentido, a organização do trabalho pedagógico, na reposição de carga
horária de forma presencial, é uma condição para as instituições públicas e privadas
de todos os níveis educacionais demonstrarem responsabilidade e compromisso, na
adoção de medidas que respaldem o atendimento ao direito de aprendizagem de seus
estudantes durante a suspensão das aulas no período de emergência.
É primordial, para tanto, no retorno das atividades presenciais, planejar ações
pedagógicas coerentes que possibilitem a aprendizagem dos estudantes de maneira
significativa, para que se tenha êxito no processo educativo.
Após as decisões referentes à reorganização do calendário escolar 2020, que
contemplará a distribuição da carga horária para cada nível, etapa e modalidade da
educação básica, serão necessárias ações específicas para a qualificação do trabalho
pedagógico durante a reposição das aulas e cumprimento da carga horária, tais como:
• utilização de sábados e emendas de feriados, adequando e/ou adaptando
metodologias que atendam às necessidades e à realidade dos estudantes;
• utilização dos dias previstos em calendário escolar, para formação dos
professores;
• ampliação da carga horária diária para a realização de atividades presenciais,
redimensionando a ação pedagógica, no sentido de proporcionar ao estudante condições
que lhe possibilitem o aproveitamento dos estudos e o avanço na aprendizagem;
• utilização do contraturno para a realização de atividades letivas como: estudos
orientados, pesquisas, eventos culturais e projetos, observando e definindo critérios e
procedimentos; e
• ampliação do ano letivo de 2020, adentrando o ano civil de 2021.
No momento de reorganização da trajetória escolar, quando do retorno presencial
das aulas, ressalta-se a importância do trabalho coletivo, com responsabilidade e
prudência, a fim de evitar atitudes precipitadas que possam prejudicar o desenvolvimento
das atividades presenciais.
Ressalta-se que, no retorno presencial das aulas, é preciso o acolhimento aos
estudantes com olhar sensível às suas necessidades, bem como a inclusão da família nas
ações, para a continuidade do processo educativo.
III. A Avaliação da Aprendizagem
No contexto específico da educação infantil, a LDB, na seção II, artigo 31, item
1, determina que a avaliação deve ocorrer “mediante o acompanhamento e registro do
seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino
Fundamental”.
Reitera-se que a promoção da criança deve ocorrer independentemente do
alcance ou não dos objetivos de aprendizagem estabelecidos pela escola, pois nessa
etapa educacional a criança tem assegurado o seu direito de progressão, sem retenção.
Assim, o compromisso com os direitos das crianças deve converter-se em respeitar a
importância social e política no fazer educativo.
No ensino fundamental e médio recomenda-se que as avaliações dos estudantes
sejam realizadas no retorno das aulas, como forma de dar maior fidedignidade ao processo
de aprendizagem e favorecer os estudantes que tiveram dificuldades na realização das
atividades pedagógicas não presenciais, observando as diferentes formas, instrumentos
e critérios de avaliação.
2. VOTO DOS RELATORES Por entendermos a importância das orientações às
instituições de ensino pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Campo Grande,
frente à suspensão das aulas em razão da Pandemia da COVID-19 somos de parecer
favorável às orientações deste Parecer.
3. CONCLUSÃO DA CÂMARA: A Câmara Conjunta/CME, reunida em 14/5/2020,
acompanha o voto dos relatores.
Ana Paula Gaspar Melim, Ana Paula Zaikievicz Azevedo, Aristóbulo dos Anjos Castro
Neto, Elisangela Melo da Silva, Leusa de Melo Secchi, Lilian Cristiane Teles da Rosa
Herrera, Lizabete Coutinho de Lucca, Maria José do Amaral, Nilce Rozely Santana de
Sousa Krieger, Rosemar Ruggia Martins de Pietro, Riverton Francisco de Souza, Teruko
Misuzaki Massago, Waldir Leonel, Zélia Aparecida dos Santos Aguiar.
4. APROVADO EM SESSÃO PLENÁRIA, de 4 de junho de 2020.
Ana Paula Gaspar Melim, Ana Paula Zaikievicz Azevedo, Aristóbulo dos Anjos Castro Neto,
Elisangela Melo da Silva, Leusa de Melo Secchi, Lilian Cristiane Teles da Rosa Herrera,
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Lizabete Coutinho de Lucca, Maria José do Amaral, Nilce Rozely Santana de Sousa
Krieger, Patrícia Sândalo Pereira, Rosemar Ruggia Martins de Pietro, Riverton Francisco
de Souza, Teruko Misuzaki Massago, Waldir Leonel, Zélia Aparecida dos Santos Aguiar.
Campo Grande/MS, 4 de junho de 2020.
Alelis Izabel de Oliveira Gomes
Conselheira Presidente/CME/CG/MS
DELIBERAÇÃO CME/CG/MS N. 2.463, DE 5 DE MARÇO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, O CREDENCIAMENTO E A AUTORIZAÇÃO
DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPO GRANDE/MS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO GRANDE
(CME/CG/MS), no uso das atribuições legais que lhe são de competência, com
fundamento nas Leis n. 9.394/1996, n. 11.274/2006, n. 12.796/2013, n. 13.722/2018,
n. 13.796/2019 e n. 13.803/2019; no Parecer CNE/CEB n. 20/2009; nas Resoluções/
CNE/CEB n. 5/2009 e n. 6/2010; no disposto no Regimento Interno do CME/CG/MS, e,
considerando a aprovação em sessão plenária do dia de 5 de março de 2020,
DELIBERA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Deliberação estabelece normas para a organização, o credenciamento
e a autorização de funcionamento da educação infantil nas instituições de ensino que
pertencem ao Sistema Municipal de Ensino de Campo Grande/MS.
Art. 2º Para efeito desta Deliberação, entende-se por:
I - Sistema Municipal de Ensino, a organização legal de instituições públicas e
privadas que se articulam para a efetiva concretização da autonomia do município, na
área da educação;
II - Rede de Ensino, um conjunto de instituições de ensino interligadas e
pertencentes à mesma mantenedora;
III- instituição de ensino, o espaço educativo não doméstico, em que,
efetivamente, acontece o processo de ensino e de aprendizagem;
IV - criação, o ato que formaliza a existência de uma instituição de ensino;
V - credenciamento, o ato pelo qual uma instituição de ensino é declarada
habilitada para oferecer etapas de ensino e modalidades da educação básica;
VI - autorização, o ato pelo qual se concede à instituição de ensino o direito de
funcionamento de etapas da educação básica;
VII - suspensão temporária, o ato que impede, por tempo determinado, o
funcionamento de etapas e de modalidades da educação básica na instituição de ensino;
VIII - desativação, o ato que oficializa o encerramento da oferta de etapa e de
modalidade da educação básica de uma instituição de ensino que tenha ato autorizativo
vigente;
IX - descredenciamento, o ato que impede a instituição de ensino de oferecer
etapa e modalidade da educação básica;
X - extensão, o espaço físico escolar que se encontra fora do perímetro da
instituição pública de ensino, à qual está subordinada administrativa e pedagogicamente;
XI - tempo parcial, a jornada escolar organizada em, no mínimo, quatro horas
diárias; tempo integral, a jornada escolar organizada em, no mínimo, sete e, no máximo,
dez horas diárias;
XII - Projeto Político Pedagógico, o instrumento norteador das ações pedagógicas
e administrativas desenvolvidas pela instituição de ensino;
XIII - Regimento Escolar, o instrumento normativo que estabelece as competências
internas da instituição de ensino, a organização administrativa, pedagógica e disciplinar e
as relações entre os diversos segmentos que constituem os públicos interno e o externo.
CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO, FINALIDADE E OBJETIVOS
Art. 3º A educação infantil, primeira etapa da educação básica, direito humano
e social de toda criança de zero a cinco anos de idade, será oferecida em creches e préescolas que se caracterizam por espaços educativos não domésticos e constituem-se em
instituições de ensino públicas ou privadas.
Art. 4º A educação infantil terá por finalidade o desenvolvimento integral da
criança, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade.
Art. 5º A educação infantil deverá cumprir duas funções indispensáveis e
indissociáveis: cuidar e educar, respeitando as particularidades da aprendizagem e do
desenvolvimento da criança.
Art. 6º Para o desenvolvimento da criança de zero a cinco anos de idade, será
necessário proporcionar oportunidades educacionais referentes ao acesso à produção
de significados do mundo natural, cultural e social e às possibilidades de vivência da
infância.
Art. 7º A educação infantil terá por objetivos garantir à criança:
I- o acesso aos processos de apropriação, de renovação e de articulação de
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens;
II- o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade,
à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.
Art. 8º Para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação, deverá ser garantida a acessibilidade de espaços,
materiais, objetos, brinquedos e orientações, conforme normas vigentes.
Parágrafo único. O atendimento educacional especializado gratuito e/ou sem
custo adicional deverá ser garantido, preferencialmente, na instituição de ensino regular.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E MATRÍCULA
Art. 9º A educação infantil, primeira etapa da educação básica, compreenderá:
I- creche, para crianças de zero até três anos de idade;
II- pré-escola, para crianças de quatro a cinco anos de idade.
§ 1º Para a educação infantil, deverão ser oferecidas vagas nas instituições de
ensino públicas mais próximas à residência da criança.
§ 2º O Estado deverá garantir a educação infantil gratuita e de qualidade, sem
requisitos de seleção e promoção, nas instituições de ensino públicas.
§ 3º É dever dos pais e/ou dos responsáveis legais efetuarem a matrícula da
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criança na primeira etapa da educação básica, a partir de quatro anos de idade, conforme
determina a legislação vigente.
Art. 10. A instituição de ensino poderá promover a organização da educação infantil,
agrupando as crianças por uma ou mais faixas etárias, reconhecendo as especificidades,
as singularidades individuais e coletivas, em consonância aos fundamentos estabelecidos
no Projeto Político Pedagógico.
Art. 11. A relação entre o número de crianças por agrupamento e o número de
professores de educação infantil deverá estar prevista no Projeto Político Pedagógico e
no Regimento Escolar, sendo:
I- um professor para até oito crianças com idade até dois anos;
II- um professor para até quinze crianças de três anos;
III- um professor para até vinte crianças de quatro anos;
IV- um professor para até vinte e cinco crianças de cinco anos.
Parágrafo único. O agrupamento poderá envolver mais de uma faixa etária,
prevalecendo o número de crianças previsto para a menor idade.
Art. 12. A instituição de ensino deverá oferecer, no mínimo, 800 horas anuais
de atividades educativas, distribuídas em um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho
educacional com a criança.
§ 1º A educação infantil deverá ter o registro diário de frequência.
§ 2º A instituição de ensino deverá:
I- informar aos responsáveis legais sobre a frequência da criança;
II- encaminhar ao Conselho Tutelar a relação nominal de crianças que
apresentarem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento).
§ 3º Nas turmas da pré-escola, a frequência mínima exigida será de 60%
(sessenta por cento) do total de horas.
§ 4º A frequência na educação infantil não será pré-requisito para a matrícula no
ensino fundamental.
§ 5º Toda criança deverá gozar de um período de férias para que se oportunize
o convívio com os familiares.
§ 6º O calendário da instituição de ensino deverá ser definido com a participação
da comunidade escolar para atender às diretrizes e à legislação vigente.
Art. 13. A educação infantil deverá ser oferecida no período diurno, em tempo
parcial ou integral.
§ 1º O funcionamento em tempo parcial implicará o atendimento da criança por,
no mínimo, quatro horas diárias e, em tempo integral, jornada igual ou superior a sete
horas diárias, e não ultrapassará o máximo de dez horas o tempo de permanência da
criança na instituição de ensino.
§ 2º As crianças da educação infantil deverão ser acompanhadas por professores.
Art. 14. Para efeito de matrícula na educação infantil, a criança deverá ter:
I- zero até três anos de idade – creche;
II- quatro a cinco anos de idade completos até 31 de março – pré- escola.
§ 1º As crianças que completarem quatro anos, depois do dia 31 de março,
deverão ser matriculadas na creche.
§ 2º As crianças que completarem seis anos, depois do dia 31 de março, deverão
ser matriculadas na pré-escola.
Art. 15. Deverá ser garantida a toda criança, a partir de quatro anos de idade, a
vaga em instituição pública mais próxima da residência.
CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Art. 16. Para a oferta da educação infantil com qualidade, a mantenedora da
instituição de ensino deverá garantir as condições físicas e estruturais que contemplem:
I- salas com espaço individual ou agrupamentos afins, com mobiliário e
equipamentos para:
a) professores;
b) direção;
c) equipe pedagógica;
d) secretaria.
II- salas de aula com dimensão mínima de 1,50m2 por criança a ser atendida;
III- espaço para refeição com mobiliário adequado;
IV- almoxarifado ou depósito;
V- cozinha;
VI- espaço com condições adequadas para o armazenamento de alimentos;
VII- lavanderia ou área de serviço;
VIII- banheiros com vasos sanitários adequados à faixa etária a ser atendida,
respeitada a relação de um vaso para 20 crianças e instalações para banho, com espaço
apropriado para enxugar e vestir;
IX- lavatórios com altura adequada à faixa etária a ser atendida, no interior dos
banheiros e/ou próximos a eles, e nos ambientes de recreação;
X- bebedouros com filtros, cuja altura deverá ser adequada à faixa etária,
próximos às salas de aula e aos ambientes de recreação;
XI- banheiros destinados aos profissionais da instituição de ensino;
XII- área coberta e área descoberta para as atividades externas de educação
física e de recreação, compatíveis com a capacidade de atendimento, por período,
recomendando-se 1,50 m2 por criança;
XIII- parque infantil;
XIV- mobiliário, equipamentos adequados ao usuário e colchonetes para a hora
de descanso e de recreação;
XV- brinquedos e materiais adequados, considerando-se as necessidades
educacionais da faixa etária e a diversidade étnico-cultural;
XVI- acervo bibliográfico, recursos audiovisuais e equipamentos tecnológicos
atualizados e compatíveis com o Projeto Político Pedagógico.
§1º O imóvel deverá apresentar condições adequadas de localização,
acessibilidade, segurança, salubridade, saneamento e higiene, em total conformidade
com a legislação que rege a matéria.
§ 2º A acessibilidade compreenderá, no mínimo, os seguintes requisitos:
I- portas e pisos sem obstáculos para a passagem de cadeiras de rodas e carrinhos
de bebê;
II- banheiros adaptados para pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida;
III- rampas com corrimãos que facilitem a circulação de pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida.
Art. 17. Para atendimento às crianças com idade inferior a dois anos, a instituição
de ensino deverá contemplar:
I- sala com espaços para desenvolvimento das atividades e para repouso/
descanso, com área mínima de 2m2 por criança, provida de berços e/ou colchonetes que
garantam o atendimento individual;
II- lactário;
III- banheiro específico e adequado à faixa etária;
IV- instalações para banho com espaço apropriado para enxugar e vestir;
V- área ao ar livre para banho de sol e/ou para brincadeiras.
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Art. 18. A instituição de ensino que oferecer outras etapas da educação básica,
concomitantes à educação infantil, deverá ter espaços para uso exclusivo das crianças de
zero a cinco anos e outros compartilhados com os alunos das demais etapas de ensino,
desde que a ocupação aconteça em horário diferenciado.
CAPÍTULO V
DO CREDENCIAMENTO, DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
Art. 19. O credenciamento da instituição de ensino, para oferta da educação
infantil, será concedido à época do primeiro ato de autorização de funcionamento, por
prazo indeterminado.
Art. 20. A autorização de funcionamento da educação infantil será concedida à
instituição de ensino por prazo determinado de até cinco anos.
§ 1º Em caráter excepcional, a instituição de ensino pública poderá oferecer a
educação infantil em extensão.
§ 2º Cada extensão deverá possuir dependências suficientes, acessíveis e
adequadas, com recursos pedagógicos e tecnológicos necessários ao processo de ensino
e de aprendizagem.
§ 3º Quando o número de crianças na extensão for igual ou superior a oitenta,
será exigida a presença de um coordenador pedagógico para acompanhamento das
atividades ali desenvolvidas.
Art. 21. O início das atividades escolares só deverá ocorrer depois da expedição
do ato concessório pelo Conselho Municipal de Educação/CME/CG/MS, com publicação no
DIOGRANDE (Diário Oficial de Campo Grande-MS).
Parágrafo único. A inobservância do prescrito no caput deste artigo implicará:
I- solicitação do CME/CG/MS de verificação, in loco, pela inspeção escolar da
Secretaria Municipal de Educação/SEMED;
II- comunicação expressa ao CME/CG/MS pela SEMED, acompanhada de relatório
da inspeção escolar, resultante da verificação, in loco;
III- comunicação pelo CME/CG/MS ao Ministério Público Estadual.
Art. 22. Considerar-se-á, em situação irregular, a instituição de ensino que:
I- iniciar as atividades escolares sem credenciamento e/ou sem autorização de
funcionamento da educação infantil;
II- oferecer atendimento com prazo de autorização vencido.
Art. 23. Os prejuízos causados às crianças, em virtude de irregularidades, serão
de exclusiva responsabilidade da administração da instituição de ensino, que responderá
ao órgão competente.
Art. 24. As instituições de ensino municipais que, por razões excepcionais,
iniciarem as atividades antes do ato de credenciamento e/ou de autorização de
funcionamento, deverão autuar processo no prazo de até 90 dias.
Art. 25. O pedido de credenciamento da instituição de ensino e/ou de autorização
de funcionamento da educação infantil será dirigido ao CME/CG/MS, mediante processo
protocolizado e autuado na SEMED, com a seguinte documentação:
I- da entidade mantenedora:
a) prova de constituição da pessoa jurídica;
b)prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ;
c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/
FGTS;
e) declaração atualizada de capacidade financeira, assinada pelo responsável da
mantenedora.
II- da instituição de ensino:
a) requerimento dirigido ao CME/CG/MS;
b) ato legal de criação;
c) ato legal da atual denominação, se houver;
d) comprovante de propriedade do imóvel, contrato de locação ou documento
legal equivalente, por prazo não inferior a dois anos, firmado conforme normas legais
vigentes;
e) Alvará de Localização e Funcionamento;
f) Licença Sanitária;
g) Regimento Escolar;
h) relação nominal do corpo docente, na qual conste a habilitação para a área de
atuação, a turma atendida e o respectivo turno de trabalho, especificando o curso em
primeiros socorros;
i) relação nominal do corpo técnico-administrativo, na qual conste a habilitação
para a área de atuação e o respectivo turno de trabalho, especificando o curso em
primeiros socorros.
§ 1º A mantenedora pública municipal ficará isenta da apresentação dos
documentos previstos no inciso I deste artigo.
§ 2º A entidade mantenedora da iniciativa privada ficará isenta da apresentação
dos documentos previstos nas alíneas “c” e “d” do inciso I e alíneas “h” e “i” do inciso II
deste artigo, quando se tratar do pedido de credenciamento da instituição de ensino e da
primeira autorização de funcionamento da educação infantil.
§ 3º Quando a instituição de ensino municipal optar por oferecer educação
infantil e outras etapas da educação básica, poderá ser autuado processo único.
§ 4º As cópias dos documentos apensadas ao processo deverão ser
compatibilizadas com os originais pela inspeção escolar/SEMED e constar a expressão
confere com o original, assinatura e carimbo do conferente.
Art. 26. A inspeção escolar/SEMED fará relatório circunstanciado, referente ao
resultado de verificação, in loco, o qual será apensado ao processo de credenciamento
da instituição de ensino e/ou de autorização de funcionamento da educação infantil, com
as informações sobre:
I- o ato de criação;
II- o ato da atual denominação, se houver;
III- a identificação da entidade mantenedora e o número do CNPJ;
IV- a identificação da instituição de ensino e dos seus dirigentes;
V- a estrutura física e sua respectiva utilização compatibilizada com o disposto
nesta Deliberação;
VI- a existência de mobiliário, materiais didático-pedagógicos, recursos
audiovisuais, equipamentos tecnológicos e acervo bibliográfico compatíveis com a faixa
etária e com o Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino;
VII- a forma de escrituração escolar e a organização dos arquivos;
VIII- a compatibilização da relação nominal com os recursos humanos em
exercício;
IX- a aprovação do Regimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico;
X- a compatibilização do Regimento Escolar com o Projeto Político Pedagógico,
especialmente no que se refere:
XI- à organização curricular;
XII- ao regime escolar;
XIII- ao processo de avaliação.
Art. 27. A solicitação de novo ato de autorização de funcionamento da educação
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infantil deverá ocorrer em até 180 dias antes do término da vigência do ato autorizativo,
atendendo às exigências prescritas nesta Deliberação.
Art. 28. O CME/CG/MS, em até dez dias úteis depois da decisão do Plenário,
encaminhará, para ser publicado, o ato concessório, ou indeferirá a solicitação de
credenciamento da instituição de ensino e/ou de autorização de funcionamento da
educação infantil.
§ 1º Depois da publicação, a deliberação de indeferimento será encaminhada ao
Ministério Público Estadual.
§ 2º A instituição de ensino poderá apresentar nova solicitação sobre o mesmo
pedido, depois do prazo de 30 dias, a contar da data de publicação do ato de indeferimento,
em DIOGRANDE (Diário Oficial de Campo Grande-MS).
§ 3º O novo pedido de credenciamento da instituição de ensino e/ou de
autorização de funcionamento da educação infantil estará condicionado ao cumprimento
da legislação em vigor.
CAPÍTULO VI
DA MUDANÇA DE MANTENEDORA, DE ENDEREÇO E
DA ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO
Art. 29. A mudança de mantenedora e/ou de endereço implicará ratificação do
ato de autorização de funcionamento da educação infantil, concedido pelo CME/CG/
MS, depois da comprovação, in loco, pela inspeção escolar/SEMED e da autuação de
processo.
Art. 30. Quando houver mudança de mantenedora, o responsável pela instituição
de ensino deverá comunicar o CME/CG/MS, no prazo de até 30 dias, por meio de processo
instruído na SEMED, com a seguinte documentação:
I- ofício dirigido ao CME/CG/MS;
II- prova de constituição de pessoa jurídica da mantenedora anterior e da atual;
III- prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ da
mantenedora anterior e da atual;
IV- declaração atualizada de capacidade financeira, assinada por responsável
pela mantenedora;
V- prova de regularidade relativa à seguridade social;
VI- prova de regularidade relativa ao FGTS;
VII- último ato concessório de autorização de funcionamento.
Parágrafo único. O processo de mudança de mantenedora será autuado na
SEMED, objeto de verificação, in loco, pela inspeção escolar, com emissão de relatório
sobre a regularidade da nova mantenedora, como sendo entidade jurídica de direito
privado.
Art. 31. Quando houver mudança de endereço, o responsável pela instituição de
ensino deverá comunicar, no prazo de até 60 dias, por meio de processo instruído na
SEMED, com a seguinte documentação:
I- ofício dirigido ao CME/CG/MS;
II- Alvará de Localização e Funcionamento;
III- Licença Sanitária;
IV- comprovante de propriedade do imóvel, contrato de locação ou documento
legal equivalente, por prazo não inferior a dois anos, firmado conforme normas legais
vigentes;
V- último ato concessório de autorização de funcionamento.
§ 1º A inspeção escolar/SEMED, mediante verificação, in loco, emitirá relatório
circunstanciado, nos termos dos incisos I ao VI do art. 26 desta Deliberação.
§ 2º A ratificação do ato referente à mudança de endereço somente ocorrerá se
as novas instalações forem compatíveis com as que motivaram a concessão e poderá
implicar reanálise do ato autorizativo.
Art. 32. A entidade mantenedora atribuirá à instituição de ensino uma
denominação, sem a necessidade de constar as etapas de ensino que oferece.
Art. 33. A entidade mantenedora que possuir mais de uma instituição de ensino
atenderá às exigências para o credenciamento e autorização de funcionamento da
educação infantil de cada uma delas.
Parágrafo único. Deverá ser acrescido um elemento diferenciador ao nome das
instituições de ensino, de uma mesma entidade mantenedora, que possuam a mesma
denominação.
Art. 34. A denominação da instituição de ensino, quando alterada, deverá ser
comunicada à SEMED.
§ 1º A SEMED encaminhará ao CME/CG/MS, por meio de ofício, a cópia do
respectivo ato.
§ 2º O CME/CG/MS ratificará o ato de autorização de funcionamento da educação
infantil concedido à instituição de ensino, no qual deverá constar a denominação atual
e a anterior.
Art. 35. A ocorrência concomitante de mudança de mantenedora ou de endereço
e de alteração de denominação implicará autuação de novo processo de credenciamento
da instituição de ensino e de autorização de funcionamento da educação infantil.
Art. 36. A instituição de ensino deverá afixar, em local visível e acessível ao
público, cópia do ato de credenciamento e/ou de autorização de funcionamento.
Parágrafo único. O ato concessório atualizado deverá constar na documentação
referente à vida escolar da criança e nos demais documentos expedidos.
CAPÍTULO VII
DA CESSAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
Art. 37. O pedido de suspensão temporária ou desativação de funcionamento da
educação infantil deverá ser dirigido ao CME/CG/MS, mediante processo protocolizado e
autuado na SEMED, com os seguintes documentos:
I- requerimento com o objeto do pedido;
II- exposição de motivos, na qual deverão constar a intenção da mantenedora, a
forma de comunicação à comunidade escolar e a guarda do acervo escolar;
III- cópia do ato concessório de autorização de funcionamento;
IV- relatório circunstanciado da inspeção escolar/SEMED.
Art. 38. A suspensão temporária será concedida pelo prazo máximo de dois anos.
§ 1º A instituição de ensino deverá comunicar a intenção de reinício das atividades
ao CME/CG/MS, em até 90 dias antes do término de vigência da suspensão temporária.
§ 2º Na impossibilidade de reinício das atividades, até o prazo máximo de dois
anos, a entidade mantenedora deverá solicitar a desativação ao CME/CG/MS.
§ 3º Não havendo manifestação do interessado, em até 90 dias, depois do
vencimento do prazo da suspensão temporária, a SEMED solicitará ao CME/CG/MS, ex
officio, a desativação de funcionamento da educação infantil.
Art. 39. A qualquer época poderá ser feita reanálise da autorização de
funcionamento da educação infantil.
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§ 1º O processo de reanálise da autorização de funcionamento da educação
infantil deverá ser instruído pela SEMED, por solicitação do CME/CG/MS.
§ 2º Quando se tratar de reanálise, deverá constar no processo a denúncia
expressa e o relatório circunstanciado da inspeção escolar/SEMED.
§ 3º Havendo necessidade de outras provas, o CME/CG/MS solicitará providências
a quem couber, em prazo por ele estipulado.
§ 4º Recebido e analisado o processo de reanálise, o conselheiro relator solicitará
a notificação do representado à presidência do CME/CG/MS.
§ 5º O representado terá o prazo de 15 dias, a partir da data do recebimento
da notificação, para pronunciar-se a respeito e apresentar defesa, por escrito, se julgar
necessário.
Art. 40. Depois da reanálise do ato de autorização de funcionamento da educação
infantil, e constatado o descumprimento aos dispositivos legais, o CME/CG/MS poderá:
I- descredenciar a instituição de ensino;
II- reduzir o tempo concedido no ato autorizativo.
Parágrafo único. Se não forem comprovadas irregularidades, o CME/CG/MS se
manifestará pela manutenção do ato autorizativo.
Art. 41. O descredenciamento da instituição de ensino será efetivado mediante
ato do CME/CG/MS, publicado no DIOGRANDE (Diário Oficial de Campo Grande-MS),
depois de comunicação expressa pela SEMED, quando a instituição de ensino:
I- não oferecer a educação infantil, temporariamente, por, no mínimo, seis meses,
sem ato de suspensão expedido pelo CME/CG/MS;
II- desativar a educação infantil;
III- não possuir nenhum ato autorizativo de etapa e modalidade da educação
básica em vigência, quando couber.
Art. 42. O acervo escolar da instituição de ensino descredenciada deverá ser
encaminhado à SEMED.
§ 1º A mantenedora com mais de uma instituição de ensino poderá incorporar o
acervo a uma das instituições, desde que localizada no município de Campo Grande/MS.
§ 2º Quando a mantenedora optar pela incorporação do acervo, a inspeção escolar/
SEMED deverá realizar verificação, in loco, e inserir a cópia do termo de responsabilidade
de guarda à documentação encaminhada ao CME/CG/MS.
Art. 43. A instituição de ensino que for descredenciada só poderá apresentar nova
solicitação, depois do prazo de seis meses, a partir da data de publicação da deliberação
correspondente.
CAPÍTULO VIII
DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E
DO REGIMENTO ESCOLAR
Art. 44. O Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino, documento
obrigatório, deverá ser elaborado pela comunidade escolar, de modo que:
I- haja compatibilidade com as diretrizes curriculares nacionais para a Educação
Infantil, com a Base Nacional Comum Curricular/BNCC, com a legislação de ensino e
demais legislações vigentes;
II- assegure a prática da gestão democrática, fortalecida pela participação, o
diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito, a valorização e a consideração das
formas de organização e dos saberes da comunidade;
III- oriente para a tomada de decisões inerentes ao processo educativo,
assegurando-lhe flexibilidade na execução;
IV- sirva de referencial na busca da melhoria qualitativa das ações educativas,
especialmente aquelas desenvolvidas pelos professores;
V- expresse a identidade da educação infantil, o reconhecimento das especificidades
etárias, das singularidades da criança e o ambiente socioeconômico e cultural delas.
Art. 45. O Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino deverá:
I- considerar a criança o centro do planejamento curricular, sujeito histórico e
de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói
a própria identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende,
observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a
sociedade, produzindo cultura;
II- prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais,
espaços e tempos que assegurem o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais e
a BNCC, vigentes para a educação infantil.
Art. 46. O Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino deverá contemplar,
no mínimo:
I- apresentação;
II- dados de identificação da instituição de ensino;
III- organograma da instituição de ensino;
IV- histórico da instituição de ensino;
V- perfil da comunidade escolar;
VI- função social da instituição de ensino;
VII- pressupostos teóricos e metodológicos;
VIII- fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa;
IX- finalidades e objetivos da educação infantil;
X- organização dos agrupamentos infantis;
XI- organização do tempo da criança na instituição de ensino;
XII- organização e utilização do espaço físico, dos equipamentos e dos materiais
pedagógicos;
XIII- organização curricular, considerando as diretrizes curriculares nacionais e
a BNCC;
XIV- processo de avaliação de acompanhamento da aprendizagem e do
desenvolvimento da criança;
XV- processo de avaliação interna da atuação dos profissionais e das atividades
desenvolvidas na instituição de ensino;
XVI- processo de formação continuada dos profissionais da educação;
XVII- projetos/programas;
XVIII- relação dos participantes na elaboração do Projeto Político Pedagógico;
XIX- referências;
XX- anexos.
Parágrafo único. A educação infantil deverá integrar o Projeto Político Pedagógico
da instituição de ensino, articulando-se com as demais etapas de ensino, quando houver.
Art. 47. O Projeto Político Pedagógico, para atender às especificidades da
criança com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, deverá prever:
I- o desenvolvimento das especificidades da criança público alvo da educação
especial, por meio do plano educacional individualizado;
II- a flexibilização de recursos e avaliação;
III- serviço de apoio pedagógico especializado, quando comprovada a
necessidade, em sala de aula, em eventos promovidos pela instituição de ensino e nos
espaços comuns;
IV- organização dos agrupamentos, considerando o quantitativo de crianças por
turma, as necessidades específicas e os recursos que lhes forem disponibilizados.
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Art. 48. O Regimento Escolar, documento obrigatório na instituição de ensino,
deverá ser elaborado em consonância com as normas emanadas do CME/CG/MS e
garantir:
I- a fundamentação legal do Projeto Político Pedagógico, com quem,
necessariamente, deverá estar compatível e atender à legislação vigente;
II- a normatização da organização administrativa e pedagógica e as relações
entre os diversos segmentos que constituem a comunidade escolar.
Art. 49. Mediante ato específico, o Projeto Político Pedagógico e o Regimento
Escolar serão aprovados:
I- pela mantenedora ou dirigente, quando a instituição de ensino for da iniciativa
privada;
II- pelo setor competente da SEMED, quando a instituição de ensino for mantida
pelo poder público municipal.
Parágrafo único. As alterações no Projeto Político Pedagógico e/ou no
Regimento Escolar deverão ser informadas ao setor competente da SEMED, para o
devido acompanhamento.
CAPÍTULO IX
DO CURRÍCULO E DA AVALIAÇÃO
Art. 50. O currículo, concebido por um conjunto de práticas que buscam articular
as experiências e os saberes da criança com os conhecimentos que fazem parte dos
bens cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o
desenvolvimento integral da criança, deverá:
I- estruturar o cotidiano da instituição de ensino, por meio de ações
intencionalmente planejadas e permanentemente avaliadas;
II- contemplar as diferentes linguagens da criança e o progressivo domínio de
diversos gêneros e formas de expressão oral, escrita, gestual, plástica, dramática e
musical;
III- considerar a educação na integralidade, entendendo o cuidado indissociável
ao processo educativo;
IV- considerar indivisíveis as dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva,
linguística, ética, estética e sociocultural da criança.
§ 1º As práticas definidas no Projeto Político Pedagógico dispensarão a elaboração
de matriz curricular.
§ 2º Arte e Educação Física farão parte do currículo da educação infantil, conforme
determina a legislação vigente.
Art. 51. A avaliação na educação infantil far-se-á mediante o acompanhamento
do trabalho pedagógico e o registro da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças,
sem a finalidade de seleção, classificação, retenção ou promoção, mesmo para o acesso
ao ensino fundamental, garantindo:
I- observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações da
criança no cotidiano;
II- utilização de múltiplos registros (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns,
etc.), realizados pelo professor e pela criança, os quais contemplem aspectos da
aprendizagem e do desenvolvimento;
III- continuidade dos processos de aprendizagem, por meio da criação de
estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (casa/
instituição de ensino, creche/pré-escola e pré-escola/ensino fundamental);
IV- conhecimento pela família do trabalho da instituição de ensino e dos processos
da aprendizagem e do desenvolvimento da criança, por meio de documentação específica.
Art. 52. A instituição de ensino deverá realizar avaliação das condições de oferta,
da adequação da infraestrutura física, dos recursos humanos e dos recursos materiais
disponíveis, com base em critérios compatíveis com o que determinam os dispositivos
legais e normativos.
Art. 53. A instituição de ensino deverá expedir documentação específica, a fim de
comprovar o processo de aprendizagem e do desenvolvimento da criança, sem atribuição
de conceitos ou notas.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 54. Os profissionais da educação, para o exercício das funções em
administração, planejamento, coordenação, inspeção, supervisão e orientação
educacional para a educação básica, deverão ter formação em cursos de graduação
em Pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação em educação, a critério da
mantenedora.
Parágrafo único. Para exercer a função de coordenador pedagógico da educação
infantil, serão necessários três anos de docência na área.
Art. 55. Para atuar na educação infantil, o docente deverá ter licenciatura plena
na área de atuação.
Parágrafo único. Serão resguardados os direitos dos docentes já efetivados em
concursos públicos.
Art. 56. Os profissionais que atuarem na instituição de ensino deverão possuir o
curso em primeiros socorros.
Art. 57. Implicará advertência e/ou arquivamento do processo de credenciamento
e/ou de autorização de funcionamento, quando a instituição de ensino:
I- não cumprir os termos e prazos fixados pelo CME/CG/MS e/ou pela SEMED,
sem justificativa fundamentada;
II- não atender à inspeção escolar/SEMED em visitas de rotina;
III- não atender às solicitações do CME/CG/MS e/ou da SEMED.
Parágrafo único. A ocorrência de duas ou mais advertências durante a vigência
do ato autorizativo, concedido pelo CME/CG/MS, implicará em prazo menor quando de
nova concessão.
Art. 58. Será sustada a tramitação de processo de autorização de funcionamento
de que trata esta Deliberação, até o julgamento do mérito, a instituição de ensino que
estiver submetida à apuração de irregularidades pelo Sistema Municipal de Ensino ou
pelo Ministério Público Estadual.
Art. 59. Aos processos autuados na SEMED, será apensada, no CME/CG/MS, a
informação da assessoria técnica/CME/CG/MS.
Art. 60. A fim de complementar a análise do processo, se necessário, realizarse-á diligência pela assessoria técnica/CME/CG/MS ou pelo conselheiro relator.
Art. 61. Ficam mantidos os credenciamentos das instituições de ensino, e até o
término de vigência, as autorizações de funcionamento concedidas pelo CME/CG/MS, em
data anterior à presente Deliberação.
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Art. 62. Os processos em tramitação, até a data de publicação desta Deliberação,
serão apreciados pela legislação anterior, e a concessão será na forma estabelecida
nesta Deliberação.
Art. 63. Os casos omissos serão resolvidos pelo CME/CG/MS.
Art. 64. Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação, revogando-se a
DELIBERAÇÃO CME/CG/MS N. 1.903/2016 e demais disposições contrárias.
Campo Grande/MS, 5 de março de 2020.
Alelis Izabel de Oliveira Gomes
Conselheira Presidente do CME/CG/MS
HOMOLOGO
Em: 25/5/2020
Elza Fernandes Ortelhado
Secretária Municipal de Educação
DELIBERAÇÃO CME/CG/MS N. 2.464, DE 5 DE MARÇO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, O CREDENCIAMENTO E A AUTORIZAÇÃO
DE FUNCIONAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE
ENSINO DE CAMPO GRANDE/MS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO GRANDE/
MS, no uso das atribuições legais que lhe são de competência, com fundamento na Lei
n. 9.394/96; nas Resoluções CNE/CEB n. 4/2010 e n. 7/2010; nos Pareceres CNE/CEB
n. 7/2010 e n. 7/2013; no disposto no regimento do CME/CG/MS, e, considerando a
aprovação em sessão plenária do dia 5 de março de 2020,
DELIBERA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Deliberação estabelece normas para a organização, o credenciamento
e a autorização de funcionamento do ensino fundamental nas instituições de ensino que
pertencem ao Sistema Municipal de Ensino de Campo Grande/MS.
Art. 2º Para efeito desta Deliberação, entende-se por:
I- Sistema Municipal de Ensino, a organização legal de instituições públicas e
privadas que se articulam para a efetiva concretização da autonomia do Município, na
área da educação;
II- Rede de Ensino, um conjunto de instituições de ensino interligadas e
pertencentes à mesma mantenedora;
III- instituição de ensino, o espaço educativo não doméstico, em que,
efetivamente, acontece o processo de ensino e de aprendizagem;
IV- criação, o ato que formaliza a existência de uma instituição de ensino;
V- credenciamento, o ato pelo qual uma instituição de ensino é declarada
habilitada para oferecer etapas de ensino e modalidades da educação básica;
VI- autorização, o ato pelo qual se concede à instituição de ensino o direito de
funcionamento de etapas da educação básica;
VII- suspensão temporária, o ato que impede, por tempo determinado, o
funcionamento de etapas e de modalidades da educação básica na instituição de ensino;
VIII- desativação, o ato que oficializa o encerramento da oferta de etapa e de
modalidade da educação básica de uma instituição de ensino que tenha ato autorizativo
vigente;
IX- descredenciamento, o ato que impede a instituição de ensino de oferecer
etapa e modalidade da educação básica;
X- extensão, o espaço físico escolar que se encontra fora do perímetro da
instituição pública de ensino, à qual está subordinada administrativa e pedagogicamente;
XI- tempo parcial, a jornada escolar organizada em, no mínimo, quatro horas
diárias;
XII- tempo integral, a jornada escolar organizada em, no mínimo, sete e, no
máximo, dez horas diárias;
XIII- Projeto Político Pedagógico, o instrumento norteador das ações pedagógicas
e administrativas desenvolvidas pela instituição de ensino;
XIV- Regimento Escolar, o instrumento normativo que estabelece as competências
internas da instituição de ensino, a organização administrativa, pedagógica e disciplinar e
as relações entre os diversos segmentos que constituem os públicos interno e o externo.
CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO, FINALIDADE E OBJETIVOS
Art. 3° O ensino fundamental, segunda etapa da educação básica, obrigatório
e gratuito, deverá considerar as dimensões do cuidar e do educar, tendo o aluno por
pessoa em formação.
Art. 4° O ensino fundamental terá por finalidade o desenvolvimento integral do
aluno, a partir dos seis anos de idade.
Art. 5° O ensino fundamental, direito público subjetivo, será organizado de
acordo com os princípios éticos, políticos e estéticos,e terápor finalidade desenvolver
o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania.
Art. 6° O ensino fundamental terá por objetivo geral a formação básica do aluno.
Art. 7° São objetivos específicos do ensino fundamental:
I- proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências, tendo por
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II- compreender o ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III- fortalecer os vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social;
IV- desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
V- proporcionar o desenvolvimento da autonomia e a promoção do respeito ao
bem comum.
Art. 8º Para os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação, deverá ser garantida a acessibilidade de espaços,
materiais, objetos, brinquedos e orientações, conforme normas vigentes.
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CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DA MATRÍCULA
Art. 9º O ensino fundamental, com nove anos de duração, abrange a população
na faixa etária dos seis aos quatorze anos de idade e estende-se a todos os que, na idade
própria, não tiveram condições de frequentá-lo.
Art. 10. É obrigatória a matrícula, no ensino fundamental, a partir dos seis anos
de idade completos ou a completar até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula,
nos termos da legislação vigente.
§ 1º As crianças que completarem seis anos de idade, depois de 31 de março,
deverão ser matriculadas na educação infantil.
§ 2º O aluno com experiência e sem documento comprobatório de escolaridade
será posicionado mediante classificação, observando-se o disposto na legislação vigente.
Art. 11. O ensino fundamental obrigatório, organizado do 1º ao 9º ano, terá a
seguinte nomenclatura:
I- anos iniciais, com cinco anos de duração;
II- anos finais, com quatro anos de duração.
§ 1º Aos alunos do 1o ano será assegurada disponibilidade de espaços, de
brinquedos, de materiais didáticos e de equipamentos que configurem um ambiente
compatível com essa faixa etária.
§ 2º Os dois primeiros anos do ensino fundamental constituem-se no período de
alfabetização e letramento.
§ 3º A Secretaria Municipal de Educação/SEMED poderá adotar o regime de
progressão continuada ao final do ano letivo de alunos do 1o para o 2o ano.
Art. 12. A instituição de ensino deverá oferecer, no mínimo, 800 horas anuais
de atividades educativas, distribuídas em um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho
educacional com o aluno.
§ 1º A frequência mínima exigida para aprovação será de 75% (setenta e cinco
por cento) do total de horas, e caberá à instituição de ensino:
I- informar os responsáveis legais sobre a frequência do aluno;
II- encaminhar ao Conselho Tutelar a relação nominal dos alunos que apresentarem
quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei.
§ 2º O calendário da instituição de ensino deverá ser definido com a participação
da comunidade escolar e atender às diretrizes e à legislação vigente.
Art. 13. O ensino fundamental poderá ser oferecido em tempo parcial ou integral.
Parágrafo único. O funcionamento em tempo parcial implica o atendimento
do aluno por, no mínimo, quatro horas diárias e, em tempo integral, jornada igual ou
superior a sete horas diárias, e não ultrapassará o máximo de dez horas o tempo de
permanência do aluno na instituição de ensino.
Art. 14. É necessária a articulação entre todas as etapas da educação básica.
CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Art. 15. Para oferta do ensino fundamental, a mantenedora da instituição de
ensino deverá garantir as condições físicas e estruturais que contemplem:
I- salas com mobiliário e equipamentos para:
a) professores;
b)direção;
c) equipe pedagógica;
d) secretaria.
II- salas de aula com dimensão mínima de 1,30m2 por aluno a ser atendido;
III- almoxarifado ou depósito;
IV- cozinha;
V- espaço com condições adequadas para o armazenamento de alimentos;
VI- lavanderia ou área de serviço;
VII- espaço para refeição;
VIII- banheiros com vasos sanitários individualizados por gênero, respeitada a
relação de um vaso sanitário para 40 alunos;
IX- lavatórios no interior dos banheiros e/ou próximos a eles e nos ambientes de
recreação;
X- bebedouros com filtros próximos às salas de aula e aos ambientes de recreação;
XI- banheiro específico para os profissionais da instituição de ensino;
XII- área para a prática de educação física e recreação;
XIII- parque infantil;
XIV- mobiliário e equipamentos adequados ao usuário e em número suficiente;
XV- acervo bibliográfico, recursos audiovisuais e equipamentos tecnológicos
atualizados e compatíveis com o projeto político pedagógico;
XVI- laboratórios equipados que atendam ao projeto político pedagógico e aos
objetivos do ensino fundamental.
§ 1º O imóvel deverá apresentar condições adequadas de localização,
acessibilidade, segurança, salubridade, saneamento e higiene, em total conformidade
com a legislação que rege a matéria.
§ 2º A acessibilidade de que trata o parágrafo anterior compreenderá, no mínimo,
os seguintes requisitos:
I- portas e pisos sem obstáculos para passagem de cadeiras de rodas;
II- banheiros adaptados para pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida, conforme legislação vigente;
III- rampas com corrimãos que facilitem a circulação de pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida.
Art. 16. A instituição de ensino que oferecer o ensino fundamental em tempo
integral deverá disponibilizar, ainda:
I- colchonetes para hora de repouso/descanso e recreação;
II- instalações para banho com espaço apropriado para enxugar e vestir.
CAPÍTULO V
DO CREDENCIAMENTO E DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
Art. 17. O credenciamento da instituição de ensino, para a oferta do ensino
fundamental, será concedido à época do primeiro ato de autorização de funcionamento,
por prazo indeterminado.
Art. 18. A autorização de funcionamento do ensino fundamental será concedida
à instituição de ensino por prazo determinado de até cinco anos.
§ 1º A instituição de ensino pública poderá oferecer o ensino fundamental em
extensão, desde que a instituição de ensino à qual estiver subordinada possua ato
concessório expedido pelo CME/CG/MS.
§ 2º Cada extensão deverá possuir dependências suficientes, acessíveis e
adequadas, com recursos pedagógicos e tecnológicos necessários ao processo de ensino
e de aprendizagem.
§ 3º Quando o número de alunos na extensão for igual ou superior a 80, será
exigida a presença de um profissional da equipe pedagógica para acompanhar as
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atividades desenvolvidas.
Art. 19. O início das atividades escolares deverá ocorrer depois da expedição do
ato concessório pelo CME/CG/MS e publicação no DIOGRANDE (Diário Oficial de Campo
Grande-MS).
Art. 20. Considerar-se-á, em situação irregular, a instituição de ensino que:
I- iniciar as atividades escolares sem credenciamento e/ou autorização de
funcionamento do ensino fundamental;
II- oferecer atendimento com prazo de autorização vencido.
§ 1º Os atos escolares praticados e expedidos por instituições de ensino em
situação irregular não terão validade legal, portanto não darão direito a prosseguimento
de estudos e não conferirão grau de escolarização.
§ 2º Os prejuízos causados aos alunos, em virtude de irregularidades, serão,
unicamente, de responsabilidade da administração da instituição de ensino que, por
aqueles, responderão ao órgão competente.
Art. 21. As instituições de ensino que, por razões excepcionais, iniciarem as
atividades antes do ato de credenciamento e/ou de autorização de funcionamento
deverão autuar processo no prazo de até 90 dias.
§ 1º No caso da tramitação do processo de que trata o caput ultrapassar o ano
letivo, deverão juntar-se aos autos os seguintes documentos:
I - justificativa fundamentada;
II - calendário escolar aprovado referente ao ano letivo;
III - cópia da ata de resultados finais;
IV - relatório da inspeção escolar.
§ 2º Será expedido pelo CME/CG/MS o ato de autorização de funcionamento com
finalidade específica de regularizar a vida escolar dos alunos referentes a esse período
letivo.
Art. 22. O pedido de credenciamento da instituição de ensino e/ou de autorização
de funcionamento para o ensino fundamental será dirigido ao CME/CG/MS, mediante
processo protocolizado e autuado na SEMED, com a seguinte documentação:
I- requerimento dirigido ao CME/CG/MS;
II- ato legal de criação;
III- ato legal da atual denominação, se houver;
IV- comprovante de propriedade do imóvel, contrato de locação ou documento
legal equivalente, por prazo não inferior a dois anos, firmado conforme normas legais
vigentes;
V- Alvará de Localização d Funcionamento;
VI- Licença Sanitária;
VII- Regimento Escolar;
VIII- Matriz Curricular;
IX- relação nominal do corpo docente, na qual conste a habilitação para a área
de atuação, a turma atendida e o respectivo turno de trabalho, especificando o curso em
primeiros socorros.
X- relação nominal do corpo técnico-administrativo, na qual conste a habilitação
para a área de atuação e o respectivo turno de trabalho, especificando o curso em
primeiros socorros.
§ 1º Quando a instituição de ensino municipal optar por oferecer mais de uma
etapa da educação básica, poderá ser autuado processo único.
§ 2º As cópias dos documentos apensadas ao processo deverão ser compatibilizadas
com os originais pela inspeção escolar/SEMED e constar a expressão “confere com o
original”, assinatura e carimbo do conferente.
Art. 23. A solicitação de novo ato de autorização de funcionamento deverá
ocorrer em até 180 dias antes do término da vigência do ato autorizativo e atender às
exigências prescritas nesta Deliberação.
Art. 24. A inspeção escolar/SEMED fará relatório circunstanciado, mediante
verificação, in loco, que será apensado ao processo de credenciamento e/ou de
autorização de funcionamento, com informações sobre:
I- o ato de criação;
II- o ato da atual denominação, se houver;
III- a entidade mantenedora e número do CNPJ;
IV- a identificação da instituição de ensino e dos dirigentes;
V- a estrutura física e sua respectiva utilização compatibilizada com o disposto
nesta Deliberação;
VI- a existência de mobiliário, materiais didático-pedagógicos, recursos
audiovisuais, equipamentos tecnológicos e acervo bibliográfico compatíveis com a faixa
etária e com o Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino;
VII- as formas de escrituração escolar e a organização dos arquivos;
VIII- os recursos humanos, conforme relação nominal;
IX- a aprovação do Regimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico, com a
compatibilização entre ambos, especialmente no que se refere:
a) à organização curricular;
b) ao regime escolar;
c) ao processo de avaliação.
Art. 25. As modalidades de educação especial, de educação de jovens e adultos,
de educação do campo, educação indígena, educação quilombola e de educação técnica
profissional atenderão à regulamentação específica.
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CAPÍTULO VI
DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DA ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO
Art. 29. A mudança de endereço da instituição de ensino implicará ratificação
do ato de autorização de funcionamento concedido pelo CME/CG/MS, depois da
comprovação, in loco, pela inspeção escolar/SEMED e da autuação de processo.
Art. 30. Quando houver mudança de endereço, o responsável pela instituição de
ensino deverá comunicá-la, no prazo de até 60 dias, por meio de processo instruído na
SEMED, com a seguinte documentação:
I- ofício dirigido ao CME/CG/MS;
II- Alvará de Funcionamento e Localização;
III- Licença Sanitária;
IV- comprovante de propriedade do prédio, contrato de locação ou outro
instrumento, de acordo com as normas legais e por prazo não inferior a dois anos;
V- último ato concessório de autorização de funcionamento do ensino fundamental.
§ 1º A inspeção escolar/SEMED, mediante verificação, in loco, emitirá relatório
circunstanciado, nos termos dos incisos I ao VI do art. 24 desta Deliberação.
§ 2º A ratificação do ato referente à mudança de endereço somente ocorrerá se
as novas instalações forem compatíveis com as que motivaram a concessão e poderá
implicar reanálise do ato autorizativo.
Art. 31. A denominação da instituição de ensino, quando alterada, deverá ser
comunicada ao CME/CG/MS, com cópia do respectivo ato.
§ 1º A SEMED encaminhará ao CME/CG/MS, por meio de ofício, a cópia do
respectivo ato.
§ 2º O CME/CG/MS ratificará o ato de autorização de funcionamento do ensino
fundamental concedido à instituição de ensino, no qual deverá constar a denominação
atual e a anterior.
Art. 32. A instituição de ensino deverá afixar, em local visível e acessível ao
público, cópia do ato de credenciamento e/ou de autorização de funcionamento.
Parágrafo único. O ato concessório atualizado deverá constar na documentação
referente à vida escolar do aluno e nos demais documentos expedidos.
CAPÍTULO VII
DA CESSAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
Art. 33. O pedido de suspensão temporária ou de desativação de funcionamento
deverá ser dirigido ao CME/CG/MS, mediante processo protocolizado e autuado na
SEMED, com os seguintes documentos:
I- requerimento com o objeto do pedido;
II- exposição de motivos quanto à decisão da mantenedora, à forma de
comunicação à comunidade escolar e à guarda do acervo escolar;
III- cópia do ato concessório de autorização de funcionamento;
IV- relatório circunstanciado da inspeção escolar/SEMED.
Art. 34. A suspensão temporária será concedida pelo prazo máximo de dois anos.
§ 1º Noventa dias antes do término do prazo de concessão, a instituição de
ensino deverá comunicar ao CME/CG/MS o reinício das atividades.
§ 2º Na impossibilidade de reinício das atividades, até o prazo máximo de dois
anos, a instituição de ensino solicitará a desativação ao CME/CG/MS.
§ 3º Não havendo manifestação do interessado, em até 90 dias depois do prazo
da suspensão temporária, a SEMED solicitará ao CME/CG/MS, ex officio, a desativação
das atividades da instituição de ensino.
Art. 35. A qualquer época poderá ser feita a reanálise da autorização de
funcionamento do ensino fundamental.
§ 1º O processo de reanálise da autorização de funcionamento do ensino
fundamental deverá ser instruído pela SEMED, por solicitação do CME/CG/MS.
§ 2º Quando se tratar de reanálise, deve constar no processo a denúncia expressa
e o relatório circunstanciado da inspeção escolar/SEMED.
§ 3º Havendo necessidade de outras provas, o CME/CG/MS solicitará providências
a quem couber, no prazo por ele estipulado.
§ 4º Recebido e analisado o processo de reanálise, o conselheiro relator solicitará
a notificação do representado à presidência do CME/CG/MS.
§ 5º O representado terá o prazo de quinze dias, a partir da data do recebimento
da notificação, para pronunciar-se a respeito e apresentar defesa, por escrito, se julgar
necessário.
Art. 36. Depois da reanálise do ato de autorização de funcionamento do ensino
fundamental, e constatado o descumprimento aos dispositivos legais, o CME/CG/MS
poderá:
I- descredenciar a instituição de ensino;
II- reduzir o tempo concedido no ato autorizativo.
Parágrafo único. Se não forem comprovadas irregularidades, o CME/CG/MS se
manifestará pela manutenção do ato autorizativo.
Art. 37. O descredenciamento da instituição de ensino será efetivado mediante
ato do CME/CG/MS, publicado no DIOGRANDE (Diário Oficial de Campo Grande-MS),
depois de comunicação expressa pela SEMED, quando a instituição de ensino:
I- não oferecer o ensino fundamental, por, no mínimo, seis meses, sem ato
expedido pelo CME/CG/MS;
II- tiver as etapas e modalidades da educação básica desativadas.

Art. 26. É permitida a organização de cursos experimentais, em forma de projeto,
para até quatro anos de duração, obedecidas as disposições desta Deliberação.

Art. 38. O acervo escolar da instituição de ensino descredenciada deverá ser
encaminhado à SEMED.

Art. 27. A autorização de funcionamento do ensino fundamental, mediante oferta
de curso experimental, deverá ser requerida pela instituição de ensino ao CME/CG/MS,
sob forma de projeto, apensado ao processo e estruturado, no mínimo, com:
I- justificativa;
II- objetivos;
III- organização curricular;
IV- funcionamento do curso;
V- relação de recursos didáticos e equipamentos disponíveis;
VI- relação nominal dos profissionais envolvidos no referido projeto;
VII- pressupostos teóricos e metodológicos;
VIII- processo de avaliação de aprendizagem;
IX- processo de recuperação da aprendizagem.
§ 1º Depois do período de quatro anos do curso experimental, deve ser solicitada
a autorização de funcionamento do ensino fundamental ou apresentado novo projeto.
§ 2º Deverá ser anexado ao processo o relatório circunstanciado da inspeção
escolar/SEMED.

Art. 39. A extinção da instituição de ensino será de responsabilidade da
mantenedora.

Art. 28. O CME/CG/MS, em até dez dias úteis depois da decisão do Plenário,
encaminhará, para ser publicado, o ato concessório, ou indeferirá a solicitação de
credenciamento da instituição de ensino e/ou de autorização de funcionamento do
ensino fundamental.

CAPÍTULO VIII
DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E DO REGIMENTO ESCOLAR
Art. 40. O Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino, documento
obrigatório, deverá ser elaborado pela comunidade escolar, de modo que:
I- haja compatibilidade com as diretrizes curriculares nacionais e com as
legislações vigentes;
II- assegure a prática da gestão democrática, fortalecida pela participação, o
diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito, a valorização e a consideração das
formas de organização e dos saberes da comunidade;
III- oriente para a tomada de decisões inerentes ao processo educativo,
assegurando-lhe flexibilidade na execução;
IV- sirva de referencial na busca da melhoria qualitativa das ações educativas,
especialmente aquelas desenvolvidas pelos professores;
V- expresse a identidade do ensino fundamental, o reconhecimento das
especificidades etárias, das singularidades doeducando e o ambiente socioeconômico e
cultural deles;
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VI- contemple as reais necessidades do educando, com o objetivo de garantir:
a) o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos
e aprendizagens de diferentes linguagens;
b) o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade,
à brincadeira, à convivência e à interação.
Art. 41. O Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino deverá contemplar,
no mínimo:
I- apresentação;
II- dados de identificação da instituição de ensino;
III- organograma da instituição de ensino;
IV- histórico da instituição de ensino;
V- perfil da comunidade escolar;
VI- função social;
VII- pressupostos teóricos e metodológicos;
VIII- fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa;
IX- objetivos gerais que possibilitem o desenvolvimento da capacidade de
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação
de atitudes e valores;
X- organização dos anos escolares;
XI- modalidades oferecidas pela instituição de ensino;
XII- organização curricular, considerando as diretrizes curriculares para o ensino
fundamental e a Base Nacional Comum Curricular/BNCC;
XIII- processo de avaliação interna da atuação dos profissionais e das atividades
desenvolvidas na instituição de ensino;
XIV- processo de avaliação da aprendizagem;
XV- processo de recuperação da aprendizagem;
XVI- processo de formação continuada dos profissionais da educação;
XVII- organização e utilização do espaço físico, equipamentos e materiais
pedagógicos;
XVIII- projetos/programas;
XIX- relação dos participantes na elaboração do Projeto Político Pedagógico;
XX- referências;
XXI- anexos.
Art. 42. O Projeto Político Pedagógico, para atender às especificidades dos
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, deverá prever:
I- o desenvolvimento das especificidades do aluno público-alvo da educação
especial, por meio do plano educacional individualizado;
II- a flexibilização de recursos e avaliação;
III- serviços de apoio pedagógico especializado, quando comprovada a
necessidade, em sala de aula, em eventos promovidos pela instituição de ensino e nos
espaços comuns;
IV- agrupamento, nas classes comuns, considerando o quantitativo de alunos por
turma, as necessidades específicas e os recursos que lhes disponibilizados.
Art. 43. No ensino fundamental, o Projeto Político Pedagógico da instituição de
ensino deverá:
I- organizar o tempo, espaços e oportunidades educativas;
II- compartilhar a tarefa de cuidar e de educar entre os profissionais da educação,
as famílias e outros segmentos sociais;
III- conceber o currículo de forma integrada entre a ampliação da jornada escolar
diária, o desenvolvimento das atividades, o acompanhamento pedagógico, o reforço e o
aprofundamento da aprendizagem, a experimentação e a pesquisa científica, a cultura e
as artes, o esporte e o lazer, as tecnologias da comunicação e informação, a afirmação da
cultura dos direitos humanos, a preservação do ambiente a promoção da saúde, dentre
outras.
Parágrafo único. Para assegurar a organização das atividades acima previstas,
a instituição de ensino poderá estabelecer parcerias com outros órgãos e/ou entidades
locais.
Art. 44. O Regimento Escolar, documento normativo do Projeto Político
Pedagógico, obrigatório na instituição de ensino, deverá ser elaborado em consonância
com as normas emanadas do CME/CG/MS e garantir:
I- a fundamentação legal do Projeto Político Pedagógico, com quem,
necessariamente, deverá estar compatível e atender à legislação vigente;
II- a normatização da organização administrativa, pedagógica, disciplinar e as
relações entre os diversos segmentos que constituem a comunidade escolar.
Art. 45. O Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar serão aprovados
pelo setor competente da SEMED.

CAPÍTULO IX
DO CURRÍCULO E DA AVALIAÇÃO
Art. 46. O currículo constitui-se pelas experiências escolares que se fazem em
torno do conhecimento, orientadas pelas relações sociais, com vistas a articular as
vivências dos diversos sujeitos envolvidos no processo educativo, com o conhecimento
formal historicamente acumulado.
§ 1º As experiências escolares deverão estar focadas nas diretrizes curriculares,
concretizadas por meio de intenções educativas que envolvam os alunos, considerando
as vivências e experiências da realidade na qual estejam inseridos.
§ 2º As experiências escolares deverão englobar todos os aspectos do ambiente
escolar, a parte explícita do currículo e tudo que contribuir, implicitamente, para a
apropriação de conhecimentos socialmente importantes: valores, atitudes e orientações
de conduta que transitem para além dos conteúdos trabalhados nos componentes
curriculares.
§ 3º O currículo deverá visar ao pleno desenvolvimento do aluno, ao preparo para
a cidadania e à qualificação para o trabalho.
Art. 47. O currículo do ensino fundamental deverá se referenciar na BNCC, em
consonância com as normas e com os documentos legais vigentes da Rede Municipal de
Ensino/REME.
§ 1º Os componentes curriculares do ensino fundamental serão distribuídos nas
áreas de conhecimento, conforme a Matriz Curricular.
§ 2º O currículo de cada unidade escolar deverá estar contemplado no Projeto
Político Pedagógico próprio.
Art. 48. A avaliação da aprendizagem será suporte permanente ao processo de
ensino e de aprendizagem, para orientar o planejamento das ações dos docentes e o
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consequente redimensionamento, quando necessário, a fim de possibilitar ao aluno o
prosseguimento, com êxito, no processo de escolarização.
Art. 49. A avaliação da aprendizagem será realizada de forma contínua,
formativa e cumulativa ao desempenho do aluno, durante o processo de ensino e de
aprendizagem, observando-se os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor, por meio de
diferentes técnicas e instrumentos.
Art. 50. A avaliação do processo de aprendizagem terá por objetivos:
I- diagnosticar o nível de aprendizagem do aluno;
II- verificar os avanços, dificuldades e possibilidades do aluno no processo de
construção do conhecimento.
Parágrafo único. A verificação do desempenho do aluno dar-se-á por meio
de instrumentos previstos no Projeto Político Pedagógico e no Regimento Escolar da
instituição de ensino.
Art. 51. A instituição de ensino deverá avaliar as condições de oferta, a adequação
da infraestrutura física, os recursos humanos e os recursos materiais disponíveis, com
base em critérios compatíveis com o que determinam os dispositivos legais e normativos.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 52. Os profissionais da educação, para o exercício das funções em
administração, planejamento, coordenação, inspeção, supervisão e orientação
educacional para a educação básica, deverão ter formação em cursos de graduação
em Pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação em educação, a critério da
mantenedora.
Art. 53. Para atuar no ensino fundamental, o docente deverá ter licenciatura
plena na área de atuação.
Parágrafo único. Serão resguardados os direitos dos docentes já efetivados.
Art. 54. Os profissionais que atuam na instituição de ensino deverão possuir o
curso em primeiros socorros.
Art. 55. Será sustada a tramitação de processo de autorização de funcionamento
de que trata esta Deliberação, até o julgamento do mérito, a instituição de ensino que
estiver submetida à apuração de irregularidades pelo Sistema Municipal de Ensino ou
pelo Ministério Público Estadual.
Art. 56. Aos processos autuados na SEMED, será apensada a informação da
assessoria técnica/CME/CG/MS.
Art. 57. A fim de complementar a análise do processo, se necessário, realizarse-á diligência pela assessoria técnica/CME/CG/MS ou pelo conselheiro relator.
Art. 58. Ficam mantidos os credenciamentos de instituições de ensino, e até o
término de vigência, as autorizações de funcionamento concedidas pelo CME/CG/MS, em
data anterior à presente Deliberação.
Art. 59. Os processos em tramitação, até a data de publicação desta Deliberação,
serão apreciados pela legislação anterior, e a concessão será na forma estabelecida
nesta Deliberação.
Art. 60. Os casos omissos serão resolvidos pelo CME/CG/MS.
Art. 61. Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação, revogando-se
as DELIBERAÇÕES CME/MS N. 1.159/2010, CME/MS N. 1.605/2013, N. 1.781/2015 e
demais disposições contrárias.
Campo Grande/MS, 5 de março de 2020.

Alelis Izabel de Oliveira Gomes
Conselheira Presidente do CME/CG/MS

HOMOLOGO
Em: 25/5/2020

Elza Fernandes Ortelhado
Secretária Municipal de Educação

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
DELIBERAÇÃO N. 682/CMDCA/2020.
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE REGISTRO E DE INSCRIÇÃO
DE PROGRAMA.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso III do artigo 5º, da Lei Municipal n. 2.892, de
09 de junho de 1992, com base na Deliberação nº 436/CMDCA, de 17 de dezembro de
2014 e considerando o Art. 4º da deliberação n. 675, de 7 de maio de 2020 e a decisão
na 484ª Sessão Ordinária, de 28/5/2020.
DELIBERA:
Art. 1º. Ficam prorrogadas as renovações de Registro e de Inscrição de Programa
destinados ao atendimento de crianças e adolescentes às entidades constantes do anexo
único desta deliberação, até 30 de setembro de 2020.
Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande, 10 de junho de 2020.
Consª Alessandra Rossi Cáceres Mendonça
Presidente/CMDCA
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ANEXO ÚNICO À DELIBERAÇÃO CMDCA N. 682 DE 10 DE JUNHO DE 2020.

EMENTA: MULTA – PODA DRÁSTICA OU EXCESSIVA –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO
DESENVOLVIENTO NATURAL DA COPA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Entidades
Grupo de Incentivo a Qualidade de Vida Viver Bem

I – É proibida a poda drástica ou excessiva de árvores
públicas ou particulares que afetem significativamente o
desenvolvimento da copa das árvores;

Associação Crianças do Brasil em Campo Grande – Segunda Casa

II – Para incidência da infração descrita no § 2º, do Art. 19,
da Lei Complementar nº 184/11, imperiosa a comprovação
de que a poda drástica ou excessiva causou prejuízos ao
desenvolvimento natural da copa;

Associação de Educação Especial Marcelo Takahashi
Equipe da Esperança Voluntários da Santa Casa

III – Existindo comprovação de que a poda não trouxe
qualquer prejuízo ao desenvolvimento natural da árvore, a
multa imposta torna-se inexigível e indevida;

Associação dos Amigos da Criança e do Adolescente - ACA
Sociedade Assistencial MEIMEI

IV – Recurso conhecido e provido.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande/MS
Obras Sociais Francisco Thiesen

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de
Recursos Fiscais do Município de Campo Grande-MS, por maioria de votos, conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário nº. 0597/2015.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Campo Grande-MS, 27 de maio de 2020.
Acórdão:
Recurso:
Processo:
Recorrente:
Recorrido:

0194/2020
Voluntário nº. 0597/2015
36597/2015-53
Ana Margarida Cavalcanti Cardoso
Município de Campo Grande/MS
Emerson Augusto Maeda Taira
Ismael Almada Filho
Felipe Barros Corrêa
Marcelino Pereira dos Santos

Julgador Singular:
Parecer Jurídico:
Relator(a):
Revisor:

PARTE II

Sérgio Antônio Parron Padovan
Presidente

Felipe Barros Corrêa
Redator

Tomaram parte no julgamento os Membros: Adrianne Cristina Coelho Lobo, Alberto
Kalachi, Fernando Augusto de Salles, Giovana Dario Sbaraini, Jorge Takeshi Otubo,
Luiz Lemos de Souza Brito Filho, Marcelo Flávio Delgado, Marcelino Pereira dos Santos,
Ruberlei Bulgarelli e Valdeci Custódio Palmeira.

P O D E R

L E G I S L A T I V O

ATOS LEGISLATIVOS

ATOS DE LICITAÇÃO

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS
comunica aos interessados que fará realizar Audiência Pública no dia 15 de junho de
2020, segunda-feira, às 09:00 h (nove horas), no Plenário Edroim Reverdito do Poder
Legislativo do Município, localizado na Avenida Ricardo Brandão, n. 1600, Jatiúka
Parque, para discutir sobre o Projeto de Lei Complementar n. 694/20, que regulamenta
a aplicação da Taxa de Relevância Ambiental (TRA) no Município de Campo Grande - MS
e dá outras providências.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROF. JOÃO ROCHA, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE, com
fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e inciso
XXII, do art. 4, da Lei nº 10.520/02, conforme consta do Processo nº 091/2020,
HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº
001/2020, tipo menor preço global, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO
DE PEÇAS, conforme especificações estabelecidas no Anexo II - Termo de Referência”,
adjudicado em favor da empresa LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 01.682.110/0001-43, pelo valor global de R$ 99.999,96 (noventa e
nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
Campo Grande (MS), 03 de junho de 2020.

Campo Grande - MS, 10 de junho de 2020.

Prof. João Rocha
Presidente
PROF. JOÃO ROCHA
Presidente

CARLÃO
1º Secretário

PORTARIA N. 012-2020/ADM
PROF. JOÃO ROCHA, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Art. 1º - Fica designado o servidor: Antônio José Faustino, ocupante do cargo em
comissão de Coordenador de Patrimônio e Serviços, para fiscalizar o cumprimento
do contrato nº. 006/2020, referente ao Processo Administrativo nº. 091/2020,
Processo Licitatório – Pregão Presencial n.: 001/2020.
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 04 de junho de 2020.
Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 10 de junho de 2020.
PROF. JOÃO ROCHA
Presidente

PARTE III

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato administrativo nº: 006/2020
Processo administrativo nº: 091/2020
Processo licitatório – pregão presencial nº: 001/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, conforme especificações do Termo de Referência do
edital do pregão presencial nº 001/2020.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS)
Contratada: LLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 08/06/2020 a 08/06/2021
Valor do Contrato: R$ 99.999,96
Data Contrato: 04/06/2020
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.17
Empenho nº: 214, do dia 04/06/2020
Amparo Legal: Lei nº 8.666/1993, vinculando-se ao edital e aos anexos do pregão
presencial nº 001/2020, constante do Processo Administrativo nº 091/2020, bem como
na proposta da CONTRATADA.
Signatários: pela Contratante, João Batista da Rocha, pela Contratada, Luís Moreira de
Lima.

P U B L I C A Ç Õ E S

REQUERIMENTO DE OPERAÇÃO DE LICENÇA
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CECILIA MEIRELES torna público que requereu à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental - Modalidade
Licença de Operação - para atividade de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. Localizada à
AVENIDA SÃO NICOLAU, 1.535, BAIRRO VILA NASSER, 79.116-270 município de Campo
Grande – MS.
REQUERIMENTO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CEDRO torna público que recebeu da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença
Prévia para atividade de CONDOMÍNIO, com endereço à Rua Antônio Bicudo, 229,
Jardim São Lourenço. CEP: 79.041-320 Campo Grande – MS.

A

P E D I D O

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande-MS – LIENCA, no
uso das suas atribuições e de conformidade o seu Estatuto Social, convoca os Presidentes
das Escolas de Samba, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada na sede
do GRES Unidos da Vila Carvalho, situada na Sodré nº 194 – Vila Carvalho, no dia
08/07/2020 às 19h00 em 1ª convocação com a presença de no mínimo 2/3 das filiadas.
Em 2ª convocação às 19h30 será instalada a Assembléia com qualquer numero de
filiados, para cumprirem as seguintes pautas:
- Referendar a Composição da Chapa de Consenso para a Eleição da Diretoria para
período de 2020 a 2023, conforme deliberada em Reunião do Conselho Deliberativo em
02/06/2020
- Referendar a Composição do Conselho Deliberativo para o período 2020 à 2021
Eduardo de Souza Neto – Presidente

PÁGINA 21 - segunda-feira, 15 de junho de 2020
REQUERIMENTO
Funsolos Construtora e Engenharia Ltda. torna público que requereu da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental –
Modalidade Licença de Instalação Ampliação, para atividade de abastecimento de
combustível de frota própria. Localizada na Rod. Anel Rodoviário, 894 – Noroeste
município de Campo Grande –MS.
REQUERIMENTO
ATELIER R.T. FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA torna público que
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença
Ambiental Modalidade Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação

DIOGRANDE n. 5.970
para atividade de FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
COM ÁREA ÚTIL ACIMA 360 m². Localizada à RUA FIRMO CRISTALDO, N° 1060,
BAIRRO NOVA LIMA, município de Campo Grande–MS.
CONCESSÃO
CONDOMÍNIO EDIFICIO TAMOIOS torna público que recebeu da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade Licença
Ambiental Simplificada com validade de 48 MESES a contar de 02/06/2020, para
atividade de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. Localizada à RUA 15 DE NOVEMBRO,
962, CENTRO município de Campo Grande –MS.

