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observados os aspectos de educação e relacionamentos interpessoais como: hábitos 
de higiene, organização de espaço e pertences, cumprimentos de horários, atividades 
socioeducativas, lazer e socialização, dentre outros.

Art. 36. Os recursos humanos constituem elemento fundamental para efetividade 
do trabalho social e para qualidade dos serviços ofertados pelo Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social para a População em Situação de Rua “Claudio 
Gilberto Botter” – CENTRO POP, cabendo cumprir com responsabilidade a legislação 
pertinente em vigor.

Art. 37. O não cumprimento da legislação pelos recursos humanos da Instituição 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social para a População em Situação 
de Rua “Claudio Gilberto Botter” – CENTRO POP, acarretará na aplicação de penalidades, 
em conformidade com o estabelecido na Lei Complementar nº. 7 de 30 de janeiro de 
1996 – Estatuto do Servidor Público Municipal, na Consolidação das Leis do Trabalho e 
nesta Resolução.

Art. 38. Os casos omissos serão resolvidos pelo setor da Proteção Social Especial 
do órgão gestor.

Art. 39. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 

DECRETO n. 14.065, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

  Dispõe sobre a tipologia das Unidades da Rede Municipal de  Saúde 
-  REMUS e dá outras providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 67, inciso 
VIII, da Lei Orgânica do Município
 
DECRETA:
 

Art. 1º As unidades integrantes da Rede Municipal de Saúde - REMUS serão 
classificadas por tipologia, objetivando o melhor gerenciamento, planejamento e 
administração de ações do Sistema Único de Saúde no âmbito do Município de Campo 
Grande.

Art. 2º A tipologia da Unidade será definida com base nos seguintes critérios:

I - natureza e complexidade dos serviços prestados;

II - população atendida;

III - número de procedimentos realizados;

IV - estrutura física da Unidade;

V - localização geográfica;

VI - número de especialidades oferecidas;

VII - número de equipes nas Unidades de Saúde da Família.

Parágrafo único. Os elementos relacionados nos incisos deste artigo, não 
necessariamente serão utilizados conjuntamente, podendo a avaliação fixar-se em 
apenas um ou mais critérios.

Art. 3º A tipologia das Unidades integrantes da REMUS será definida, observados 
os critérios estabelecidos no art. 2º e a natureza dos serviços prestados, constantes no 
Anexo Único ao presente Decreto.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a adotar medidas 
necessárias para a classificação das Unidades da Rede Municipal de Saúde, observando 
as disposições deste Decreto.

Art. 5º A proposta de fixação da tipologia das Unidades da REMUS, será elaborada 
pela Secretaria Municipal de Saúde e aprovada por ato do Prefeito Municipal.

Art. 6º A classificação tipológica das Unidades da Rede Municipal de Saúde será 
atualizada anualmente, considerando as informações e os dados do Sistema Único de 
Saúde no âmbito do Município de Campo Grande.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado 
o Decreto n. 11.325, de 14 de setembro de 2010 e suas respectivas alterações.

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE NOVEMBRO DE 2019.
  

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO ÚNICO AO DECRETO n. 14.065/2019.

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICA DAS UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE

1. UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS

As Unidades Básicas de Saúde serão classificadas em tipologia I, II, III, IV e V, 
considerando como base os critérios mencionados no Art. 2º deste Decreto, até a 
conclusão da transição das Unidades para o Programa de Saúde da Família.

2. UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF

Tipologia População Atendida Número de Equipes de 
Saúde da Família

I Até 3.500 habitantes 1
II De 6.000 a 7.000 habitantes 2

III De 9.000 a 10.500 habitantes 3
IV De 12.000 a 14.000 habitantes 4

Tipologia Observação Número de Equipes de 
Saúde da Família

V Unidades de Saúde rurais e USF com 5 
equipes 5

VI USF com 3 equipes + equipe ampliada e 
USF com 3 equipes 3 a 6

VII USF com 7 equipes 7
VIII USF com 8 equipes 8

Entende-se por Equipe Ampliada aquela que contar com médico pediatra e ginecologista

3. UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

Tipologia Número de Consultórios Odontológicos Completos (por unidade 
móvel)

I 1 - 2
II 3 - 4

4. CENTROS REGIONAIS DE SAÚDE E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Tipologia Quantidade Mensal de Atendimentos
I Até 19.999 atendimentos
II De 20.000 a 30.000 atendimentos
III Acima de 30.000 atendimentos

5. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Tipologia N. de especialidades oferecidas
I 1 a 10
II 11 a 26
III Acima de 26

6. CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Tipologia População Adstrita (n. de 
habitantes)

Perfil dos pacientes 
atendidos

AD Acima de 70.000 Usuários de Álcool e Drogas
Infanto-Juvenil Acima de 200.000 Crianças e Adolescentes

I De 20.000 a 70.000 Geral (adultos, crianças e 
adolescentes)

II De 70.001 a 200.000 Adultos em Geral

III Acima de 200.000 Geral (adultos, crianças e 
adolescentes)

7. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA

Tipologia Quantidade de consultórios odontológicos
I 1 a 3
II 4 a 6
III 7 a 13

8. SERVIÇOS DE PEQUENAS CIRURGIAS

Tipologia Natureza do serviço prestado
I Pequena cirurgia em geral

II
Pequena cirurgia em geral, acrescida de cirurgias em pelo menos 
uma das seguintes áreas: dermatologia, cirurgia plástica, oncologia, 
urologia ou cirurgia pediátrica

9. SERVIÇOS DE RADIOLOGIA

Tipologia Natureza do serviço prestado

I
Pelo menos um dos seguintes exames: Raios-X de extremidades, 
tórax e arcos costais, crânio e face, articulações e coluna, com ou 
sem preparo

II Tipo I acrescido de pelo menos um dos seguintes exames: coluna 
total, Raios X com contraste, mamografia

10. SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA

Tipologia Natureza do serviço prestado

I

Pelo menos um dos seguintes procedimentos: USG pélvica, obstétrica, 
transvaginal, rins e vias urinárias, hipocôndrio direito (fígado e 
vias biliares), abdômen total, articulações (ombro, joelho, punho e 
cotovelo).

II

Os do tipo I acrescido de pelo menos um dos seguintes exames: 
mama, próstata abdominal, próstata transretal, tireóide, 
transfontanela, bolsa escrotal ou testículo, USG Doppler (vascular: 
veias e artérias, colorido de órgão e estrutura, fluxometria obstétrica, 
obstétrico com Doppler colorido e pulsado) morfológico fetal.

11. SERVIÇOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLÓGICA

Tipologia Natureza do serviço prestado
I Exame anatomo-patológico de colo uterino ou colposcopia

II Os do tipo I acrescidos de exame citopatológico ou anatomo-
patológico de mama

12. SERVIÇOS

Tipologia Natureza do serviço prestado

Especial

Central de Laudos
Serviços de Referência Hospitalar
Policlínicas Odontológicas
Unidades Móveis de Atendimento Odontológico

DECRETO n. 14.066, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

  Dispõe sobre a prestação de aulas temporárias em unidades da   
Rede Municipal de Ensino (REME) de Campo Grande e dá outras  
providências.
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MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito de Campo Grande, Estado de Mato Grosso 
do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 67 da Lei Orgânica do 
Município, e tendo em vista o disposto no art. 63 c.c. art. 293, inciso IV, ambos da Lei 
Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011;

Considerando que o Município de Campo Grande, para tornar efetivas e concretas 
as determinações constantes do art. 5o, § 1o, inc. III e § 4o do art. 11, inc. III, e 
do art. 87, § 3o, todos da Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, tem a 
obrigação de manter as unidades escolares com professores aptos a ministrarem aulas, 
continuamente, aos alunos da  educação básica em todos os dias do ano letivo;

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

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS AULAS TEMPORÁRIAS

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º A prestação de aulas temporárias na Rede Municipal de Ensino/REME será 
efetivada na modalidade de substituição do professor ausente por outro profissional da 
educação, com fundamento no art. 63 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro 
de 2011, mediante:

I - atribuição de aulas complementares a professor efetivo da REME, por meio da 
ampliação da respectiva carga horária;

II - convocação de profissional da educação não integrante da carreira do 
magistério municipal, por contratação temporária, por prazo determinado, nos termos 
do inciso IV do art. 293 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011;

III - aulas excedentes atribuídas a professor com vínculo ativo, para substituições 
de afastamentos previstos em lei de até 15 dias ou para reposição de aulas.

§ 1o As aulas temporárias serão prestadas somente por profissional da educação, 
comprovada a formação e a habilitação, e licenciado para lecionar em classe, ano ou 
disciplina equivalentes àqueles que o substituído ocupava. 

§ 2o A substituição, no caso do inciso I do caput, e a reposição de aulas deverão 
ocorrer, preferencialmente, por profissional da unidade de lotação do professor substituto, 
comprovada, sempre, a compatibilidade de horário.

Art. 2o A substituição será efetuada por profissional da educação classificado 
no processo seletivo de professores temporários da Secretaria Municipal de Educação/
SEMED, em razão da necessidade de: 

I - substituir professor afastado do exercício do cargo por motivo:

a) do exercício de função de diretor de escola, diretor adjunto ou coordenador 
pedagógico em unidade escolar da Rede Municipal de Ensino/REME;

b) da ocupação de cargo em comissão ou função de confiança e exercício de 
função técnico-pedagógica em atuação na Secretaria Municipal de Educação/SEMED; 

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

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

e) participação em curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado, reconhecido 
o interesse da área da educação e autorizado pelo titular da Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED.

II - preencher posto de trabalho vago em razão de: 

a) não existir candidato habilitado em concurso público para assumir cargo 
efetivo vago de professor; 

b) instalação de nova unidade escolar;

c) abertura de nova turma ou sala de aula;

d) impossibilidade de lotação de professor efetivo, devido à fragmentação de 
carga horária.

III - lotar outro docente em vaga gerada pela readaptação definitiva ou 
temporária de professor.

§ 1o A substituição do professor, em razão das situações discriminadas nas alíneas 
do inciso I deste artigo, fica condicionada à comprovação do afastamento do professor 
substituído da sala de aula.

§ 2o Para este artigo, vaga pura corresponde ao posto de trabalho sem ocupante 
e que tem de ser provido somente por profissional da educação em função de docente. 

Art. 3o O professor substituto será afastado da função nas seguintes situações:

I - retorno do professor substituído ao exercício do cargo;

II - lotação de professor concursado na vaga pura; 

III - preenchimento do posto de trabalho por professor efetivo removido de outra 
unidade escolar, por interesse da Secretaria Municipal de Educação/SEMED;

IV - fechamento da turma ou classe;

V - a pedido do substituto;

VI - abandono do cargo ou da função;

VII - ineficiência no desempenho da função de docente, demonstrado em 
relatório elaborado pela direção da unidade escolar, assegurado o contraditório; 

VIII - por interesse da Administração Municipal.

Art. 4o Ficará impedido de atuar na função de docente substituto o professor que:

a) o nome não constar na lista dos classificados no processo seletivo para 
professores temporários atuarem nas unidades escolares da REME; 

b) tiver se licenciado ou se afastado do exercício do cargo por período superior a 
30 dias, no semestre letivo anterior, quando com aulas complementares ou convocado, 
não contabilizando as licenças em decorrência de acidente em serviço, licença gala, 
nojo, adotante, maternidade, paternidade, prestação de serviço à Justiça, ao Tribunal 
Regional Eleitoral e por motivo de doação de sangue; 

c) estiver afastado por motivo de licença médica, licença para acompanhar 
cônjuge, licença para tratar de interesse particular ou cedido a outro órgão; 

d) for ocupante de cargo ou emprego que lhe implique acumulação ilícita; 

e) estiver aposentado por invalidez ou sob forma compulsória; 

f) for servidor público aposentado por invalidez, compulsoriamente por idade, 
voluntariamente em dois cargos de professor, voluntariamente, em cargo público não 
acumulável com o de professor;

g) tiver sofrido penalidade administrativa de demissão em órgão ou entidade da 
Administração Pública ou judicial com a perda do cargo público; 

h) estar designado para outra função na Rede Municipal de Ensino/REME;

i) ocupar cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública 
municipal; 

j) estiver readaptado;

k) estiver em processo de reabilitação profissional e ser considerado inapto para 
exercer função de docente;

l) encontrar-se com sete ou mais meses de gestação;

m) estiver cumprindo o período de estabilidade por maternidade.

Parágrafo único. O profissional da educação que se encontrar em tratamento de 
saúde, em licença gestante ou recebendo benefícios pelo INSS não poderá desempenhar 
a função de professor temporário, nos termos do disposto no art. 13, incisos I e II do 
Decreto n. 11.846, de 29 de maio de 2012, com redação dada pelo Decreto n. 13.588, 
de 1o de agosto de 2018. 

Art. 5o A atribuição de aulas complementares ou convocação de profissional da 
educação classificado no processo seletivo para ministrarem aulas nas unidades escolares 
da Rede Municipal de Ensino/REME serão efetivadas mediante encaminhamento das 
seguintes informações:

I - motivo da substituição e/ou origem da vaga;

II - identificação do servidor afastado, quando for o caso; 

III - indicação do candidato à vaga de substituto; 

IV - turma, carga horária e turno em que as aulas serão ministradas; 

V - unidade escolar de lotação; 

VI - período da substituição;

VII - se é na condição de aulas complementares ou de convocação.

Parágrafo único. É permitida a prorrogação do período da prestação das aulas 
complementares ou da convocação, no caso de continuidade da licença para tratamento 
de saúde do substituído, mediante prévia solicitação do diretor da unidade escolar, 
encaminhada à unidade de gestão de recursos humanos da Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED, por meio de formulário próprio.

Seção II
Do Processo Seletivo para Professores Temporários 

Art. 6o Os profissionais da educação interessados em atuarem na função de 
professor substituto em unidades escolares da Rede Municipal de Ensino/REME, para 
exercerem a função de docente ou ocupar, temporariamente, posto de trabalho vago, 
deverão se submeter ao processo seletivo para professores temporários da Rede 
Municipal de Ensino/REME.

§ 1o O processo seletivo, mencionado neste artigo, será publicado em edital de 
chamada pela Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Gestão, com todas as especificidades, no Diogrande, com validade de 12 meses, e 
poderá ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade e conveniência 
da Administração Municipal.

§ 2o O candidato inscrito será responsável pela exatidão das informações prestadas 
no ato da inscrição e cumprir os demais procedimentos de etapas subsequentes, sob 
pena de exclusão do processo seletivo. 

CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES DE AULAS TEMPORÁRIAS

Seção I
Das Aulas Complementares

Art. 7o As aulas complementares serão atribuídas a ocupante do cargo efetivo de 
professor com exercício em unidade da Rede Municipal de Ensino/REME, de acordo com 
a classificação no processo seletivo simplificado para esse fim.

Art. 8o O prazo de cumprimento das aulas complementares será correspondente 
ao período do afastamento ou licença do professor substituído ou pelo período letivo, 
quando tiver origem em posto de trabalho vago.

Art. 9o O professor que estiver ministrando aulas complementares terá revogada 
essa atribuição, sem direito ao retorno, quando assumir vaga de concurso público, 
passar a ocupar cargo em comissão ou função de confiança ou for cedido.

Art. 10. O professor que ministrar aulas complementares terá direito ao gozo de 
licença para tratamento da própria saúde, por período máximo de 30 dias, desde que o 
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período das aulas complementares esteja em vigência.

Parágrafo único.  Quando o afastamento do professor com aulas complementares 
for superior ao período referido no caput deste artigo, será efetivado o cancelamento do 
prazo restante.

Seção II
Da Convocação de Profissionais da Educação

Art. 11. A convocação para aulas temporárias em unidades da REME deverá 
recair sobre profissional de educação de acordo com a classificação no processo seletivo 
de professores temporários.

Parágrafo único. O exercício temporário na função de professor substituto não 
assegura ao profissional da educação convocado que vier a ser nomeado, em virtude de 
concurso público, a vaga que lhe deu origem a convocação.

Art. 12. O profissional da educação classificado no processo seletivo para 
assumir aulas temporárias, firmará termo de adesão, com o compromisso de assumir 
aulas temporárias em unidade escolar da Rede Municipal de Ensino/REME, sempre que 
for convocado.  

§ 1o A vigência da convocação será vinculada ao calendário do ano letivo, e a 
eficácia será efetivada durante a prestação do serviço pelo convocado.

§ 2o O prazo de cada ato de convocação e/ou de atribuição de aulas complementares 
não poderá ser inferior a 16 dias nem superior a 6 meses por semestre do ano de 
validade do processo seletivo de professores temporários. 

Art. 13. Os candidatos chamados para assumirem as aulas temporárias deverão 
apresentar os seguintes documentos:

I - Candidatos que forem convocados pela primeira vez:

a) Registro Geral/RG de identificação, documento oficial;

b) inscrição no Cadastro de Pessoa Física/CPF, documento oficial;

c) título de eleitor, documento oficial;

d) comprovante de quitação eleitoral da última eleição, dos dois turnos, se houve, 
ou certidão de quitação eleitoral impressa, obtida no site do TRE;

e) folha espelho do PASEP, emitida pelo Banco do Brasil, ou do PIS, emitida pela 
Caixa Econômica Federal (não será aceito NIS, NIT, cartão cidadão, página da carteira 
de trabalho);

f) 1 foto 3X4 atualizada;

g) comprovante de residência completo e atualizado;

h) certidão de nascimento ou de casamento ou, ainda, de casamento com 
averbação, quando divorciado, e, neste caso, todos os documentos pessoais devem 
estar alterados de acordo com a certidão;

i) certidão de nascimento, CPF e RG dos filhos dependentes, carteira de vacinação 
dos filhos de 0 a 6 anos e o comprovante de matrícula escolar dos filhos menores de 14 
anos;

j) comprovante de escolaridade (diploma), com data em que colou grau na 
graduação/licenciatura, na área de atuação; se não possuir, apresentar declaração, com 
a data em que colou grau, acompanhada do histórico escolar - frente e verso;

k) certificado militar, quando for o caso;

l) carteira do CREF para os profissionais de educação física, independente da área 
que irá atuar;

m) declaração de bens, ficha de dados pessoais, termo de responsabilidade, 
declaração de acúmulo ou não de cargo na função pública, conforme formulários do site 
www.campogrande.ms.gov.br/semed - Divisão de Lotação e Movimentação/DLM;

n) Carteira de Trabalho e Previdência Social/CTPS com cópia das folhas em que 
constem a foto, a qualificação civil e a data do primeiro emprego, quando for o caso;

o) “consulta de conta salário”, documento que comprova abertura de conta 
salário, obrigatoriamente do Banco Bradesco, com a assinatura e carimbo do gerente 
do banco;

p) comprovante de tipagem sanguínea ou declaração de próprio punho;

q) atestado médico declarando gozar boa saúde, o qual deverá ser entregue 
antes do exercício das atividades, e caso houver interrupção de mais de 30 dias entre 
uma convocação e outra, deverá ser entregue novamente;

r) declaração de idoneidade;

s) certidões de antecedentes criminais emitidas pela Justiça Federal, no endereço 
eletrônico http://web.trf3.jus.br/certidao/certidao/solicitar, e da Justiça Estadual, no 
endereço eletrônico http://www.tjms.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000, de 1o e 2o 
graus;

t) termo de opção Servimed;

u) certificado de curso de primeiros socorros, com carga horária mínima de 8h, 
conforme Parecer CME/CLN n. 78/2019;

v) outros documentos, consoante exigências no andamento deste processo 
seletivo.

II – Candidatos que já ministraram aulas ou estão em docência na Rede 
Municipal de Ensino/REME deverão conferir a documentação e atualizá-la, se necessário, 
consoante disposto no inciso I deste artigo.

Art. 14. Ao professor convocado para aulas temporárias será assegurado:

I - vencimento da classe A do nível correspondente à respectiva titulação, no 
valor da carga horária trabalhada, conforme tabela salarial do magistério municipal;

II - gratificação pelo exercício em local de difícil acesso ou provimento e pelo 

trabalho em período noturno, quando for o caso;

III - gratificação natalina e abono de férias, pela média dos valores recebidos no 
período de trabalho;

IV - vale-transporte, na forma da legislação vigente;

V - licença para tratamento da própria saúde, durante o prazo da convocação, 
nos primeiros 15 dias com remuneração paga pelo Município; 

VI - licença à gestante ou à adotante, limitadas ao período de convocação para 
aulas temporárias, assegurada a estabilidade na forma da legislação;

VII - abono da ausência de oito dias por motivo de casamento ou licença 
paternidade;

VIII - abono de ausência de oito dias pelo falecimento do cônjuge ou companheiro, 
ascendentes, madrasta, padrasto, descendentes, enteados ou irmãos;

IX - contribuição para a previdência social geral mantida pelo Instituto Nacional 
de Seguro Social/INSS.

§ 1o Os dias de ausências pelos motivos referidos nos incisos VII e VIII serão 
contados a partir da ocorrência do evento.

§ 2o Na licença para tratamento de saúde, à gestante ou à adotante, o professor 
convocado receberá remuneração até início do prazo de obrigação de pagamento do 
benefício pelo INSS e, ao findar o afastamento, se ainda estiver em vigor o período da 
convocação original, será reconduzido às funções.

§ 3o A professora convocada em licença à gestante que optar pela prorrogação 
desse tipo de licença terá assegurado o vínculo com a Administração Municipal até findar 
a estabilidade pela maternidade.

Art. 15. O vínculo de trabalho do professor convocado será jurídico-administrativo, 
sendo-lhe assegurados direitos funcionais, conforme dispõem os arts. 292, 293, 294 e 
295 da Lei Complementar n. 190/2011.

Seção III
Das Aulas Excedentes

Art. 16. Aulas excedentes são aquelas ministradas para substituir as ausências 
justificadas, por período de 1 a 15 dias, nas modalidades de:

I - reposição: quando as aulas tiverem finalidade de compensar as ausências 
justificadas, de até três dias, pelo próprio professor;

II - substituição: se as aulas forem ministradas por professor efetivo ou 
convocado, em substituição ao docente ausente em afastamentos de até 15 dias.

§ 1o Quando o próprio professor não puder assumir as aulas que deixou de 
ministrar, o diretor da escola indicará outro docente, preferencialmente da respectiva 
unidade.

§ 2o A reposição deverá ser efetivada, conforme cronograma bimestral definido 
pela direção escolar, a fim de garantir a carga horária devida aos alunos, e será 
submetido, previamente, à Secretaria Municipal de Educação/SEMED, para ciência.

§ 3o Na falta de professor com vínculo ativo, poderá ser chamado professor 
classificado no processo seletivo, com autorização prévia da unidade setorial de recursos 
humanos da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.

Art. 17. A remuneração do professor que cumprir horas excedentes corresponderá 
ao número de horas-aulas ministradas no mês, equivalendo o valor da hora trabalhada 
à divisão do respectivo vencimento por 90 horas mensais.

Parágrafo único. O valor percebido de horas excedentes não se incorpora à 
remuneração para contribuição com a previdência social municipal nem à remuneração 
do professor para pagamento de nenhuma vantagem financeira, em especial gratificação 
natalina e abono de férias. 

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 18. Posto de trabalho vago corresponde àquele que se encontra sem ocupante, 
temporária ou originalmente, e que tem de ser provido somente por profissional da 
educação em função de docente.

Art. 19. Para efetivação da convocação ou da atribuição de aulas complementares, 
a unidade escolar deverá encaminhar para a Secretaria Municipal de Educação/SEMED, 
via comunicação interna, a documentação solicitada pela unidade setorial de recursos 
humanos.

Art. 20. Quando o exercício da função de professor temporário implicar 
acumulação de cargo ou função, deverão ser observadas as seguintes regras:

I - se o substituto for professor integrante da carreira do magistério municipal, 
a atribuição das aulas será na modalidade de aulas complementares, com carga horária 
limitada a 50h/a semanais;

II - se o substituto for ocupante de cargo ou emprego público de nível superior, 
em órgão ou entidade da Administração Municipal, a soma das cargas horárias não 
poderá ser superior a 50h/a semanais;

III - se o substituto for detentor de cargo ou emprego público de professor ou 
de nível superior em órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou federal, a 
soma das cargas horárias não poderá ser superior a 50h/a semanais.

Art. 21. O exercício da função de professor substituto, em regime de acumulação, 
será permitido somente quando comprovada a compatibilidade de horário entre o cargo 
ou função ocupado e o da substituição. 

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

§ 2o É vedado o exercício de aulas temporárias, prestadas por convocado, 
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reposição ou aulas complementares, nos períodos destinados às horas-atividades do 
cargo ou função de professor. 

Art. 22. A convocação de professor para exercer função em unidades da Rede 
Municipal de Ensino/REME poderá ser autorizada quando o interesse público ficar 
demonstrado na descrição do objeto e das atividades a serem desenvolvidas. 

§ 1o A designação de professor convocado, na hipótese deste artigo, somente 
será permitida se caracterizado excepcional interesse público para a educação, por prazo 
determinado não superior seis meses.

§ 2o A cedência de professor que se encontra no exercício da função de docente 
em sala de aula que implique atribuição de aulas complementares ou convocação de 
outro professor para substituí-lo deverá ter o custo dessa substituição demonstrado e 
submetido à aprovação do Comitê Permanente de Gestão dos Gastos Públicos/COGEP.  

Art. 23. As aulas excedentes prestadas por período inferior a 15 dias não terão 
inclusas as horas-atividades de planejamento, sendo considerada somente a hora-aula 
ministrada, exceto quando as horas-atividades de planejamento estiverem intercaladas 
com as horas-aulas.

Art. 24. O diretor da escola e/ou o substituto responderão administrativamente 
pelo não cumprimento das disposições e procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Parágrafo único. O diretor que permitir ou admitir professor no exercício 
da função temporária de docente, na respectiva unidade escolar, sem obediência à 
legislação, indenizará o Município em todas as despesas que eventualmente tenham 
ocorrido em relação ao vínculo irregular.

Art. 25. O professor que se ausentar da sala de aula deverá comunicar a direção 
da unidade escolar onde tem exercício, até o início do dia de aula, sob pena de perda do 
abono de falta e responder disciplinarmente pela omissão e ausência.

Art. 26. Ao professor efetivo, com 20h/a semanais, no exercício de atribuição de 
coordenação ou assessoramento técnico-pedagógico em unidade da Secretaria Municipal 
de Educação, poderá ter a carga horária ampliada, por meio de aulas complementares, 
para até 20h/a semanais, mediante comprovação da necessidade deste trabalho, 
submetida à autorização do Prefeito Municipal. 

Seção II
Das Disposições Finais

Art. 27. Caberá aos titulares das Secretarias Municipais de Educação e de Gestão, 
em conjunto, regulamentar disposições deste Decreto.

Art. 28. Caberá às Secretarias Municipais de Educação e de Gestão, em conjunto, 
estabelecer os procedimentos para o processo seletivo de professores temporários para 
atuarem nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino/REME.

Art. 29. Este Decreto entra em vigor na data da publicação.

Art. 30. Fica revogado o Decreto n. 13.741, de 20 de dezembro de 2018, e 
demais disposições contrárias.

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

ELZA FERNANDES ORTELHADO
Secretária Municipal de Educação

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

DECRETO n. 14.067, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

Transforma cargo em comissão e dá outras providências.

MARCOS MARCELLO TRAD, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 
67, da Lei Orgânica do Município, e o art. 68, inciso VI, da Lei n. 5.793, de 3 de janeiro 
de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica transformado, sem aumento de despesas, 1 (um) cargo em comissão 
de Direção e Chefia e Assessoramento,  símbolo DCA-4, previstos na Tabela de Cargos 
em Comissão da Prefeitura Municipal de Campo Grande,  em 2 (dois) cargos em comissão 
de Direção e Chefia e Assessoramento,  sendo: 1 (um) cargo, símbolo DCA-8 e 1 (um) 
cargo, símbolo DCA-9.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de dezembro de 2019.

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS MARCELLO TRAD
Prefeito Municipal

AGENOR MATTIELLO
Secretário Municipal de Gestão

SECRETARIAS

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO CELEBRADO EM 30 DE OUTUBRO DE 
2019, AO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 38, DE 01/11/2017.
PARTES: Município de Campo Grande - MS, com interveniência da Secretaria Municipal de 

Saúde e a Associação Beneficente de Campo Grande - Santa Casa.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II e Art. 65, inciso II, alínea “d” c/c art. 116 
da Lei Federal n. 8.666/93, nos arts. 24, 25 e 26, da Lei n. 8.080/90, assim como na 
justificativa anexa ao Processo Administrativo n. 89076/2017-61 volume 03 e demais 
disposições legais aplicáveis à espécie.
OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência do convênio n.38/2017 e a repactuação da cláusula 
quinta do 9º termo aditivo ao convênio 38/2017.
PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o prazo de vigência do convênio 38/2017, 
para o período de 1º/11/2019 a 30/11/2019.
REPACTUAÇÃO: Fica repactuado o saldo remanescente do componente “Pré-fixado - Repasse 
único para equilíbrio contratual” da cláusula quinta do 9º termo aditivo do convênio 38/2017 
com o valor de R$ 6.124.820,38 (Seis milhões cento e vinte e quatro mil oitocentos e vinte 
reais e trinta e oito centavos), em uma parcela de R$ 437.487,17 (quatrocentos e trinta e 
sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) e saldo em parcela única de 
R$5.687.333,21 (cinco milhões seiscentos e oitenta e sete mil trezentos e trinta e três reais e vinte 
e um centavos), denominados “repasse único para equilíbrio contratual”, sendo que esta parcela 
única poderá ser repactuada no todo ou em parte, mediante a celebração de nova pactuação, que 
deverá contemplar o pagamento do saldo remanescente caso o CONVENENTE não disponha de 
recursos para liquidá-lo na data prevista, ocasião em que os valores repactuados não poderão ser 
apropriados como parte do pagamento do novo contrato, permanecendo sob o mesmo título com 
a denominação “repasse municipal para o equilíbrio contratual”, concedida para o período de até 
13 parcelas.
RECURSOS FINANCEIROS: O valor anual do convênio passará de R$ 293.358.131,14 
(Duzentos e noventa e três milhões trezentos e cinqüenta e oito mil cento e trinta e um 
reais e quatorze centavos), para R$ 288.108.285,10 (Duzentos e oitenta e oito milhões 
cento e oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)
RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Convênio n. 38/2017, 
desde que não conflitem com o presente instrumento.
ASSINATURAS: Marcos Marcello Trad, Geraldo Resende Pereira, José Mauro Pinto de 
Castro Filho e Esacheu Cipriano Nascimento.

CAMPO GRANDE-MS, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 391, CELEBRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019. 
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com a interveniência da Secretaria Municipal 
de Assistência Social - SAS com Recursos do Fundo Municipal de Investimento Sociais - 
FMIS, e o Centro de Integração da Criança e do Adolescente.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019, de 31/7/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal 
n. 13.022, de 23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024, de 27/12/2016, consoante com o 
Processo Administrativo n. 67176/2019-43.
OBJETO: O repasse de recursos financeiros, oriundos do Fundo Municipal de Investimento 
Social - FMIS, para a execução das despesas na função de Assistência Social, em 
conformidade com o plano de trabalho.
RECURSOS: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
DOTAÇÃO: Subvenção Social: D.O: 220.8.244.24.4025; UG: 1131S; Fonte: 14 FMIS; 
ED: 3350 4300.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento do recurso.
ASSINATURAS: José Mário Antunes da Silva e Renata Cortada Dupas.

CAMPO GRANDE-MS, 31 DE OUTUBRO DE 2019.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 395, CELEBRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019. 
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com a interveniência da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SAS com Recursos do Fundo Municipal de Investimento Sociais - FMIS, e a 
Associação Educacional Especial Marcelo Takahashi - AEEMT.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019, de 31/7/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal 
n. 13.022, de 23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024, de 27/12/2016, consoante com o 
Processo Administrativo n. 73103/2019-54.
OBJETO: O repasse de recursos financeiros, oriundos do Fundo Municipal de Investimento 
Social - FMIS, para a execução das despesas na função de Assistência Social, em 
conformidade com o plano de trabalho.
RECURSOS: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
DOTAÇÃO: Subvenção Social: D.O: 220.8.244.24.4025; UG: 1131S; Fonte: 14 FMIS; 
ED: 3350 4300. Auxílio: D.O: 220.8.244.24.4025; UG: 1131S; Fonte: 14 FMIS; ED: 
4450 4200.
VIGÊNCIA: 7 (sete) meses, contados a partir do recebimento do recurso.
ASSINATURAS: José Mário Antunes da Silva e Nery Pinto Ribeiro.

CAMPO GRANDE-MS, 31 DE OUTUBRO DE 2019.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n. 396, CELEBRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019. 
PARTES: Município de Campo Grande-MS, com a interveniência da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SAS com Recursos do Fundo Municipal de Investimento Sociais - FMIS, e a 
Associação Educacional Especial Marcelo Takahashi - AEEMT.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 13.019, de 31/7/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal 
n. 13.022, de 23/12/2016, Decreto Municipal n. 13.024, de 27/12/2016, consoante com o 
Processo Administrativo n. 73099/2019-89.
OBJETO: O repasse de recursos financeiros, oriundos do Fundo Municipal de Investimento 
Social - FMIS, para a execução das despesas na função de Assistência Social, em 
conformidade com o plano de trabalho.
RECURSOS: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
DOTAÇÃO: Subvenção Social: D.O: 220.8.244.24.4025; UG: 1131S; Fonte: 14 FMIS; 
ED: 3350 4300.
VIGÊNCIA: 7 (sete) meses, contados a partir do recebimento do recurso.
ASSINATURAS: José Mário Antunes da Silva e Nery Pinto Ribeiro.

CAMPO GRANDE-MS, 31 DE OUTUBRO DE 2019.

MARCOS GUIMARÃES DE CAMPOS
Superintendente de Técnica Legislativa


