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Endereço:
Complemento:                                                      Bairro:
Município:                                                             UF:                   CEP:

Telefone residencial:                                              Telefone celular:

E-mail:
RG:                                 Órgão Expedidor:             CPF:                                                                                               

CREF:                                                                    Cadastro na PMCG:

GRADUAÇÃO:

SISTEMA DE COTAS 
(assinalar com X) Deficiente (      ) Negro (     ) Índio (     )

ASSINALAR COM UM “X” A FUNÇÃO PRETENDIDA DE ACORDO COM A ÁREA DE ATUAÇÃO.
PARA CADA ÁREA DE ATUAÇÃO PRETENDIDA, O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR 
TODA A DOCUMENTAÇÃO DESCRITA NO SUBITEM 5.1.
BLOCO A BLOCO B BLOCO C

() basquetebol
() futsal
() handebol
() voleibol
() voleibol de praia

() atletismo
() badminton
() beach tênis
() capoeira
() ginástica artística
() ginástica rítmica
() jiu jitsu
() judô

() karatê oficial
() kung fu
() luta olímpica 
() natação 
() taekwondo
() tênis de mesa
() xadrez
 

() esporte
  adaptado

Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima preenchidas são verdadeiras, 
que aceito as condições estabelecidas neste Edital que rege este processo seletivo, e que 
estou ciente de que, se convocado, apresentarei todos os documentos comprobatórios 
dos requisitos pessoais, de escolaridade e profissionais.

Campo Grande - MS, ___ de ______________de _______.

________________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO II AO EDITAL N. 47/2019, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 2020
PROJETO ESPORTE ESCOLAR DA REME
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Nome do(a) candidato(a):

FUNÇÃO: Professor
SISTEMA DE COTAS
(assinalar com X) Deficiente (       ) Negro (       ) Índio (       )

ÁREA DE ATUAÇÃO PRETENDIDA
ASSINALAR COM UM “X” A FUNÇÃO PRETENDIDA DE ACORDO COM A ÁREA DE 
ATUAÇÃO.
PARA CADA ÁREA DE ATUAÇÃO PRETENDIDA, O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR 
TODA A DOCUMENTAÇÃO DESCRITA NO SUBITEM 5.1.

BLOCO A 
PROFESSOR

BLOCO B 
 PROFESSOR

BLOCO C 
PROFESSOR

() basquetebol
() futsal
() handebol
() voleibol 
() voleibol de praia

() atletismo
() badminton
() beach tênis
() capoeira
() ginástica artística
() ginástica rítmica
() jiu jitsu
() judô

() karatê oficial
() kung fu
() luta olímpica 
() natação 
() taekwondo
() tênis de mesa
() xadrez
 

() esporte                          
adaptado

Quantidade de folhas entregues: ________

Campo Grande, ______de ____________ de ______. 

_________________________________________
Assinatura da recepção

ANEXO III AO EDITAL N. 47/2019, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

RECURSO REFERENTE AO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO DO PROJETO ESPORTE ESCOLAR DA REME 2020

À COMISSÃO ORGANIZADORA:

Eu,_____________________________________________________, inscrito(a) no 
CPF n. ___________________, candidato(a) do processo seletivo do Projeto Esporte 
Escolar da REME 2019, na modalidade_____________________________, interponho 
recurso contra a divulgação dos resultados do Edital n.______________, conforme 
fundamentação abaixo: 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Campo Grande - MS, _____de __________________de ______. 

________________________________ 
Assinatura do Requerente

ANEXO IV AO EDITAL N. 47/2019, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

DECLARAÇÃO

Eu, _________________________________________________________, inscrito(a) 
no CPF n. _______________________, declaro ser negro(a) de cor preta ou parda e 
assumo a opção de concorrer às vagas por meio do sistema de cotas para negros(as), 
de acordo com os critério e procedimentos inerentes ao processo seletivo simplificado de 
que dispõe este Edital.
As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade e 
estou ciente de que poderei responder criminalmente no caso de falsidade.

Campo Grande - MS,_____ de _______________ de _________. 

_________________________________
Assinatura do candidato

RESOLUÇÃO SEMED N. 199, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ANO ESCOLAR E DO ANO LETIVO PARA 
O EXERCÍCIO DE 2020, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 
EMEIs DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 
no uso das atribuições legais que lhe são de competência, e considerando o disposto na 
Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a legislação vigente aplicável ao 
Sistema Municipal de Ensino,

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Dispõe sobre a organização do ano escolar e do ano letivo para o exercício de 
2020, nas escolas municipais de educação infantil da Rede Municipal de Ensino/REME de 
Campo Grande - MS.

Art. 2º O ano escolar terá a duração de 236 dias, o qual compreenderá:

I - 2/1/2020 - início do ano escolar, sendo:

a) 2 a 31/1/2020 - período destinado ao atendimento ao público, à matrícula e à 
organização das turmas;
b) 3/2/2020 - apresentação dos professores e início da jornada pedagógica;
c) 4 e 5/2/2020 - continuação da jornada pedagógica;
d) 17 a 31/7/2020 - férias dos professores;
e) 17 a 22/7/2020 - recesso das crianças;
f) 23 a 31/7/2020 - atividades recreativas para as crianças.

II - duzentos dias letivos:

a) início do ano letivo - 6/2/2020;
b) término do ano letivo - 18/12/2020;

III - 18/12/2020 - encerramento do ano escolar.

Parágrafo único. Com exceção dos professores e dos coordenadores pedagógicos, os 
demais profissionais que atuam nas EMEIs estarão em atividades internas no período de 
recesso das crianças.

Art. 3º Os duzentos dias letivos serão distribuídos em quatro bimestres para cumprimento 
da carga horária estabelecida na legislação vigente, com os seguintes inícios e términos 
de bimestres:

a) 1º bimestre - 6/2/2020 a 30/4/2020;
b) 2º bimestre - 4/5/2020 a 16/7/2020;
c) 3º bimestre - 3/8/2020 a 30/9/2020;
d) 4º bimestre - 1º/10/2020 a 18/12/2020.

CAPÍTULO II

DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 4º O calendário escolar é o instrumento que expressa a ordenação temporal das 
atividades das escolas municipais de educação infantil, conforme minuta disponível no 
site www.campogrande.ms.gov.br/semed.

Parágrafo único. Sob a liderança da direção escolar, com o envolvimento da equipe 
técnico-administrativa, do corpo docente e da comunidade escolar, deverá ser elaborado, 
participativamente, o calendário escolar, para 2020, com base nesta Resolução. 

Art. 5º A escola municipal de educação infantil deverá indicar, no calendário escolar, 
outras atividades previstas anualmente, além das fixadas, a seguir especificadas:

I - previsão dos sábados letivos, se necessário;

II - reunião geral de pais;

III - atividades cívico-culturais;

IV - reuniões bimestrais da Associação de Pais e Mestres/APM;

V - censo escolar;

VI - entrega de diários/canhotos bimestrais na secretaria;

VII - reuniões bimestrais de entrega de atividades aos pais;

VIII - data de início e fechamento de digitação de faltas, no Sistema de Informações 
Gerenciais/SIGER da Rede Municipal de Ensino/REME, em conformidade ao estabelecido 
nesta Resolução;

IX - reuniões do programa formativo denominado “Reflexões Pedagógicas: Diálogos entre 
a teoria e a prática”, nas escolas municipais de educação infantil para o corpo docente e 
para os servidores administrativos, em conformidade ao disposto nesta Resolução;

X - outras atividades, caso necessário.
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Art. 6º A escola municipal de educação infantil deverá observar o cronograma de 
abertura e fechamento de digitação das faltas para estabelecer, no calendário escolar, os 
dias de realização das reuniões de entrega das atividades aos pais.

Parágrafo único. O cronograma de abertura e fechamento de digitação das faltas citado 
no caput deste artigo obedecerá às seguintes datas:

a) 1º bimestre - início em 4/5/2020 e término em 15/5/2020;
b) 2º bimestre - início em 20/7/2020 e término em 7/8/2020;
c) 3º bimestre - início em 1º/10/2020 e término em 23/10/2020;
d) 4º bimestre - início em 1º/12/2020 e término em 18/12/2020.

Art. 7º O calendário escolar deverá contemplar dois sábados letivos para garantir a 
efetivação dos 200 dias letivos; desses, um deverá ser proposto pela própria escola.

§ 1º Os sábados letivos propostos serão para garantir as aulas previstas e não efetivadas.

§ 2º O sábado letivo do dia 19/9/2020 será destinado à avaliação institucional interna 
ou autoavaliação.

Art. 8º As escolas municipais de educação infantil deverão contemplar, obrigatoriamente, 
no calendário escolar: 

I - quatro dias para reuniões de formação continuada na EMEI, para o corpo docente e 
para os servidores administrativos, sendo uma por bimestre, sob a responsabilidade da 
escola; 

II - quatro dias para o programa formativo denominado “Reflexões Pedagógicas: 
Diálogos entre a teoria e a prática”, sendo um por bimestre, sob a responsabilidade da 
Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais/SUPED da Secretaria Municipal 
de Educação/SEMED;

III - quatro dias para entrega de atividades aos pais; 

IV- um dia para reunião geral de pais.

§ 1º O horário das atividades previstas nos incisos III e IV deste artigo deverá ser: 

a) nas turmas de período integral, a partir das 15 horas;
b) nas turmas do período matutino, a partir das 9 horas;
c) nas turmas do período vespertino, a partir das 15 horas. 

§ 2º Considerando a especificidade da comunidade escolar, as escolas municipais de 
educação infantil poderão propor horário diverso do previsto nas alíneas “a”, “b” e “c” 
do § 1º deste artigo.

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo deverá ser justificado quando o calendário escolar 
for encaminhado para homologação.

Art. 9º A direção da escola municipal de educação infantil deverá encaminhar o 
calendário escolar do ano de 2020, em impressão colorida, aprovado por meio de ata 
devidamente assinada pelas equipes técnico-administrativa, docente e pela comunidade 
escolar, para a Coordenadoria de Normatização das Políticas Educacionais/CONOPE da 
Superintendência de Gestão e Normas/SUGENOR da Secretaria Municipal de Educação/
SEMED, até o dia 9 de dezembro de 2019, para análise e homologação.

Art. 10. Toda alteração a ser feita no calendário escolar deverá ser solicitada, por meio 
de comunicação interna, com antecedência mínima de dez dias, à Coordenadoria de 
Normatização das Políticas Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e 
Normas/SUGENOR da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, que analisará e decidirá 
sobre a alteração requerida.

§ 1º Toda alteração no calendário escolar, sem o devido consentimento da Coordenadoria 
de Normatização das Políticas Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e 
Normas/SUGENOR da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, não será considerada 
dia letivo.

§ 2º A não efetivação de um ou mais dias letivos previstos em calendário escolar deverá 
ser reposta, preferencialmente, no respectivo bimestre.

§ 3º Para o efetivo cumprimento do parágrafo anterior, as escolas municipais de educação 
infantil poderão utilizar o sábado para reposição de um ou mais dias letivos previstos 
no calendário escolar ou prorrogar o término do ano letivo, mediante a aprovação da 
Coordenadoria de Normatização das Políticas Educacionais/CONOPE da Superintendência 
de Gestão e Normas/SUGENOR da Secretaria Municipal de Educação/SEMED. 

Da Efetivação do Programa Formativo

Art. 11. O programa formativo “Reflexões Pedagógicas: Diálogos entre a teoria e a 
prática”, sob a responsabilidade da Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais/
SUPED da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, será efetivado em espaços físicos 
definidos em documento específico, sendo destinado um dia, conforme a previsão a 
seguir:

MÊS DATA GRUPOS DE EMEIS
MARÇO 16/3 6

17/3 2

19/3 3

20/3 4

23/3 1

24/3 5

MAIO 11/5 3
12/5 4

14/5 1

15/5 5

18/5 6

19/5 2

AGOSTO/SETEMBRO 31/8 1

1o/9 5

3/9 6

4/9 2

10/9 3

11/9 4

NOVEMBRO 5/11 6
6/11 2

9/11 3

10/11 4

12/11 1

13/11 5

§ 1º As escolas municipais de educação infantil serão agrupadas conforme o anexo I a 
esta Resolução.

§ 2º O disposto no anexo I a esta Resolução poderá ser alterado conforme os interesses 
da entidade mantenedora.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 12. As escolas municipais de educação infantil poderão elaborar calendário escolar 
diferenciado, caso seja necessário, desde que preservado o mínimo exigido nesta 
Resolução e mediante aprovação da Coordenadoria de Normatização das Políticas 
Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e Normas/SUGENOR da Secretaria 
Municipal de Educação/SEMED.

Art. 13. O ano letivo somente poderá ser encerrado depois do efetivo cumprimento dos 
duzentos dias letivos previstos no calendário escolar.

Art. 14. É de responsabilidade da direção da escola municipal de educação infantil:

I - assegurar às crianças os dias letivos, conforme estabelecido nesta Resolução;

II - garantir, na data prevista, o lançamento das informações sobre o censo escolar, sobre 
o Programa Bolsa Família e sobre a frequência das crianças, no Sistema de Informações 
Gerenciais/SIGER da REME;

III - garantir o cumprimento do horário de planejamento, consoante o anexo II a esta 
Resolução;

IV - divulgar, amplamente, na comunidade escolar, o calendário escolar, devidamente 
homologado pelo inspetor escolar da Coordenadoria de Normatização das Políticas 
Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e Normas/SUGENOR da Secretaria 
Municipal de Educação/SEMED;

V - digitar as faltas das crianças, nas datas previstas, conforme as alíneas do parágrafo 
único do art. 6º desta Resolução.

VI - garantir o cumprimento desta Resolução.

Art. 15. Compete ao inspetor escolar da Coordenadoria de Normatização das Políticas 
Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e Normas/SUGENOR da Secretaria 
Municipal de Educação/SEMED: 

I - divulgar esta Resolução às escolas municipais de educação infantil da Rede Municipal 
de Ensino/REME e orientar os respectivos servidores quanto à correspondente aplicação;

II – compatibilizar, homologar o calendário escolar e garantir o cumprimento desta 
Resolução e da legislação vigente;

III - compatibilizar os dados informados no SIGER com o diário de classe, in loco, 
bimestralmente;

IV - acompanhar o cumprimento dos dias letivos previstos no calendário escolar, para 
cumprimento da carga horária determinada na legislação vigente.

Art. 16. O programa formativo a ser promovido pelas escolas municipais de educação 
infantil deverá ocorrer no turno de lotação do professor.

Art. 17. Poderá ser realizada atividade cívica no dia 26 de agosto de 2020, entretanto 
essa data não será considerada letiva.

Art. 18. O horário destinado ao planejamento dos professores lotados nas escolas 
municipais de educação infantil da Rede Municipal da Ensino/REME deverá contemplar 
o anexo II a esta Resolução, em que se preveem horas-atividades na unidade escolar e 
horas-atividades de livre escolha, conforme dispõe a legislação vigente.

Parágrafo único. Caso houver necessidade, excepcionalmente, a direção escolar poderá 
convocar o professor para cumprir 100% (cem por cento) do planejamento, em local que 
indicar ou que a Secretaria Municipal de Educação o fizer.

Art.19. Os casos omissos serão resolvidos pela da Coordenadoria de Normatização das 
Políticas Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e Normas/SUGENOR da 
Secretaria Municipal de Educação/SEMED, com anuência da Titular desta Pasta.

Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições 
contrárias.

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

ELZA FERNANDES ORTELHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I À RESOLUÇÃO SEMED N. 199, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

DIVISÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR 
GRUPOS/2020
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GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6
EMEI Clebe Brazil Ferreira;
EMEI Constança Correa de 
Almeida Serra;
EMEI Floria Britez de 
Eugênio;
EMEI Georgina Ramires da 
Silva;
EMEI Profª. Laura Rodrigues 
de Oliveira;
EMEI Luiz Carlos Sobral 
Pettengill;
EMEI Maria Oliveira Lima;
EMEI Neida Gordin Freire;
EMEI Pedacinho do Céu;
EMEI Santa Terezinha;
EMEI Triângulo Azul;
EMEI Tupinambás;
EMEI Vó Fina;
EMEI Zacarias Vieira de 
Andrade;
EMEI José Carlos de Lima.

EMEI Antonio Mario 
Gonçalves;
EMEI Campo Verde;
EMEI Carlos Nei da Silva;
EMEI Coração de Maria;
EMEI José Ramão Cantero;
EMEI Juracy Galvão de 
Oliveira;
EMEI Maria Dulce Prata 
Cançado;
EMEI Mary Sadalla Saad;
EMEI Nilda de Almeida 
Coelho;
EMEI Novos Estados;
EMEI Olinda Toshimi Nishio 
Nassu;
EMEI Paulino Romeiro Paré;
EMEI Paulo Siufi;
EMEI Prof. Osvaldo Maciel 
de Oliveira;
EMEI Sônia Helena Baldo 
Bernardo dos Santos;
EMEI Profª. Elza Francisca 
de Souza Maciel;
EMEI Professora Emy Ishida 
Nascimento Nogueira.

EMEI Athenas Sá Carvalho;
EMEI Cordeirinho de Jesus;
EMEI Eleodes Estevan;
EMEI Jasmim Ibrahim 
Bacha;
EMEI Lúcia Ângela de 
Castro Costa;
EMEI Marta Guarani;
EMEI Michel Scaff;
EMEI Profª. Elenir Zanqueta 
Molina;
EMEI O Bom Pastor;
EMEI Odete Trindade 
Benites;
EMEI Profª. Adélia Leite 
Krawiec;
EMEI Profª. Adriana 
Nogueira Borges;
EMEI Regina Vitorazzi 
Sebben;
EMEI Tia Eva;
EMEI Fatima de Jesus Diniz 
Silveira;
EMEI Zarife Martins França;
EMEI Professor Alberto 
Guilherme Batistoti.

ANEXO II À RESOLUÇÃO SEMED N. 199, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO/2020

FEVEREIRO/2020 MARÇO/2020 ABRIL/2020
3/2 a 7/2 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

2/3 a 6/3 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

6/4 a 8/4 - 4 PLs livres e 3 
na escola

10/2 a 14/2 - 4 PLs livres e 3 
na escola

9/3 a 13/3 - 4 PLs livres e 3 
na escola

13/4 a 17/4 - 4 PLs na 
escola e 3 livres

17/2 a 21/2 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

16/3 a 20/3 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

22/4 a 24/4 - 4 PLs livres e 
3 na escola

27/2 a 28/2 - 4 PLs livres e 3 
na escola

23/3 a 27/3 - 4 PLs livres e 3 
na escola

27/4 a 30/4 - 4 PLs na 
escola e 3 livres

30/3 a 3/4 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

MAIO/2020 JUNHO/2020 JULHO/2020
4/5 a 8/5 - 4 PLs livres e 3 
na escola

1º/6 a 5/6 - 4 PLs livres e 3 
na escola

6/7 a 10/7 - 4 PLs na escola 
e 3  livres

11/5 a 15/5 - 4 PLs na 
escola e 3 livres

8/6 a 10/6 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

13/7 a 16/7 - 4 PLs livres e 
3 na escola

18/5 a 22/5 - 4 PLs livres e 
3 na escola

15/6 a 19/6 - 4 PLs livres e 
3 na escola

25/5 a 29/5 - 4 PLs na 
escola e 3 livres

22/6 a 26/6 - 4 PLs na 
escola e 3 livres
29/6 a 3/7 – 4 PLs livres e 3 
na escola

AGOSTO/2020 SETEMBRO/2020 OUTUBRO/2020
3/8 a 7/8 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

31/8 a 4/9 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

5/10 a 9/10 - 4 PLs livres e 
3 na escola

10/8 a 14/8 - 4 PLs livres e 3 
na escola

8/9 a 11/9 - 4 PLs livres e 3 
na escola

19/10 a 23/10 - 4 PLs na 
escola e 3 livres

17/8 a 21/8 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

14/9 a 18/9- 4 PLs na escola 
e 3 livres

26/10 a 30/10 - 4 PLs livres 
e 3 na escola

24/8 a 28/8 - 4 PLs livres e 3 
na escola

21/9 a 25/9 - 4 PLs livres e 3 
na escola
28/9 a 2/10 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

NOVEMBRO/2020 DEZEMBRO/2020

3/11 a 6/11 - 4 PLs na escola e 3 livres 30/11 a 4/12 - 4 PLs na escola e 3 livres

9/11 a 13/11 - 4 PLs livres e 3 na escola 7/12 a 11/12 - 4 PLs livres e 3 na escola

16/11 a 20/11 - 4 PLs na escola e 3 livres 14/12 a 18/12 - 4 PLs na escola e 3 livres

23/11 a 27/11 - 4 PLs livres e 3 na escola

RESOLUÇÃO SEMED N. 200, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ANO ESCOLAR E DO ANO LETIVO PARA 
O EXERCÍCIO DE 2020, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 
no uso das atribuições legais que lhe são de competência, e considerando o disposto na 
Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a legislação vigente aplicável ao 
Sistema Municipal de Ensino,

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Dispõe sobre o ano escolar e o ano letivo para o exercício de 2020, nas escolas da 
Rede Municipal de Ensino (REME) de Campo Grande - MS, exceto nas escolas municipais 
de educação infantil.

Art. 2º O ano escolar terá a duração de 240 dias, o qual compreenderá:

I - 2/1/2020 - início do ano escolar, sendo:

a) 2 a 31/1/2020 - período destinado ao atendimento ao público, à matrícula e à 
organização das turmas;

b) 3/2/2020 - apresentação dos professores e início da jornada pedagógica;
c) 4 a 5/2/2020 - continuação da jornada pedagógica;
d) 17 a 31/7/2020 – férias dos docentes e dos discentes;

II - duzentos dias letivos:

a) início do ano letivo - 6/2/2020;

b) término do ano letivo - 14/12/2020.

III - dois dias destinados ao exame final - 15 e 16/12/2020;

IV - 18/12/2020 - encerramento do ano escolar.

Art. 3º Os 200 dias letivos serão distribuídos em quatro bimestres, para cumprimento 
da carga horária estabelecida na matriz curricular vigente, com os seguintes inícios e 
términos de bimestres: 

a) 1º bimestre - 6/2/2020 a 30/4/2020;
b) 2º bimestre - 4/5/2020 a 16/7/2020;
c) 3º bimestre - 3/8/2020 a 30/9/2020;
d) 4º bimestre - 1º/10/2020 a 14/12/2020.

CAPÍTULO II

DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 4º O calendário escolar é o instrumento que expressa a ordenação temporal 
das atividades das unidades escolares, conforme minuta disponível no site www.
campogrande.ms.gov.br/semed.

Parágrafo único. Sob a liderança da direção escolar, com envolvimento da equipe 
técnico-administrativa, do corpo docente e da comunidade escolar, deverá ser elaborado, 
participativamente, o calendário escolar, para 2020, com base nesta Resolução. 

Art. 5º A unidade escolar deverá indicar, no calendário escolar, outras atividades 
previstas anualmente, além das fixadas, a seguir especificadas:

I - previsão dos sábados letivos;

II - eleição do conselho de professores;

III - reunião geral de pais;

IV - atividades cívico-culturais;

V - reuniões bimestrais do conselho de classe;

VI - reuniões bimestrais do conselho escolar;

VII - reuniões bimestrais da Associação de Pais e Mestres (APM);

VIII - reuniões semestrais do conselho de professores;

IX - censo escolar;

X - entrega de médias e faltas bimestrais na secretaria;

XI - entrega dos resultados bimestrais (médias e faltas) aos pais ou aos responsáveis;

XII - revisão de médias e faltas bimestrais;

XIII - data de início e fechamento de digitação de médias e faltas, no Sistema de 
Informações Gerenciais/SIGER da Rede Municipal de Ensino/REME, em conformidade ao 
estabelecido nesta Resolução;

XIV - reuniões do programa formativo denominado “Reflexões Pedagógicas: Diálogos 
entre a teoria e a prática”, nas unidades escolares, para o corpo docente e para os 
servidores administrativos, em conformidade ao disposto nesta Resolução;

XV - outras atividades, caso necessário.

Art. 6º A unidade escolar deverá observar o cronograma de abertura e fechamento 
de digitação das médias e faltas para estabelecer, no calendário escolar, os dias de 
realização das reuniões de entrega dos resultados bimestrais aos pais.

§ 1º O cronograma de abertura e fechamento de digitação das médias e faltas, 
mencionado no caput deste artigo, obedecerá às seguintes datas:

a) 1º bimestre - início em 4/5/2020 e término em 15/5/2020;
b) 2º bimestre - início em 20/7/2020 e término em 7/8/2020;
c) 3º bimestre - início em 1º/10/2020 e término em 23/10/2020;
d) 4º bimestre - início em 1º/12/2020 e término em 14/12/2020.

§ 2º A abertura de digitação das notas do exame final terá início em 15/12/2020 e 
fechamento em 18/12/2020.

Art. 7º O calendário escolar deverá contemplar seis sábados letivos para garantir a 
efetivação dos 200 dias letivos, dos quais cinco deverão ser propostos pela unidade 
escolar.

§ 1º Os sábados letivos propostos serão para garantir as aulas previstas e não efetivadas.

§ 2º O sábado letivo do dia 19/9/2020 será destinado à avaliação institucional interna 
ou autoavaliação.

Art. 8º Nas datas previstas em calendário escolar para reunião geral de pais e reunião de 
entrega das médias e faltas bimestrais aos pais, cada unidade escolar deverá, inicialmente, 
ministrar 50% (cinquenta por cento) da carga horária diária e operacionalizar os 50% 
(cinquenta por cento) restantes com aula programada, para cumprimento do dia letivo.

Art. 9º A direção deverá encaminhar o calendário escolar do ano letivo de 2020, em 
impressão colorida, aprovado por meio de ata devidamente assinada pelas equipes 
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técnico-administrativa, docente e pela comunidade escolar, para a Coordenadoria de 
Normatização das Políticas Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e 
Normas/SUGENOR da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, até o dia 9 de dezembro 
de 2019, para análise e homologação.

Art. 10. Toda alteração a ser feita no calendário escolar deverá ser requerida, por meio 
de comunicação interna, com antecedência mínima de dez dias, à Coordenadoria de 
Normatização das Políticas Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e 
Normas/SUGENOR da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, que analisará e decidirá 
sobre a mudança solicitada.

§ 1º Toda alteração no calendário escolar, sem o devido consentimento da Coordenadoria 
de Normatização das Políticas Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e 
Normas/SUGENOR da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, não será considerada 
dia letivo.

§ 2º A não efetivação de um ou mais dias letivos previstos no calendário escolar deverá 
ser reposta, preferencialmente, no respectivo bimestre.

§ 3º Para o efetivo cumprimento do parágrafo anterior, as unidades escolares poderão 
utilizar o sábado para reposição de um ou mais dias letivos previstos no calendário 
escolar ou prorrogar o término do ano letivo, mediante aprovação da Coordenadoria 
de Normatização das Políticas Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e 
Normas/SUGENOR da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.

CAPÍTULO III

DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AULAS PROGRAMADAS

Art. 11. A operacionalização de aulas programadas será com atividades pedagógicas, 
elaboradas por componente curricular ou por projetos interdisciplinares que abranjam os 
componentes curriculares do referido dia, cujos cumprimento e apresentação resultarão 
em frequência para o aluno.

Parágrafo único. O professor, sob a supervisão da equipe técnico-          -pedagógica, 
será responsável pela elaboração das atividades ou dos projetos interdisciplinares a 
serem desenvolvidos nas aulas programadas.

Art. 12. As aulas programadas não poderão ultrapassar o somatório de até 8% (oito 
por cento) dos dias letivos do total previsto no calendário escolar, nos seguintes termos:

I - quatro dias para conselho de classe das unidades escolares, sendo um dia por 
bimestre, que poderão ser organizados por anos iniciais e finais do ensino fundamental 
ou por turmas, desde que cada turma seja dispensada apenas um dia;

II - oito dias para o programa formativo denominado “Reflexões Pedagógicas: Diálogos 
entre a teoria e a prática”, sendo dois dias por bimestre, sob a responsabilidade da 
Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais/SUPED da Secretaria Municipal 
de Educação/SEMED;

III - um dia para reunião geral de pais, conforme disposto no art. 8º desta Resolução;

IV - quatro dias para a entrega de médias e faltas aos pais, sendo um por bimestre, 
computando-se, em cada ocasião, conforme o disposto no art. 8º desta Resolução.

Parágrafo único.  Para as unidades escolares do campo, será destinado um dia para a 
realização da Expocampo.

Art. 13. Não poderá ser realizada aula programada em dias anteriores ou posteriores a 
feriados. 

Seção I
Da efetivação do programa formativo 

Art. 14. O programa formativo denominado “Reflexões Pedagógicas: Diálogos entre a 
teoria e a prática”, sob a responsabilidade da Superintendência de Gestão das Políticas 
Educacionais/SUPED da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, será efetivado em 
espaços físicos definidos em documento específico, sendo destinados dois dias, conforme 
a previsão abaixo:

MÊS DATA GRUPOS DE ESCOLAS

MARÇO

16 e 17/3 1 e 2

19 e 20/3 3 e 4

23 e 24/3 5 e 6

MAIO

11 e 12/5 3 e 4

14 e 15/5 5 e 6

18 e 19/5 1 e 2

AGOSTO/
SETEMBRO

31/8 e 1º/9 5 e 6

3 e 4/9 1 e 2

10 e 11/9 3 e 4

NOVEMBRO

5 e 6/11 1 e 2

9 e 10/11 3 e 4

12 e 13/11 5 e 6

§ 1º As unidades escolares serão agrupadas conforme o anexo I a esta Resolução.

§ 2º As unidades escolares do campo não estão relacionadas no anexo I a esta Resolução, 
todavia, por meio de documento específico, serão comunicadas sobre a realização dos 
programas formativos.

Art. 15. O disposto no caput do art. 14 será realizado da seguinte forma:

I - no primeiro dia destinado ao desenvolvimento do programa formativo, a unidade 
escolar poderá assumir a própria formação, comunicando, com antecedência, a temática 
a ser trabalhada à Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais/SUPED da 
Secretaria Municipal de Educação/SEMED;

II - no segundo dia, os profissionais de educação lotados nas unidades escolares 
participarão das formações oferecidas pela Superintendência de Gestão das Políticas 
Educacionais/SUPED da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.

§ 1º O profissional participará do programa formativo, consoante carga horária de 
lotação.

§ 2º O disposto no inciso I deste artigo poderá ser alterado, de acordo com os interesses 
da entidade mantenedora.

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 16. As unidades escolares do campo poderão adequar os calendários às peculiaridades 
locais, às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas da região onde estão inseridas, 
mediante consentimento da Coordenadoria de Normatização das Políticas Educacionais/
CONOPE da Superintendência de Gestão e Normas/SUGENOR da Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED.

Art. 17. Havendo necessidade, as unidades escolares poderão elaborar calendários 
diferenciados, desde que preservado o mínimo de dias letivos exigidos nesta Resolução 
e mediante aprovação da Coordenadoria de Normatização das Políticas Educacionais/
CONOPE da Superintendência de Gestão e Normas/SUGENOR da Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED.

Art. 18. O ano escolar será encerrado depois da realização do exame final e da entrega 
do resultado aos pais ou aos responsáveis legais, conforme estabelecido no calendário 
escolar.

Parágrafo único. O ano letivo será encerrado depois do efetivo cumprimento da 
carga horária e dos dias letivos previstos na matriz curricular e no calendário escolar, 
respectivamente.

Art. 19. É de responsabilidade do diretor escolar:

I - assegurar aos alunos os dias letivos, conforme estabelecido nesta Resolução;

II - garantir, na data prevista, o lançamento das informações sobre o censo escolar, 
sobre o Programa Bolsa Família, sobre o rendimento e sobre a frequência dos alunos, no 
Sistema de Informações Gerenciais/(SIGER) da Rede Municipal de Ensino/REME;

III - garantir o cumprimento do horário de planejamento, conforme o anexo II a esta 
Resolução;

IV - garantir a efetivação das aulas programadas; 

V - estimular e assegurar a presença dos alunos nos dias de reposição;

VI - divulgar, amplamente, na comunidade escolar, o calendário escolar, devidamente 
homologado pelo inspetor escolar da Coordenadoria de Normatização das Políticas 
Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e Normas/SUGENOR da Secretaria 
Municipal de Educação/SEMED;

VII - garantir o cumprimento desta Resolução.

Art. 20. Compete ao inspetor escolar da Coordenadoria de Normatização das Políticas 
Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e Normas/SUGENOR da Secretaria 
Municipal de Educação/SEMED: 

I - divulgar esta Resolução às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino/REME e 
orientar os respectivos servidores quanto à correspondente aplicação;

II - compatibilizar e homologar o calendário escolar e garantir o cumprimento desta 
Resolução e da legislação vigente;

III - acompanhar o cumprimento dos dias letivos previstos no calendário escolar, para 
cumprimento da carga horária disposta na matriz curricular.

Art. 21. Poderá ser realizada atividade cívica no dia 26 de agosto de 2020, entretanto 
essa data não será considerada letiva.

Art. 22. O horário destinado ao planejamento dos professores lotados nas unidades 
escolares da Rede Municipal de Ensino/REME deverá contemplar o anexo II a esta 
Resolução, em que se preveem horas-atividades na unidade escolar e horas-atividades 
de livre escolha, conforme dispõe a legislação vigente.

Parágrafo único. Caso houver necessidade, excepcionalmente, a direção escolar poderá 
convocar o professor para cumprir 100% (cem por cento) do planejamento, em local que 
indicar ou que a Secretaria Municipal de Educação o fizer.

Art.23. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Normatização das 
Políticas Educacionais/CONOPE da Superintendência de Gestão e Normas/SUGENOR da 
Secretaria Municipal de Educação/SEMED, com aprovação da Titular desta Pasta.

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições 
contrárias.

CAMPO GRANDE-MS, 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

ELZA FERNANDES ORTELHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ANEXO I À RESOLUÇÃO SEMED N. 200, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

DIVISÃO DAS UNIDADES ESCOLARES POR GRUPOS/2020

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Escola Municipal Prof. 
Fauze Scaff Gatass Filho;
Escola Municipal Frederico 
Soares;
Escola Municipal Cel. 
Sebastião Lima;
Escola Municipal Prof. 
Ernesto Garcia de Araújo;
Escola Municipal Carlos 
Vilhalva Cristaldo;
Escola Municipal Des. 
Carlos Garcia de Queiroz;
Escola Municipal Irmã  
Irma Zorzi;
Escola Municipal Prof. 
Nagib Raslan;
Escola Municipal Osvaldo 
Cruz;
Escola Municipal Santos 
Dumont;
Escola Municipal Pref. 
Manoel Inácio de Souza;
Escola Municipal João 
Evangelista Vieira de 
Almeida;
Escola Municipal Profª.  
Eulália Neto Lessa;
Escola Municipal Profª. 
Elizabel Maria Gomes 
Salles;
Escola Municipal Prof. 
Licurgo de Oliveira Bastos.

Escola Municipal Imaculada 
Conceição;
Escola Municipal Nagen 
Jorge Saad;
Escola Municipal Rafaela 
Abrão;
Escola Municipal Profª. 
Marina Couto Fortes;
Escola Municipal Prof. Plínio 
Mendes dos Santos;
Escola Municipal Gov. Harry 
Amorim Costa;
Escola Municipal Profª. 
Brígida Ferraz Fóss;
Escola Municipal Profª. Adair 
de Oliveira;
Escola Municipal Pe. Heitor 
Castoldi;
Escola Municipal Pe. José 
Valentim;
Escola Municipal João 
Nepomuceno;
Escola Municipal Dr. 
Tertuliano Meirelles;
Escola Municipal Professor 
José de Souza;
Escola Municipal Major 
Aviador Y-Juca Pirama de 
Almeida;
Escola Municipal Profª. Flora 
Guimarães Rosa Pires;
Escola Municipal Prof. Múcio 
Teixeira Jr.

Escola Municipal Elízio 
Ramirez Vieira;
Escola Municipal Pe. Tomaz 
Ghirardelli;
Escola Municipal Profª.  
Maria Lúcia Passarelli;
Escola Municipal IRENE 
SZUKALA;
Escola Municipal Prof. Wilson 
Taveira Rosalino;
Escola Municipal Profª. Maria 
Tereza Rodrigues;
Escola Municipal Prof. 
Antonio Lopes Lins;
Escola Municipal Profª. 
Gonçalina Faustina de 
Oliveira;
Escola Municipal Dr. Eduardo 
Olímpio Machado.

Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6
Escola Municipal Dr. Plínio 
Barbosa Martins;
Escola Municipal Valdete 
Rosa da Silva;
Escola Municipal Profª. 
Lenita de Sena Nachif;
Escola Municipal 
Professora Ana Lúcia de 
Oliveira Batista;
Escola Municipal Profª. 
Arlene Marques Almeida;
Escola Municipal José 
Dorilêo de Pina;
Escola Municipal Profª. 
Leire Pimentel de Carvalho 
Correa;
Escola Municipal Profª. 
Iracema de Souza 
Mendonça;
Escola Municipal Prof. Luiz 
Cavallon;
Escola Municipal Abel 
Freire de Aragão; 
Escola Municipal Domingos 
Gonçalves Gomes;
Escola Municipal Prof. Aldo 
de Queiroz;
Escola Municipal José 
Mauro Messias da Silva - 
“Poeta das Moreninhas”;
Escola Municipal 
Profª. Maria Regina de 
Vasconcelos Galvão;
Escola Municipal 
“PROFESSORA IRACEMA 
MARIA VICENTE”;
Escola Municipal Antonio 
José Paniago;
Escola Municipal Profª. 
Oneida Ramos.

Escola Municipal Profª. Oliva 
Enciso;
Escola Municipal Sulivan 
Silvestre Oliveira –Tumune 
Kalivono “Criança do 
Futuro”;
Escola Municipal Professor 
“ARASSUAY GOMES DE 
CASTRO”;
Escola Municipal Bernardo 
Franco Baís;
Escola Municipal Geraldo 
Castelo;
Escola Municipal Prof. Alcídio 
Pimentel;
Escola Municipal Prof. 
Arlindo Lima;
Escola Municipal Prof. Luís 
Antonio de Sá Carvalho;
Escola Municipal Profª. 
Danda Nunes;
Escola Municipal Etalívio 
Pereira Martins;
Escola Municipal José 
Rodrigues Benfica;
Escola Municipal Pe. José de 
Anchieta;
Escola Municipal Prof. Nelson 
de Souza Pinheiro;
Escola Municipal João de 
Paula Ribeiro;
Escola Municipal Cel. 
Antonino.

Escola Municipal Prof. Virgílio 
Alves de Campos;
Escola Municipal Elpídio 
Reis;
Escola Municipal “Consulesa 
Margarida Maksoud Trad”;
Escola Municipal Prof. 
Vanderlei Rosa de Oliveira;
Escola Municipal Kamé 
Adania;
Escola Municipal Maestro 
João Corrêa Ribeiro;
Escola Municipal Prof. 
Hércules Maymone;
Escola Municipal Irmã Edith 
Coelho Netto;
Escola Municipal Nerone 
Maiolino;
Escola Municipal Nazira 
Anache;
Escola Municipal Prof. João 
Cândido de Souza;
Escola Municipal CELINA 
MARTINS JALLAD;
Escola Municipal Profª. 
IONE CATARINA GIANOTTI 
IGYDIO;
Escola Municipal Senador 
Rachid Saldanha Derzi.

ANEXO II À RESOLUÇÃO SEMED N. 200, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO/2020

FEVEREIRO/2020 MARÇO/2020 ABRIL/2020
3/2 a 7/2 - 4 PLs na 
escola e 3 livres

2/3 a 6/3 - 4 PLs na escola e 
3 livres

6/4 a 8/4 - 4 PLs livres e 3 na 
escola

10/2 a 14/2 - 4 PLs 
livres e 3 na escola

9/3 a 13/3 - 4 PLs livres e 3 
na escola

13/4 a 17/4 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

17/2 a 21/2 - 4 PLs na 
escola e 3 livres

16/3 a 20/3 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

22/4 a 24/4 - 4 PLs livres e 3 
na escola

27/2 a 28/2 - 4 PLs 
livres e 3 na escola

23/3 a 27/3 - 4 PLs livres e 3 
na escola

27/4 a 30/4 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

30/3 a 3/4 - 4 PLs na escola e 
3 livres

MAIO/2020 JUNHO/2020 JULHO/2020
4/5 a 8/5 - 4 PLs livres 
e 3 na escola

1º/6 a 5/6 - 4 PLs livres e 3 
na escola

6/7 a 10/7 - 4 PLs na escola 
e 3  livres

11/5 a 15/5 - 4 PLs na 
escola e 3 livres

8/6 a 10/6 - 4 PLs na escola e 
3 livres

13/7 a 16/7 - 4 PLs livres e 3 
na escola

18/5 a 22/5 - 4 PLs 
livres e 3 na escola

15/6 a 19/6 - 4 PLs livres e 3 
na escola

25/5 a 29/5 - 4 PLs na 
escola e 3 livres

22/6 a 26/6 - 4 PLs na escola 
e 3 livres
29/6 a 3/7 – 4 PLs livres e 3 
na escola

AGOSTO/2020 SETEMBRO/2020 OUTUBRO/2020
3/8 a 7/8 - 4 PLs na 
escola e 3 livres

31/8 a 4/9 - 4 PLs na escola e 
3 livres

5/10 a 9/10 - 4 PLs livres e 3 
na escola

10/8 a 14/8 - 4 PLs 
livres e 3 na escola

8/9 a 11/9 - 4 PLs livres e 3 
na escola

19/10 a 23/10 - 4 PLs na 
escola e 3 livres

17/8 a 21/8 - 4 PLs na 
escola e 3 livres

14/9 a 18/9- 4 PLs na escola 
e 3 livres

26/10 a 30/10 - 4 PLs livres e 
3 na escola

24/8 a 28/8 - 4 PLs 
livres e 3 na escola

21/9 a 25/9 - 4 PLs livres e 3 
na escola
28/9 a 2/10 - 4 PLs na escola 
e 3 livres

NOVEMBRO/2020 DEZEMBRO/2020
3/11 a 6/11 - 4 PLs na escola e 3 

livres 30/11 a 4/12 - 4 PLs na escola e 3 livres

9/11 a 13/11 - 4 PLs livres e 3 na 
escola 7/12 a 14/12 - 4 PLs livres e 3 na escola

16/11 a 20/11 - 4 PLs na escola e 
3 livres

23/11 a 27/11 - 4 PLs livres e 3 na 
escola

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO SESAU n. 396, DE 21 DE JUNHO DE 2018.

EXTRATO DE DESPESAS COM JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o montante de recursos públicos aplicados no cumprimento de decisões 
judiciais relativas à área da saúde, conforme segue: 

MÊS/ANO VALORES EMPENHADOS
SETEMBRO/2019 R$ 1.954.925,02
OUTUBRO/2019 R$ 471.829,99

(Fonte: Coordenadoria – Geral Financeira/SESAU)

CAMPO GRANDE – MS, 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
          Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO SESAU n. 499, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DOS CENTROS REGIONAIS DE 
SAÚDE E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, INTEGRANTES DA REDE 
MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da competência prevista no 
art. 69, VII, da Lei Municipal n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo Único a esta Resolução SESAU, o 
Regimento Interno dos Centros Regionais de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO SESAU n. 499, DE 22 DE NOVEMBRO DE 
2019.

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º Os Centros Regionais de Saúde - CRS e as Unidades de Pronto Atendimento 
- UPA são Unidades integrantes da Rede de Urgência e Emergência - RUE, diretamente 
subordinadas à Coordenadoria de Urgências.

Art. 2º As Unidades de atendimento 24h tem como finalidade prestar atendimento 
resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de 
natureza clínica, e prestar o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de 
trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo 
a definir a conduta necessária para cada caso, bem como garantir o referenciamento dos 
pacientes que necessitarem de atendimento, competindo-lhes:

I - Prestar assistência em seu nível de complexidade, de acordo com as 
necessidades de saúde do indivíduo;

II - Prestar atendimento qualificado, dentro das prioridades propostas pela 
política nacional de atenção às urgências, utilizando a classificação de risco para dar 
prioridade ao atendimento das vítimas de agravo à saúde, podendo ser este de natureza 
clínica, cirúrgica, traumática, gineco-obstétrica, pediátrica ou psiquiátrica, que possam 
levar ao sofrimento, seqüelas, ou mesmo à morte;

III - Articular-se com a Atenção Primária em Saúde, o SAMU 192, a Atenção 
Domiciliar e a Atenção Hospitalar, bem como com os serviços de apoio diagnóstico e 
terapêutico e outros serviços de atenção à saúde, por meio de fluxos lógicos e efetivos 
de referência e contrarreferência, ordenados pelas centrais de regulação de urgências e 
complexos reguladores instalados nas regiões de saúde;


