
 
 

 
1/4 

 

ANO VII  N° 1703 –  Segunda  Feira 27 de Janeiro de 2020  

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 024/2019 

PROC. ADM. Nº 062/2019 
TOMADA DE PREÇOS 002/2019 

PARTES      
Contratante: MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA-MS 
Contratada: C3 CONSTRUTORA EIRELI 

OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo previsto 
na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo n°024/2019, nos termos do 
cronograma reprogramado e justificativas ofertadas pela Secretaria 
Municipal de Obras. 
 
Fica prorrogado pelo período de 03 (três) meses, o prazo de vigência 
previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo n°024/2016, a 
contar de seu vencimento conforme cronograma reprogramado em anexo 
ao presente termo. 
 
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 
024/2019. 

AMPARO LEGAL.: Art. 57, §1°, IV, e § 2° da Lei Federal 8.666/93 
 

 
ASSINANTES  
Contratante:     Alexandrino Arévalo Garcia 
Contratada:       Natali Oliveira Bueno 
 
  Aral Moreira - MS, 10 de Dezembro de 2019. 

 
 

P O R T A R I A   Nº 827 – 22 DE JANEIRO DE 2020 
 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 
R E S O L V E: 
 
Artigo 1º - CONCEDER 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS 

REGULAMENTARES a Funcionária DAIANE DE LATRE GONÇALVES 

VIEIRA, ocupante do Cargo de Médica Veterinária, lotada na Secretaria 

Municipal de Obas/Públicas, referente ao período aquisitivo de 08/06/2018 

à 08/06/2019, contados  a partir de 17/01/2020. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se 

as disposições em contrário. 

 
   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
        Prefeito de Aral Moreira-MS. 
 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se.    
 

P O R T A R I A  Nº 828 – 22 DE JANEIRO DE 2020 
 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de 

Mato Grosso do sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 

R E S O L V E : 

Artigo 1º - NOMEAR o Sr. GENIVALDO FERREIRA ORTIZ, para exercer 

a Função de Assessor de Departamento, DAS 103,  lotado na Secretaria 

Municipal de Administração,  contados a partir de 20/01/2020. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogada as 

disposições em contrário. 

     
        ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
                                                               Prefeito Municipal 

 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se.   
           
 

P O R T A R I A   Nº 829 – 22 DE JANEIRO DE 2020 
 
 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 
R E S O L V E: 
 
 
Artigo 1º - DESIGNAR o Funcionário GENIVALDO FERREIRA ORTIZ, 

ocupante do Cargo de Assessor de Departamento, lotado na Secretaria 

Municipal de Administração, para exercer suas funções de Secretário da 

Junta de Serviço Militar, contados a partir de 20/01/2020. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se 

todas as disposições em contrário. 

 
   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
        Prefeito de Aral Moreira-MS. 
 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
 
 P O R T A R I A  Nº 830 – DE 22 DE JANEIRO DE 2020 
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de 

Mato Grosso do sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 

R E S O L V E: 

 

Artigo 1º - CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES aos Funcionários 

Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação, no período de 

02/01/2020 à 31/01/2020, referente ao ano base/2019, conforme segue: 

 

CARGO: ADMINISTRATIVO 
 

Nº Matrícula Servidor Data de 
admissão 

Classe Nível 

 
01 

 
98272/01 

 
ANTONIO NICOLAU DE MELLO 
NETO 

 
14/02/1991 

 
F 

 
II 

 
02 

 
97160/04 

 
ERNESTO COINETE MARQUES 

 
07/01/2013 

 
A 

 
III 

 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogada as 

disposições em contrário. 

      

        ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

                                                             Prefeito Municipal 

Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
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P O R T A R I A   Nº 831 – 22 DE JANEIRO DE 2020 
 
 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 
R E S O L V E: 
 
 
Artigo 1º - CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES a Funcionária 

ELAINER GLAUCIA ALVES, ocupante do Cargo de Professora, lotada na 

Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao período aquisitivo 

de 05/02/2019 à 05/02/2020, retroagindo seus efeitos a partir de 06/01/20 

à 31/01/20. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se 

as disposições em contrário. 

 
   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
        Prefeito de Aral Moreira-MS. 
 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se.    

 
P O R T A R I A   Nº 832 - 22 DE JANEIRO DE 2020 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 
R E S O L V E: 
 
Artigo 1º - CONCEDER AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO a 

Funcionária GEISIS LAINE FERNANDES MARQUES, ocupante do Cargo 

de Educadora Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência 

Social, por um período de 01(um) ano, conforme ampara o artigo 99 da 

Lei Municipal 335/90, com efeitos retroativos contados a partir de 

06/01/2020, 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se 

as disposições em contrário. 

 
   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
       Prefeito de Aral Moreira-MS. 
 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se.  

 
P O R T A R I A   Nº 833 - 27 DE JANEIRO DE 2020 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 

Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 
R E S O L V E: 
 
 
Artigo 1º - CONCEDER a Cedência da Servidora Pública Municipal 

LUCIANE DA MOTA COSTA, ocupante do Cargo de Oficial de 

Administração, matrícula nº 3875/03, sob vínculo Efetivo, lotada na 

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, para a lª Vara Federal 

da Comarca de Ponta Porã-MS, com ônus para Origem. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 28 de Janeiro de 

2020, revogam-se as disposições em contrário. 

 
   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
       Prefeito de Aral Moreira-MS. 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 

RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 38, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

 

Dispõe sobre a convocação temporária para docentes e 

administrativos/apoio operacional em Regime de Suplência, na 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura –SEMEC, e dá 

outras providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAL 

MOREIRA, no uso de suas atribuições legais conforme Decreto nº 

457/2020, com fundamento na Lei Complementar nº 030/2018 e Lei nº 

695/2009 alterada pela Lei Nº 821/2017 e pela Lei Complementar nº 

032/2019, previsto no art. 37 inciso IX da Constituição Federal (CF ). 

 

RESOLVE: 

 

            Art. 1° Estabelecer os procedimentos a serem observados na 

atribuição de convocações temporárias para a função docente e 

administrativo/apoio operacional, em regime de suplência na Rede 

Municipal de Ensino de Aral Moreira– REME/AM 

§ 1º Convocação é o cometimento da função de 

professor/Administrativo/apoio operacional, em caráter temporário, na 

forma da legislação vigente, para suplência de profissional 

temporariamente afastado da função ou para suprir a falta de profissionais 

aprovados em concurso público.  

        § 2º. A convocação fica limitada a cada período ou etapa 

letiva, não podendo ter início durante as férias, salvo necessidade 

imperiosa de reposição de aula ou em caso de projetos especiais.  

Art. 2º Compete a Secretaria Municipal de Educação, Esporte 

e Cultura –SEMEC  a convocação de profissionais em Caráter 

Temporário,  para fim de atribuição e suplência de aulas/funções 

temporárias para a função docente e administrativo/apoio operacional 

para atender as necessidades desta secretaria. 

 § 1º A convocação far-se-á por período, de acordo 

com o Calendário Escolar vigente, atendendo a necessidade da Rede 

Pública Municipal de Ensino, de forma Subjetiva, mediante apresentação 

de currículo e títulos referente ao grau de escolaridade/formação que 

comprove a aptidão no cargo. 

 

           § 2º. Caso haja concurso público dentro do prazo de 

vigência, a Secretaria Municipal de Educação poderá utilizar-se deste 

como critério de seleção para as convocações, sempre respeitando a 

ordem classificatória dos candidatos selecionados 

   § 3º Para fim de convocação Temporária e em regime 

de suplência de profissionais na função docente e administrativo/apoio 

operacional, a direção da escola/departamento, deverá realizar o 

levantamento das vagas existentes e encaminhar o quadro de vagas para 
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a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura –SEMEC à qual a 

escola está jurisdicionada. 

§ 4º O professor/ Administrativo/apoio operacional 

convocado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura –

SEMEC deverá ser encaminhado à escola/departamentos respectivos, 

para que estes providenciem os procedimentos para sua 

complementação/convocação. 

§ 5º A Convocação de profissionais em Caráter 

Temporário não pode coincidir com o período de férias ou recesso 

escolares, exceto o cargo de Vigia. 

   Art. 3º A Convocação em caráter temporário 

Administrativo/apoio operacional é de 40 (quarenta) horas semanais e 

para docente/professor é de 20 (vinte) horas semanais, este atentar ao 

limite de 40 (quarenta) horas semanais, a qual será validada mediante 

análise e parecer da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 

–SEMEC. 

   Parágrafo único. O professor efetivo com atribuição de aula 

complementar poderá ter convocação, desde que a soma da carga horária 

de efetivo e convocação não ultrapasse 40 (quarenta) horas semanais, 

mediante análise e parecer da Secretaria Municipal de Educação, Esporte 

e Cultura –SEMEC. 

             Art. 4º A convocação de professor/ Administrativo/apoio 

operacional, em caráter temporário, será mediante a apresentação dos 

documentos pessoais e o cumprimento dos seguintes requisitos, 

impreterivelmente:  

 

I.  – possuir habilitação específica para o componente 

curricular/disciplina/função; 

II. – ter participado de cursos de formação pedagógica/administrativa 

nos últimos 5 (cinco) anos; 

III.  – estar quite com as obrigações eleitorais e ter o Município como 

domicilio eleitoral. 

            Art. 5° Somente será permitida a convocação de professor leigo, 

sem escolarização mínima exigida, em caráter temporário e, 

exclusivamente para o caso de escolas indígenas, que somente serão 

autorizadas expressamente, pela Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Cultura –SEMEC. 

              Art. 6º A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura –

SEMEC deverá informar a relação de professor/ Administrativo/apoio 

operacional que exercerão a função de modo temporário, para cada 

escola/departamento de sua jurisdição, por meio de planilha a ser 

encaminhada, com cópia para o Departamento de Recursos Humanos do 

Município. 

  Art. 7º. Caberá à direção escolar/departamento instruir o 

processo de aulas/funções complementares/convocação de professor/ 

Administrativo/apoio operacional relacionados pela Secretaria Municipal 

de Educação, Esporte e Cultura –SEMEC com toda a documentação 

pertinente. 

                     § 1º É vedado à direção da escola/departamento, sob a pena 

de responsabilidade, autorizar o início das atividades do professor/ 

Administrativo/apoio operacional convocado sem a apresentação e 

entrega dos documentos exigidos para a atribuição de aulas /funções 

temporárias. 

                     § 2º Não será permitida a entrada, de processo de 

convocação em caráter temporário e suplência, na Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte e Cultura – SEMEC, após 48 (quarenta e oito) horas 

do início da convocação de aulas /funções temporárias. Os processos 

enviados com atraso serão devolvidos e a direção escolar/departamento 

serão responsabilizados pelas despesas de pagamento de salário de 

professor/ Administrativo/apoio operacional. 

              Art. 8º. A revogação de aula/função complementar e de 

convocação em caráter temporário e suplência deverá ser enviada pela 

direção da escola à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 

–SEMEC imediatamente após a saída do professor/Administrativo/apoio 

operacional. 

             Art. 9º. Revogar-se-á a convocação do professor/ 

Administrativo/apoio operacional temporário nas seguintes hipóteses: 

I - interesse próprio; 

II - nomeação para cargo em comissão; 

III - conveniência administrativa; 

IV - retorno de professor/ Administrativo/apoio operacional 

detentor de cargo efetivo; 

V - provimento do cargo, em caráter efetivo, de candidato 

aprovado em concurso público; 

VI - remoção de professor/ Administrativo/apoio operacional  

efetivo para a unidade escolar em que haja vaga ocupada por 

professor/ Administrativo/apoio operacional em regime de 

suplência; 

VII - fechamento de turmas/departamento/setor; 

VIII - abandono das funções; 

IX - ineficiência de desempenho em regência de classe e função; 

X – aula/função  temporária atribuída sem observância da 

legislação. 

IX – Não cumprimento no que está disposto nos artigos 113 e 114 

da lei Nº 695/2009 e suas alterações em Lei Complementares, dos 

profissionais da Secretaria de Educação 

                Art. 10. Fica autorizada a Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Cultura –SEMEC, vinculada à Superintendência de Gestão de 

Pessoas/AM, a revogar aula/função complementar e/ou convocação de 

professor/ Administrativo/apoio operacional caso esteja em desacordo 

com esta Resolução, independentemente de solicitação. 

               Parágrafo único. A responsabilidade sobre a convocação 

 irregular recairá sobre a direção escolar/departamento, inclusive o 

pagamento do salário no período trabalhado. 
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              Art. 11. O ato da convocação será feita através de portaria e 

deverá constar:  

I. a atividade/função, categoria e nível;  

II. o prazo de convocação. 

III. Local de lotação. 

             Art. 12.  A remuneração do profissional convocado 

temporariamente, professor/ Administrativo/apoio operacional, ficará 

limitada ao vencimento do profissional de cargo efetivo, conforme Lei 

Complementar nº 032/2019 da Lei Nº 821/2017 que altera a Lei nº 

695/2009 ou caso houver uma nova complementar. 

                      §1º. O professor convocado receberá fracionado a 1/12 (um 

doze avos) o proporcional ao tempo trabalhado o 13º (décimo terceiro) 

salário e 1/3 (um terço) de férias, junto à sua remuneração. 

                      §2º. O professor convocado receberá remuneração 

conforme formação compatível à habilitação correspondente ao 

profissional de cargo efetivo de acordo com a categoria VI, classe A nível I 

e II. 

                      §3º. O Administrativo/apoio operacional convocado receberá 

remuneração correspondente ao profissional de cargo efetivo de acordo 

com a tabela da Lei vigente, sendo a categoria I e II (classe A nível II), 

categoria III e V (classe A nível I e II) conforme formação compatível e a 

categoria IV ( classe A, nível II ). 

                    §4º. O profissional convocado para cargo de Nutrição Escolar 

receberá remuneração correspondente ao profissional de cargo efetivo, 

categoria II (classe A, nível V). 

                    §5º O profissional convocado para suprir cargo de Monitor de 

Educação Infantil receberá remuneração correspondente ao profissional 

de cargo efetivo, categoria V (classe A, nível I e II) assegurando a 

formação em serviço dos alunos de pedagogia (estagiários) caso 

contrário, somente serão autorizadas convocações, expressamente, pela 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura –SEMEC 

            Art.13. Aplicam-se aos profissionais convocados os artigos 112, 

113, 114 e 115 da Lei nº 695/2009 e artigo 140 alterado pela Lei nº 

821/2017 e artigo 1º no parágrafo único da Lei complementar nº 032/2019. 

            Art.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo titular da 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura –SEMEC, observada 

a legislação vigente. 

            Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

no Diário Oficial do Município, com efeitos retroativos a partir de 02 de 

janeiro de 2020, revogadas em disposições contrárias. 

Aral Moreira, 24 DE JANEIRO DE 2020 

 

 

 

Vanir Ferreira Linares Filha 

Secretária de Municipal de Educação 

Decreto  457/2020 
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