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AVISO DO CREDENCIAMENTO DOS MÉDICOS Nº 001/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.396/2020 

 
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos complementares ao Município de Ponta Porã-MS, em 
atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 
O Município de Ponta Porã-MS, através da Comissão Permanente de Licitações, pelas atribuições que lhes são conferidas, torna público que 
no Credenciamento/Chamamento Público acima foi credenciada a empresa: SILVIA & CUSTÓDIO LTDA. 
 
Ponta Porã-MS, 14 de Abril de 2020. 
 

Anderson Luiz Gracia Amorim 
Presidente da CPL 

 
AVISO DO CREDENCIAMENTO DOS MÉDICOS Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.397/2020 
 
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos complementares ao Município de Ponta Porã-MS, em 
atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 
O Município de Ponta Porã-MS, através da Comissão Permanente de Licitações, pelas atribuições que lhes são conferidas, torna público que 
no Credenciamento/Chamamento Público acima foi credenciada a empresa: BLUE MED SERVIÇOS MÉDICOS S/S. 
 
Ponta Porã-MS, 14 de Abril de 2020. 
 

Anderson Luiz Gracia Amorim 
Presidente da CPL 

 
AVISO DO CREDENCIAMENTO DOS MÉDICOS Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.400/2020 
 
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos complementares ao Município de Ponta Porã-MS, em 
atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 
O Município de Ponta Porã-MS, através da Comissão Permanente de Licitações, pelas atribuições que lhes são conferidas, torna público que 
no Credenciamento/Chamamento Público acima foi credenciada a empresa: CLÍNICA MÉDICA GALAND EIRELI ME. 
 
Ponta Porã-MS, 14 de Abril de 2020. 
 

Anderson Luiz Gracia Amorim 
Presidente da CPL 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2930/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2020 
 
O Município de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, informa os interessados que fará realizar licitação na Modalidade de Pregão 
Presencial. 
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital, anexos e termo de referência. 

Poder Executivo 

Aviso 
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Legislação: Lei nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 8.400/2020, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, 
com suas alterações. 
Data e Horário da realização: 28 de abril, às 08h00min horas (horário de MS). 
Local de Realização do Pregão: Sala de licitações, sito à Rua Guia Lopes, 663 – Centro-Ponta Porã-MS. 
Edital: O presente edital estará disponível aos interessados no site: 
www.pontapora.ms.gov.br>governo>licitacao-editais 
 
Ponta Porã-MS, 14 de Abril de 2020. 
 

Leonor Prieto 
Pregoeiro 

 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 2.454/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 

 
O Município de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, informa os interessados que a licitação acima mencionado foi prorrogada a 
abertura da entrega das propostas e documentos de habilitação para o dia 27 de Abril  de 2020, às 08:30 horas (horário de MS). 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de cascalho com transporte para atendimento do setor de serviços públicos, em 
atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, na forma e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
Legislação: Lei nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 6.780/2014 e nº 8.400/2020, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993, com suas alterações. 
Local de Realização do Pregão: Sala de licitações, sito à Rua Guia Lopes, 663 – Centro-Ponta Porã-MS 
Edital: o edital estará disponível para download no site: 
www.pontapora.ms.gov.br >governo>licitacao-editais 
 
Ponta Porã-MS,  14 de Abril de 2020. 
 

Leonor Prieto 
Pregoeiro 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA/SEME N. 01/INSP/2020 

 
Estabelece orientações sobre Atividade Pedagógica Complementar nas 

Instituições de Ensino  da Rede Municipal de Ponta Porã . 
 
O Departamento de Inspeção Escolar, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
e no Parecer CNE/CEB n. 5/1997, aprovado em 7 de maio de 1997 e a Nota Técnica do Conselho Municipal de Educação n. 01/2020 de 08 de 
abril de 2020 em relação à suspensão de aulas nas escolas do município de Ponta Porã,  
 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º Estabelecer orientações referentes à Atividade Pedagógica Complementar na Rede Municipal  de Ensino de Ponta Porã. 
 
Art. 2º A Atividade Pedagógica Complementar consiste em atividades escolares, vinculadas às habilidades previstas nos documentos 
curriculares propostos pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, previamente planejada e elaborada pelo docente, 
para ser ofertada ao estudante fora do ambiente escolar. 
Parágrafo único. Para efeito redacional desta Instrução Normativa, a Atividade Pedagógica Complementar passa, doravante, a denominar-se 
APC. 
 
Art. 3º A Atividade Pedagógica Complementar poderá ser utilizada para o cumprimento da carga horária mínima anual e para o cumprimento 
dos dias letivos a que o estudante tenha direito, conforme estabelecido em legislação. 
Parágrafo único. A entrega da APC pelo estudante não poderá ser vinculada ao registro da frequência no Diário de Classe On-line, sendo 
tracejada a data em que foi utilizada. 
 
Art. 4º O uso da Atividade Pedagógica Complementar dar-se-á: 
I - para a realização de Formação Continuada para o docente; 
II - para a realização das reuniões de Conselho de Classe; 
III - para a realização de Jornada Pedagógica; 
IV - em situações excepcionais de caso fortuito ou força maior, como 
calamidade pública, comoção interna ou, ainda, por motivo de superior interesse público. 
 
Art. 5º A Atividade Pedagógica Complementar seguirá um plano de ação elaborado pelo docente e pelo Coordenador Pedagógico, e nela 
deverá constar: 
I - competências e habilidades e/ou conteúdos das atividades a serem 
trabalhadas; 
II - atividades a serem trabalhadas; 
III - data da execução; 
IV - estratégias que visem o controle da devolução das referidas atividades; 
V - correção e replanejamento. 

http://www.pontapora.ms.gov.br/
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Art. 6º Para a oferta da Atividade Pedagógica Complementar, nas situações previstas no Art. 4º, devem ser respeitadas as seguintes 
orientações: 
I - o docente deverá planejar as aulas conforme o período estabelecido para a utilização dessa estratégia pedagógica; 
II - as aulas planejadas deverão estar em consonância com os documentos curriculares emanados pela Secretaria Municipal de Educação, 
Esporte, Cultura e Lazer;  
III - seguir o horário e orientações pré estabelecidos pelo Departamento Pedagógico, em conjunto com a Escola, previstos na organização 
curricular; 
IV - o planejamento das aulas deverá ser aprovado pelo Coordenador Pedagógico. 
 
Art. 7º Os procedimentos adotados para a aplicação da Atividade Pedagógica Complementar deverão ser comunicados ao estudante, se 
maior de idade, ou pai/mãe ou responsável legal, se menor de idade, evidenciando a importância do seu cumprimento na integralidade. 
 
Art. 8º Todos os procedimentos relativos ao planejamento e à aplicação da Atividade Pedagógica Complementar deverão ser criteriosamente 
acompanhados pela Direção da  Escola.   
 
Art. 9º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 18 de março de 2020. 
 
Ponta Porã 13 de abril de 2020. 
 

Mirta Landolfi 
Diretora do Departamento de Inspeção Escolar 

 
 

 
RESOLUÇÃO/SEME  N. 015 de 13 de abril  de 2020 

 
Regulamenta o Decreto n. 8454 de 17 de março de 2020, sobre a suspensão das atividades educacionais e a  oferta  de Atividades 
Pedagógicas Complementares nas Instituições de Ensino da Rede Municipal de Ponta Porã 
 
 
    A Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, no uso das atribuições legais, considerando o disposto na Lei n. 13.979, de 06 
de fevereiro de 2020, Decreto  Estadual n. 15.393, de 17 de março de 2020,  Decreto Municipal n. 8452, de 16 de março de 2020,  Decreto  
Municipal  n. 8454 de 17 de março de 2020,  Decreto  Municipal  n. 8480 de 05  de abril de 2020, Medida Provisória n. 934 de 01 de abril de 
2020  e  Nota Técnica do Conselho Municipal de Educação n. 01/2020 de 08 de abril de 2020,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Estabelecer orientações  para o cumprimento da carga horária anual e dias letivos aos quais o estudante tem direito, conforme  
legislação, nas escolas da Rede  Municipal de Ensino será ofertada  Atividade Pedagógica Complementar – APC, durante todo o  período de 
suspensão das aulas presenciais prevista no Decreto n. 8454, de 17 de março de 2020 e Decreto  Municipal  n. 8480 de 05 de abril de 2020. 
 
CAPÍTULO I 
DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARES NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Art. 2º Compete à Direção da Escola  estabelecer, em conjunto com a equipe pedagógica, o modo de comunicação com o estudante, se 
maior de idade, ou pai/mãe ou responsável legal, se menor de idade, a fim de garantir o envio e recebimento das Atividades Pedagógicas 
Complementares – APC, a serem realizadas pelo estudante no período de suspensão das aulas presenciais, conforme estabelecido em 
legislação. 
§ 1º O  modo  de comunicação  a  ser  estabelecido  pode  ser físico ou virtual, dependendo das condições de acesso do estudante, 
priorizando os meios de comunicação não presencial, a fim de evitar a circulação e aglomeração  de pessoas  na Escola.   
§ 2º A distribuição aos estudantes e os prazos de entrega e recebimento da APC serão de 
responsabilidade da equipe da Escola. 
Art.3º Compete ao Coordenador Pedagógico, em relação à Atividade Pedagógica Complementar: 
I - solicitar aos docentes as atividades escolares que deverão ser apresentadas à coordenação pedagógica, em conformidade com as 
orientações emanadas pelo Departamento Pedagógico  da  Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer; 
II - acompanhar todo o processo de execução da APC para as orientações e intervenções 
necessárias; 
III - articular contato direto com a família ou responsável legal pelo estudante, por meio dos canais de comunicação  estabelecidos pela 
Direção da Escola para repasse e recebimento das atividades escolares e providências docentes; 
IV - acompanhar a devolução da APC realizada pelos estudantes e garantir o processo avaliativo contínuo a ser realizado pelos docentes. 
Art. 4º Compete ao docente: 
I – planejar e elaborar a APC em consonância com o Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul e orientações da Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte, Cultura e Lazer, que deverá ser apreciada pela coordenação pedagógica; 
II – criar canal de comunicação a fim de sanar possíveis dúvidas dos estudantes, família ou 
responsáveis, no que diz respeito à APC, de forma a orientar e garantir a qualidade do serviço prestado;  
III – organizar portfólio com a APC para fins de comprovação do cumprimento do currículo, da avaliação do rendimento escolar, da carga 
horária anual e dos dias letivos aos quais o estudante tem direito, e posterior repasse ao Coordenador Pedagógico. 
Art. 5º  Compete ao estudante, se  maior de idade,  ou  sob a  supervisão  de  pai/mãe   ou responsável legal, se menor de idade, realizar a 
APC de todos os componentes curriculares propostos pelos docentes e devolvê-las nos prazos estabelecidos pela equipe pedagógica.  
 

Resolução 
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CAPÍTULO II 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 
Art. 6º Ao estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA), deverá ser oferecida Atividade Pedagógica Complementar (APC), de acordo com 
o Projeto  do Curso, utilizando os canais de comunicação. 
Art. 7º Aos professores da EJA cabe o planejamento, a comunicação junto à coordenação pedagógica para estabelecimento das vias de 
entrega e recebimento, da correção das atividades e da comunicação com os estudantes, utilizando-se os canais de comunicação. 
Parágrafo único. Compete ao Coordenador Pedagógico, em relação à Atividade Pedagógica Complementar, solicitar aos docentes as 
atividades escolares que deverão ser apresentadas à Coordenação Pedagógica, em conformidade com as orientações emanadas pelo 
Departamento Pedagógico  da  Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer. 
Art. 8º O  período de estudo constante no Projeto da Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino  previsto no Calendário 
Escolar  será  mantido e realizado à distância a partir de orientações encaminhadas pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal 
de Educação, Esporte, Cultura e Lazer. 
 
CAPÍTULO III 
DOS ESTUDANTES  DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Art. 9º Os professores de educação especial, quais sejam: professores de apoio em sala de aula, profissional de apoio escolar, professor do 
Atendimento Educacional Especializado – AEE  em Sala de Recursos Multifuncional, professor/instrutor de braille,  tradutor intérprete de 
Libras, instrutor mediador da modalidade sinalizada ou oral e guia intérprete, em articulação com o professor regente e a equipe pedagógica 
da Escola, ficarão responsáveis pelas adequações das atividades, dos materiais dos estudantes da educação especial. 
§ 1º Nas turmas que dispõem de professor de apoio, tradutor intérprete de libras, instrutor 
mediador da modalidade sinalizada ou oral e guia-intérprete, esses profissionais serão responsáveis pela adequação das atividades 
organizadas pelos professores regentes para todos os estudantes da educação especial matriculados. 
§ 2º Na adequação da atividade deverão ser considerados: 
I -  o Plano Educacional Individualizado - PEI; 
II - o grau de autonomia para execução da atividade, com mediação dos familiares; 
III - o recurso educacional especializado necessário para execução da tarefa em casa. 
§3º  As atividades  desenvolvidas deverão ser devolvidas conforme previsto no PEI e arquivadas no portfólio do estudante. 
Art. 10 O professor do AEE da Sala de Recursos Multifuncional e a equipe pedagógica deverão ser responsáveis pela adequação das 
atividades organizadas pelo professor regente para os estudantes da educação especial que não dispõem de professor de apoio. 
Art. 11 Cabe ao professor da educação especial orientar quanto à disponibilização dos recursos de acessibilidade. 
§ 1º O professor de Sala de Recursos Multifuncional e/ou professor de apoio serão responsáveis pela transcrição braille para tinta, tinta para 
braille. 
§ 2º O professor da Sala de Recursos Multifuncional e/ou professor de apoio deverão ampliar as atividades para os estudantes com baixa 
visão de acordo com a fonte especificada na avaliação funcional da visão. 
§ 3º Para os estudantes surdos, os tradutores-intérpretes de libras e instrutores-mediadores modalidade sinalizada deverão adequar os 
vídeos gravados pelos professores regentes, por meio de janela de interpretação ou produção de vídeo sinalizado com o mesmo conteúdo. 
§ 4º  Para  os  estudantes com  deficiência   intelectual,  deve-se  privilegiar  atividades  que contenham imagens, textos curtos e comandos 
objetivos, com grau de complexidade adequada e simplificada. 
Art. 12 Os técnicos da Educação Especial do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer 
deverão criar mecanismos de contato para acompanhamento, assessoramento e orientações aos docentes e equipe pedagógica na 
organização das atividades pedagógicas complementares para ambiente domiciliar.  
 
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 13  A Instituição de Ensino, deverá prestar atendimento ao usuário desse serviço. 
Parágrafo único. Todo atendimento deverá ser feito através de escala  e agendamento com horário pré-estabelecido. 
Art. 14 O atendimento ao público deverá ser realizado pelo Diretor e Secretário Escolar. 
Art. 15 Compete à Direção organizar escala de serviço dos servidores administrativos conforme necessidade, para manutenção dos serviços 
da  Instituição de Ensino. 
Art. 16  A carga horária de trabalho do corpo docente, incluindo o que atua nos serviços da 
Educação Especial, poderá ser cumprida em domicílio. 
Parágrafo único.  Somente em caso de extrema urgência, será solicitada a presença do coordenador pedagógico e do docente. 
Art. 17 Para o cumprimento do disposto nesta Resolução, em relação ao registro de frequência dos servidores, deve ser observado: 
I - a assinatura da folha de frequência do servidor somente ocorrerá quando do cumprimento da jornada de trabalho na  Instituição de 
Ensino. 
II - da folha de frequência dos servidores, dispensados conforme escala de serviço determinada pela Direção Escolar, deverá constar traço 
com o registro no campo de observação  Art 1º, do Decreto n.  8454 de 17 de março de 2020. 
III - os funcionários públicos municipais com mais de 65 (sessenta e cinco) anos, a partir de 18 de março de 2020, devem trabalhar em casa e 
seguir orientação da Secretaria  Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer. 
Art.18 Como medidas individuais, recomenda-se que pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas 
e pacientes de doenças crônicas evitem sua circulação em ambientes com aglomeração de pessoas, de acordo com o Art. 10 do Decreto n. 
8452 de 16 de março de 2020. 
Art.19 Para que a criança na Etapa de Educação Infantil, não perca o vínculo com a Instituição de Ensino e seus docentes aos quais tem 
direito, conforme art. 29 da LDB, a Rede Municipal de Ensino disponibilizará atividades de vivências e experiências com suas famílias 
conforme atividades propostas. 
Parágrafo único. As atividades no que se refere à Etapa de Educação Infantil  em um primeiro momento, devem ser complementares e não 
substutivas às aulas. 



Diário Oficial de Edição 3398,Ponta Porã-MS 14.04.2020 

 
 5 

Art. 20 Os docentes deverão manter nos registros do Sistema de Matrícula Digital (SMD): 
I - planejamento on-line; 
II - diários de classe on-line, sendo que o campo frequência deverá ser tracejado no período de suspensão de aulas presenciais. 
Art. 21  Os professores da Sala de Tecnologia – STE  deverão auxiliar os docentes,  no envio das atividades pedagógicas complementares aos 
estudantes.  
Art. 22  Para a realização do estabelecido nesta Resolução deverá ser instituída uma ação pedagógica colaborativa entre toda a comunidade 
escolar no desenvolvimento de atividades que vão além das rotinas estabelecidas no cotidiano das Instituições de Ensino. 
Art. 23  O Departamento de Inspeção Escolar e o Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, 
deverão acompanhar e monitorar a aplicação do disposto nesta Resolução nas Instituições de Ensino da Rede Municipal. 
Art. 24  Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, por meio do Departamento 
competente. 
Art. 25  Esta Resolução possui caráter regimental. 
 
Art. 26  Esta  Resolução  entra  em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 18 de março de 2020. 
 
Ponta Porã - MS, 13 de abril de 2020. 
 

Profª Maria Leny Antunes Klais 
Secretária Municipal de Educação, Esporte Cultura e Lazer 

 
 
 
 

EXTRATO DE EMPENHO 
PROCESSO Nº 3.681/2020 

 
Empenho nº 768/2020 
Objeto: Dispensa de licitação visando a contratação de empresa para aquisição de testes rápidos de COVID-19, em atendimento à solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde na prevenção e enfrentamento à pandemia global COVID-19. 
  
Empresa: RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE ME 
Valor: R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).  
 
Ponta Porã-MS, 13 de Abril de 2020 . 
 

HELIO PELUFFO FILHO 
Prefeito Municipal 

 
EXTRATO DE EMPENHO 

PROCESSO Nº 3.682/2020 
 
Empenho nº 767/2020 
Objeto: Dispensa de licitação visando a contratação de empresa para aquisição de testes rápidos de COVID-19, em atendimento à solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde na prevenção e enfrentamento à pandemia global COVID-19. 
  
Empresa: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Valor: R$ 41.250,00 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais).  
 
Ponta Porã-MS, 13 de Abril de 2020 . 
 

HELIO PELUFFO FILHO 
Prefeito Municipal 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ E MV COMUNICAÇÃO E 
PLANEJAMENTO LTDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018. 
Representante das Partes: Helio Peluffo Filho e o Vilson Barreto Moralles. 
Objeto do Aditamento: as partes ajustam a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato por mais 06 (seis) meses e no mesmo 
valor, conforme especificações constantes na CI nº 090/2020/PMPP/SMGC e no Parecer PGM n° 0496/2020. 
Justificativa: Conforme consignado na CI/PMPP/SMGC nº 090/2020 e analisado pelo Parecer PGM nº 0496/2020, a situação concreta está 
devidamente justificada, nos termos do artigo 57, II, da Lei 8.666/93. 
Dotação Orçamentária: 
- 17.01.02.01.04.131.024.2.003-33.90.39.00 Fonte 100000 – Secretaria Municipal de Governo e Comunicação 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Parecer PGM nº 0496/2020. 
Data da Assinatura: 02.04.2020. 
 

Helio Peluffo Filho 
Prefeito Municipal 

 

Extrato 
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PORTARIA Nº 074 DE 03 DE ABRIL DE 2020 
 
O Prefeito Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao requerimento de 
Katiucia Afonso Gonçalves, funcionária deste município com admissão datada em 30/03/2007, conforme Decreto n. 5132/2007, para 
exercer o cargo de Professora Educação Física, lotada na Secretaria Municipal de Educação, sob vínculo efetivo; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1°. - Conceder Licença para o Trato de Interesse Particular -TIP (Afastamento sem remuneração) por 03 (três) anos, que a mesma faz 
jus, conforme dispõe o Artigo 124 da Lei Complementar nº 121/2014 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ponta Porã-MS, 
pelo período de 12/03/2020 a 12/03/2023. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data retroativa de 12 de Março de 2020, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Cientifique-se, Registre-se e Publique-se. 
 
Ponta Porã/MS, 03 de Abril de 2020. 

__________________________________ 
DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO 

Secretária Municipal de Administração 
 

__________________________________ 
HÉLIO PELUFFO FILHO 

Prefeito Municipal 
 

PORTARIA Nº 0073 DE 03 DE ABRIL DE 2020 
 
O Prefeito Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao requerimento de Adê 
Marques, servidor deste município desde 01/12/1989, no cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, sob vínculo efetivo, 
e de acordo com o Parecer n°. 0391/2020 expedido pela PGM (Procuradoria Geral do Município); 
 
RESOLVE: 
 
 Art 1° - Averbar, para fins de aposentadoria, licença prêmio vencida e não gozada, referente ao período aquisitivo de 1992/1997, em dobro, 
totalizando 12 (doze) meses.  
 
Art. 2º - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Cientifique-se, Registre-se e Publique-se. 
 
Ponta Porã/MS, 03 de Abril de 2020. 

__________________________________ 
DULCE MARIA SILVEIRA MANOSSO 

Secretária Municipal de Administração 
 

__________________________________ 
HÉLIO PELUFFO FILHO 

Prefeito Municipal 
 

PORTARIA Nº  071  DE  23 DE MARÇO DE 2020 
 
O Prefeito Municipal de Ponta Porã, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Exonerar, a pedido, a partir de 02 de Março de 2020, a servidora pública municipal Isabel de Oliveira Leão, matrícula 8446-4, do 
cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
Cientifique-se, Registre-se e Publique-se. 
 
Ponta Porã-MS,  23 de Março de 2020. 
 

Dulce Maria Silveira Manosso 
Secretária Municipal de Administração 

 

Portaria 
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Hélio Peluffo Filho 
Prefeito Municipal de Ponta Porã 
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