
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 023/2019.                        

 
“DISPÕE  SOBRE  CONVOCAÇÃO  DE  
PROFESSOR  PARA  ATENDER  AS  
NECESSIDADES  TEMPORÁRIAS,  E  DA
OUTRAS PROVIDENCIAS”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NIOAQUE, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II, do artigo 96, da Lei Orgânica 
do Município, e os incisos I, II e III do artigo 86 da Lei Complementar nº 
2294/2009, ·.

CONSIDERANDO  a  imperiosa  necessidade  de  continuidade  ao  ano  letivo  de
2019, no estrito cumprimento da missão constitucional de prover a educação no
ensino fundamental aos munícipes,

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  se  prover  as  salas  de  aula  das  escolas
municipais com a designação de professores,

CONSIDERANDO a  existência  de  autorização  legal  para  a  prática  deste  ato
administrativo  estabelecida  na  lei  complementar  nº  2294/2009,  de  21  de
dezembro de 2009, em seus artigos 84 a 93.

CONSIDERANDO a lei Nº 2339/2012 que altera e acrescenta redação da Lei nº
2294/2009, a qual dispõe sobre o estatuto dos Profissionais da Educação da Rede
Municipal de Ensino.

R E S O L V E

Art.  1º  -  Convocar  para  o  exercício  das  funções  de  magistério,  em caráter
temporário, os professores relacionados no Anexo Único deste Decreto.

Art.  2º -  O prazo da presente convocação é de 05 (cinco)  meses,  conforme
consta na Relação em anexo.

Art. 3º - A remuneração do professor convocado corresponderá ao vencimento
do Professor, em conformidade com a Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008, 20
h/a, e em conformidade com a Lei Municipal 2489/2017.

Parágrafo  Único  – o  portador  de  diploma  de  curso  superior  que  não  tem
habilitação legal para lecionar, caso venha a ser convocado por falta de professor
habilitado,  será  admitido  na  forma da  legislação  vigente  e  sua  remuneração
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afixada, por hora-aula, em 80% do vencimento base do professor nível I, classe
A.

Art. 4º - O professor convocado fará jus aos benefícios estabelecidos no artigo
90,  inciso  I  a  IV  da  Lei  Complementar  nº  2294/2009,  sendo  vedada  sua
designação, na condição de convocado, para o exercício de função gratificada.

Art.  5º  - Aplica-se  ao  presente  ato  de  convocação  os  critérios  seletivos
estabelecidos  nas  Resoluções  nº  014/SEDUC  de  10  de  novembro  de  2017  e
Resolução nº 05 de 29 de janeiro de 2018.

Art. 6º - A vigência deste Decreto abrangerá o período estabelecido em seu
artigo 2º, revogando-se as disposições em contrário.

Nioaque/MS, 28 de fevereiro de 2018.

Valdir Couto de Souza Junior
Prefeito Municipal
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