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6.6 Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato pessoa com
deficiência (PCD) deverá encaminhar, até o dia 24/01/2022, após o
pagamento ou deferimento de isenção da sua inscrição, através de Upload,
conforme o subitem 1.1.2, o documento a seguir:

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL RETIFICADOR N. 02/CMCG
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
O QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS.
CARLOS AUGUSTO BORGES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMPO GRANDE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais e em cumprimento ao disposto na Constituição Federal; na Lei
Complementar Municipal n. 190, de 22 de dezembro de 2011, e suas alterações
e da Lei Complementar n. 426, de 10 de dezembro de 2021, publicada no
Diogrande de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o novo Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração da Câmara Municipal de Campo Grande-MS;
bem como nas legislações pertinentes em vigor, até a publicação do mesmo, e
suas alterações, torna público o presente Edital Retificador n. 02/CMCG,
que prorroga as inscrições para o certame público e prevê novo cronograma
de datas de realização de fases e etapas do Concurso Público, em virtude da
publicação do Decreto nº 15.038, de 29 de dezembro de 2021 (que prorroga
até 31/03/2022 o prazo do estado de calamidade pública declarado no Decreto
nº 14.247 de 14/04/2020), em decorrência da pandemia de COVID-19, no
âmbito do Município de Campo Grande-MS e baseado no exposto no subitem
17.20 do Edital nº 01/2021/CMCG, consolidado com retificação (Edital
Retificador n. 01/CMCG), que abaixo transcrevemos:
“17.20 A Câmara Municipal de Campo Grande e o Instituto Selecon reservamse no direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer
etapa do Concurso Público ou posterior ao Concurso Público, em razão de atos
ou fatos não previstos, respeitados as normas e os princípios legais.”
ONDE SE LÊ:
5.2.1 As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela Internet,
somente através do endereço eletrônico www.selecon.org.br e encontrar-seão abertas a partir da 00h01min do dia 06/12/2021 até as 23h59min do
dia 23/01/2022, sendo o dia 24/01/2022 o último dia para o pagamento
do boleto bancário, observado o horário de Campo Grande/MS.
5.2.11 A partir de 16/03/2022, o candidato deverá conferir no site do
Instituto Selecon, através do link “Painel do Candidato”, se os dados da
inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, se o
candidato tiver quitado o boleto até o vencimento, deverá entrar em contato
com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do Instituto Selecon ou
pelos meios previstos no subitem 1.1.1, de segunda a sexta-feira (somente em
dias úteis), das 9h às 17h (horário de Campo Grande-MS), para verificar o
ocorrido.
5.3.1 O candidato poderá requerer a isenção da taxa de inscrição, no período
de 03/12/2021 até o dia 05/12/2021, exclusivamente pela internet,
por meio do endereço www.selecon.org.br, mediante o preenchimento do
formulário eletrônico de solicitação de isenção.
5.4 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido será comunicado dessa
medida, na data de 20 de dezembro de 2021, mediante publicação no Diário
Oficial de Campo Grande-MS e pelos endereços eletrônicos: www.camara.
ms.gov.br e www.selecon.org.br.
5.6 O candidato que não obtiver a isenção da taxa de inscrição e tiver interesse
em permanecer no concurso deverá efetuar o pagamento do respectivo valor
no período de 30/12/2021 até o dia 24/01/2022.

8.2.1 O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições
especiais para a realização das provas, após o período de inscrições, deverá
encaminhar até o dia 18/03/2022, após o pagamento ou deferimento de
isenção da sua inscrição, via o e-mail constante do subitem 1.1.1, Solicitação
de Condição Especial, e, após análise do Instituto Selecon, poderá ser liberado
um link no endereço www.selecon.org.br, na área do concurso, para que o
mesmo solicite condições especiais, através do preenchimento de Formulário
Eletrônico.
10.1 A aplicação das Provas Objetiva e Discursiva serão realizadas no Município
de Campo Grande e municípios limítrofes, se necessário, e estão previstas para
as seguintes datas e períodos:
Cargos

Data Prevista

TODOS OS CARGOS

20/03/2022

Provas
Prova Objetiva e Prova
Discursiva

10.3 O Cartão de Convocação de Etapa (CCE) para as provas, contendo o
local, a sala e o horário de realização estarão disponíveis no site do Instituto
Selecon www.selecon.org.br a partir de 16/03/2022.
10.28.1 O candidato que faz uso de marca-passo deve enviar um atestado
médico ao Instituto Selecon até o dia 18/03/2022, para receber tratamento
adequado no que se refere à inspeção de segurança para entrada na sala de
provas.
11.3 O Edital de Convocação para a Prova Prática e o Cartão de Convocação
de Etapa da Prova Prática (CCEPP) para as provas, contendo o local, a sala e o
horário de realização, estarão disponíveis no site do Instituto Selecon www.
selecon.org.br a partir de 16/05/2022.
ANEXO I
DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA CMCG
Edital n. 01/2021/CMCG
Data

Atividade

30/11/2021
06/12/2021 a
23/01/2022

Horário

www.selecon.org.br e www.
camara.ms.gov.br
e
Diário
Oficial de Campo Grande-MS

Divulgação Edital.
Inscrições

Local e/ou Funções
Relacionadas

até 23h59min do
No site www.selecon.org.br
dia 23/01/2022

24/01/2022

Vencimento
do
boleto
bancário com a taxa de
inscrição – Último dia para
pagamento do boleto e
último dia para entrega de
laudo para solicitação de
cota de PcD -

03 a
05/12/2021

Pedido de isenção de taxa de
inscrição

20/12/2021

Resultado
Preliminar
do
Pedido de isenção de taxa de
inscrição

21 e
22/12/2021

Recurso
ao
Resultado
Preliminar do Pedido de
isenção de taxa de inscrição

29/12/2021

Resultado Final do Pedido de
isenção de taxa de inscrição

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

02/02/2022

Resultado
Preliminar
do
pedido de inclusão de cota
para PcD

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

No site www.selecon.org.br
a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

No site www.selecon.org.br
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03 e
04/02/2022

Recurso
ao
Resultado
Preliminar do pedido de
inclusão de cota para PcD

08/02/2022

Resultado do Recurso ao
Resultado
Preliminar
do
pedido de inclusão de cota
para PcD e Resultado Final
do pedido de inclusão de
cota para PcD

a partir das 19h

16/03/2022

Divulgação do Cartão de
Convocação de Etapa(CCI)
com data, horário e local de
prova

a partir das 19h

17 e
18/03/2022

Prazo
para
solicitação
de correção de dados no
Cartão de Convocação de
Etapa(CCI)

20/03/2022

17/06/2022

Resultado
Preliminar
Análise de Títulos

20 e
21/06/2022

Recurso
Preliminar
Títulos

28/06/2022

Resultado do Recurso ao
Resultado
Preliminar
da
Análise de Títulos e Resultado
Final da Análise de Títulos

a partir das 22h

No site www.selecon.org.br

No site www.selecon.org.br

29/06/2022

Resultado
Preliminar
da
Classificação do Concurso
Publico

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

No site www.selecon.org.br

30/06/2022 e
01/07/2022

Recurso
ao
Resultado
Preliminar
do
Concurso
Público com a Classificação
Geral dos Candidatos

08/07/2022

Resultado do Recurso ao
Resultado
Preliminar
do
Concurso Público com a
Classificação
Geral
dos
Candidatos. Resultado Final
do Concurso Público, com
a classificação final dos
candidatos

A partir de
11/07/2022

Homologação do Resultado
Final do Concurso Público e
convocação dos aprovados
para a posse

No site www.selecon.org.br

das 8h às
11h30min (Nível
Médio, Assistente
Administrativo)
das 14h às
Aplicação da Prova Objetiva
17h30min (para
de Conhecimentos e da
Nível Superior
Prova Discursiva
Assistente Social,
Tradutor de
Libras e Técnico
Administrativo)

No site www.selecon.org.br

Diversos locais, com data e
horário das provas, a serem
divulgados
no
Cartão
de
Convocação de Etapa através
do site www.selecon.org.br

ao
da

da

a partir das 22h

Resultado
Análise de

No site www.selecon.org.br
No site www.selecon.org.br

No site www.selecon.org.br

a partir das 19h

www.selecon.org.br e www.
camara.ms.gov.br
e
Diário
Oficial de Campo Grande-MS

www.selecon.org.br e www.
camara.ms.gov.br
e
Diário
Oficial de Campo Grande-MS

21/03/2022

Divulgação do gabarito da
prova objetiva e das imagens
da prova objetiva aplicada

22 e
23/03/2022

Recurso contra o gabarito da
prova objetiva e contra as
questões da prova aplicada

31/03/2022

Resultado do recurso contra
o gabarito da prova objetiva
e das questões da prova
aplicada.
Divulgação
do
gabarito
definitivo da prova objetiva
aplicada.
Divulgação da imagem do
cartão resposta.

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

04/04/2022

Divulgação do Resultado
Preliminar da prova objetiva

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

05 e
06/04/2022

Recurso
ao
Resultado
Preliminar da prova objetiva
de conhecimentos

08/04/2022

Resultado
do
Recurso
ao
Resultado
Preliminar
da
prova
objetiva
de
conhecimentos e Resultado
Final da prova objetiva de
conhecimentos

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

12/04/2022

Resultado
Preliminar
da
Classificação
na
Prova
Objetiva para a correção da
Discursiva

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

13 e
14/04/2022

Recurso
ao
Resultado
Preliminar da Classificação
na Prova Objetiva (1ª.
Etapa) para a correção da
prova discursiva

15/04/2022

Resultado do Recurso ao
Resultado
Preliminar
da
Classificação
na
Prova
Objetiva para a correção da
Prova Discursiva e Resultado
Final da Classificação na
Prova Objetiva (1ª. Etapa)
para a correção da Prova
Discursiva

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

5.6 O candidato que não obtiver a isenção da taxa de inscrição e tiver interesse
em permanecer no concurso deverá efetuar o pagamento do respectivo valor
no período de 30/12/2021 até o dia 24/01/2022 e de 19/02/2022 até o
dia 13/03/2022.

29/04/2022

Resultado
Preliminar
da
Prova Discursiva (2ª. Etapa)

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

2 e 3/05/2022

Recurso
ao
Resultado
Preliminar
da
Prova
Discursiva(2ª Etapa)

10/05/2022

Resultado do Recurso ao
Resultado
Preliminar
da
prova discursiva e Resultado
Final da Prova Discursiva
(2ª. Etapa)

6.6 Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato pessoa com
deficiência (PCD) deverá encaminhar, até o dia 24/01/2022 e até o dia
14/03/2022, após o pagamento ou deferimento de isenção da sua inscrição,
através de Upload, conforme o subitem 1.1.2, o documento a seguir:

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

11/05/2022

Resultado Preliminar com
Classificação na 2ª. Etapa

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

12 e
13/05/2022

Recurso
ao
Resultado
Preliminar com Classificação
na 2ª. Etapa

16/05/2022

Resultado do Recurso ao
Resultado Preliminar com
Classificação na 2ª. Etapa
e
Resultado
Final
com
Classificação na 2ª. Etapa.
Edital de Convocação para
a Etapa da Prova Prática
(CCEPP) dos candidatos ao
cargo de Tradutor de Libras e
Cartão de Convocação para a
Etapa de Prova Prática.

19/05/2022

Aplicação da Prova Prática
para Tradutor de Libras

23/05/2022

Resultado
Preliminar
Prova Prática

24/05/2022

Recurso
ao
Resultado
Preliminar da Prova Prática

26/05/2022

Resultado
Prática

26/05/2022

Convocação para a entrega
de títulos

30 e
31/05/2022

Envio dos títulos pelos
candidatos classificados na
2ª Etapa e não eliminados
na Prova Prática (Tradutor de
Libras)

Final

da

da

a partir das 22h

No site www.selecon.org.br

LEIA-SE:

No site www.selecon.org.br

No site www.selecon.org.br

No site www.selecon.org.br

No site www.selecon.org.br

No site www.selecon.org.br

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

5.2.1 As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela Internet,
somente através do endereço eletrônico www.selecon.org.br e encontrar-seão abertas a partir da 00h01min do dia 06/12/2021 até as 23h59min do
dia 23/01/2022, sendo o dia 24/01/2022 o último dia para o pagamento
do boleto bancário, e a partir da 00h01min do dia 31/01/2022 até as
23h59min do dia 13/03/2022, sendo o dia 14/03/2022 o último dia
para o pagamento do boleto bancário observado o horário de Campo Grande/
MS.
5.2.11 A partir de 19/04/2022, o candidato deverá conferir no site do
Instituto Selecon, através do link “Painel do Candidato”, se os dados da
inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, se o
candidato tiver quitado o boleto até o vencimento, deverá entrar em contato
com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do Instituto Selecon ou
pelos meios previstos no subitem 1.1.1, de segunda a sexta-feira (somente em
dias úteis), das 9h às 17h (horário de Campo Grande-MS), para verificar o
ocorrido.
5.3.1 O candidato poderá requerer a isenção da taxa de inscrição, no período
de 03/12/2021 até o dia 05/12/2021, e de 28/01/2022 a 30/01/2022,
exclusivamente pela internet, por meio do endereço www.selecon.org.br,
mediante o preenchimento do formulário eletrônico de solicitação de isenção.
5.4 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido será comunicado dessa
medida, na data de 20 de dezembro de 2021 e na data de 09 de fevereiro
de 2022 pelos endereços eletrônicos: www.camara.ms.gov.br e www.selecon.
org.br.

8.2.1 O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições
especiais para a realização das provas, após o período de inscrições, deverá
encaminhar até o dia 22/04/2022, após o pagamento ou deferimento de
isenção da sua inscrição, via e-mail constante do subitem 1.1.1, Solicitação
de Condição Especial, e, após análise do Instituto Selecon, poderá ser liberado
um link no endereço www.selecon.org.br, na área do concurso, para que o
mesmo solicite condições especiais, através do preenchimento de Formulário
Eletrônico.
10.1 A aplicação das Provas Objetiva e Discursiva serão realizadas no Município
de Campo Grande e municípios limítrofes, se necessário, e estão previstas para
as seguintes datas e períodos:
Cargos
TODOS OS CARGOS

a partir das 19h

No site www.selecon.org.br
No site www.selecon.org.br

Prova
a partir das 19h

No site www.selecon.org.br

No site www.selecon.org.br

Data Prevista
24/04/2022

Provas
Prova Objetiva e Prova
Discursiva

Diário do Legislativo - nº 1.112

Página 3 - quinta-feira, 27 de Janeiro de 2022
10.3 O Cartão de Convocação de Etapa (CCE) para as provas, contendo o
local, a sala e o horário de realização estarão disponíveis no site do Instituto
Selecon www.selecon.org.br a partir de 19/04/2022.
10.28.1 O candidato que faz uso de marca-passo deve enviar um atestado
médico ao Instituto Selecon até o dia 22/04/2022, para receber tratamento
adequado no que se refere à inspeção de segurança para entrada na sala de
provas.

20/05/2022

23/05/2022

03/06/2022

11.3 O Edital de Convocação para a Prova Prática e o Cartão de Convocação
de Etapa da Prova Prática (CCEPP) para as provas, contendo o local, a sala e o
horário de realização, estarão disponíveis no site do Instituto Selecon www.
selecon.org.br a partir de 20/06/2022.

06 e
07/06/2022

ANEXO I

15/06/2022

DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA CMCG
Edital n. 01/2021/CMCG
Data

30/11/2021

Atividade

Divulgação Edital.

06/12/2021 a
23/01/2022
e de 31/01/2022 Inscrições
a
13/03/2022
24/01/2022
e
14/03/2022

Horário

Local e/
ou Funções
Relacionadas
www.selecon.org.br e
www.camara.ms.gov.
br e Diário Oficial de
Campo Grande-MS

até 23h59min do No site www.selecon.
dia 23/01/2022 org.br

Vencimento do boleto bancário com
a taxa de inscrição – Último dia para
pagamento do boleto e último dia
para entrega de laudo para solicitação
de cota de PcD -

20/12/2021
e 09/02/2022

Resultado Preliminar do Pedido de
isenção de taxa de inscrição

21 e
22/12/2021
e 10 e
11/02/2022

Recurso ao Resultado Preliminar do
Pedido de isenção de taxa de inscrição

29/12/2021
e 18/02/2022

Resultado Final do Pedido de isenção
de taxa de inscrição

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

21/03/2022

Resultado Preliminar do pedido de
inclusão de cota para PcD

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

19/04/2022
20 a
22/04/2022

24/04/2022

25/04/2022
26 e
27/04/2022

05/05/2022

09/05/2022
10 e
11/05/2022

13/05/2022

17/05/2022
18 e
19/05/2022

20/06/2022

23/06/2022
27/06/2022

30/06/2022

Pedido de isenção de taxa de inscrição

25/03/2022

16 e
17/06/2022

28 e
29/06/2022

03 a
05/12/2021
e de
28 a
30/01/2022

22 e
23/03/2022

14/06/2022

01/07/2022
No site www.selecon.
org.br

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

Recurso ao Resultado Preliminar do
pedido de inclusão de cota para PcD
Resultado do Recurso ao Resultado
Preliminar do pedido de inclusão de
cota para PcD e Resultado Final do
pedido de inclusão de cota para PcD
Divulgação do Cartão de Convocação
de Etapa(CCE) com data, horário e
local de prova

No site www.selecon.
org.br

a partir das 19h

a partir das 19h

a partir das 22h

Recurso contra o gabarito da prova
objetiva e contra as questões da
prova aplicada

Divulgação do Resultado Preliminar
da prova objetiva

Resultado Preliminar da Classificação
na Prova Objetiva para a correção da
Discursiva
Recurso ao Resultado Preliminar da
Classificação na Prova Objetiva (1ª.
Etapa) para a correção da prova
discursiva

Diversos locais, com
data e horário das
provas,
a
serem
divulgados no Cartão
de Convocação de
Etapa através do site
www.selecon.org.br

No site www.selecon.
org.br

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br
No site www.selecon.
org.br

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br
No site www.selecon.
org.br

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

Resultado Final da Classificação na
Prova Objetiva (1ª. Etapa) para a
correção da Prova Discursiva

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

Resultado
Preliminar
Discursiva (2ª. Etapa)

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

da

Prova

Recurso ao Resultado Preliminar da
Prova Discursiva(2ª Etapa)

No site www.selecon.
org.br

Resultado do Recurso ao Resultado
Preliminar da prova discursiva e
Resultado Final da Prova Discursiva
(2ª. Etapa)

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

Resultado
Preliminar
Classificação na 2ª. Etapa

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

com

Recurso ao Resultado Preliminar com
Classificação na 2ª. Etapa
Resultado do Recurso ao Resultado
Preliminar com Classificação na
2ª. Etapa e Resultado Final com
Classificação na 2ª. Etapa. Edital de
Convocação para a Etapa da Prova
Prática (CCEPP) dos candidatos ao
cargo de Tradutor de Libras e Cartão
de Convocação para a Etapa de Prova
Prática.
Aplicação da Prova
Tradutor de Libras

Prática

No site www.selecon.
org.br

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

para

Resultado Preliminar da Prova Prática
Recurso ao Resultado Preliminar da
Prova Prática

No site www.selecon.
org.br

Resultado Final da Prova Prática
Convocação para a entrega de títulos

a partir das 19h

Envio dos títulos pelos candidatos
classificados na 2ª Etapa e não
eliminados na Prova Prática (Tradutor
de Libras)
Resultado Preliminar da Análise de
Títulos

No site www.selecon.
org.br
No site www.selecon.
org.br

a partir das 22h

Recurso ao Resultado Preliminar da
Análise de Títulos

No site www.selecon.
org.br
No site www.selecon.
org.br

Resultado do Recurso ao Resultado
Preliminar da Análise de Títulos e
Resultado Final da Análise de Títulos

a partir das 22h

No site www.selecon.
org.br

03/08/2022

Resultado Preliminar da Classificação
do Concurso Publico

a partir das 19h

No site www.selecon.
org.br

04 e
05/08/2022

Recurso ao Resultado Preliminar do
Concurso Público com a Classificação
Geral dos Candidatos

02/08/2022

No site www.selecon.
org.br

No site www.selecon.
org.br

Recurso ao Resultado Preliminar da
prova objetiva de conhecimentos
Resultado do Recurso ao Resultado
Preliminar da prova objetiva de
conhecimentos e Resultado Final da
prova objetiva de conhecimentos

25 e
26/07/2022

No site www.selecon.
org.br

No site www.selecon.
org.br

das 8h às
11h30min (Nível
Médio, Assistente
Administrativo)
das 14h às
Aplicação da Prova Objetiva de 17h30min (para
Conhecimentos e da Prova Discursiva
Nível Superior
Assistente Social,
Tradutor de
Libras e Técnico
Administrativo)

Resultado do recurso contra o
gabarito da prova objetiva e das
questões da prova aplicada.
Divulgação do gabarito definitivo da
prova objetiva aplicada.
Divulgação da imagem do cartão
resposta.

22/07/2022

12/08/2022

Prazo para solicitação de correção de
dados no Cartão de Convocação de
Etapa(CCE)

Divulgação do gabarito da prova
objetiva e das imagens da prova
objetiva aplicada

No site www.selecon.
org.br

04 e
05/07/2022

Resultado do Recurso ao Resultado
Preliminar da Classificação na Prova
Objetiva para a correção da Prova
Discursiva

A partir de
15/08/2022

Resultado do Recurso ao Resultado
Preliminar do Concurso Público com
a Classificação Geral dos Candidatos.
Resultado Final do Concurso Público,
com
a
classificação
final
dos
candidatos

No site www.selecon.
org.br

a partir das 19h

Homologação do Resultado Final do
Concurso Público e convocação dos
aprovados para a posse

www.selecon.org.br e
www.camara.ms.gov.
br e Diário Oficial de
Campo Grande-MS
www.selecon.org.br e
www.camara.ms.gov.
br e Diário Oficial de
Campo Grande-MS

Campo Grande-MS, 25 de janeiro de 2022.
CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

ATO N. 214/2022 – MESA DIRETORA
DISPÕE
SOBRE
A
JORNADA
DE
TRABALHO,
BEM
COMO
OS
PROCEDIMENTOS E REGRAS PARA
CONTINUIDADE DA PREVENÇÃO À
INFECÇÃO E À PROPAGAÇÃO DO
COVID-19 NO ÂMBITO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS,
no uso de suas atribuições, com supedâneo no art. 27, II, “b”, do Regimento
Interno, RESOLVE:
Art. 1º Este Ato dispõe sobre a jornada de trabalho, bem como os procedimentos
e regras para continuidade da prevenção à infecção e à propagação do
COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal de Campo Grande.
Parágrafo único. As medidas de que trata este Ato vigorarão até 1º de março
de 2022.
Art. 2º O expediente regular da Câmara Municipal de Campo Grande passa
a ser das 7h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, com frequência
de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de servidores e estagiários da
parte administrativa, em revezamento com alternância semanal, o qual será
definido pelo Diretor de Departamento, sendo que o servidor que não estiver
na escala de trabalho presencial deverá trabalhar sob regime de atendimento
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remoto e teletrabalho, permanecendo em suas residências, sob pena de sanção
disciplinar prevista no Estatuto do Servidor Público Municipal.
Parágrafo único. O controle acerca da produtividade dos servidores que
atuarem em regime de teletrabalho ficará sob a responsabilidade da chefia
imediata.
Art. 3º Suspende-se, até 1º de março de 2022, o registro de ponto eletrônico
de todos os servidores e estagiários, considerando que o relógio de ponto
biométrico pode ser potencial transmissor do vírus.
Art. 4º Permanece a obrigatoriedade da utilização de máscara de proteção
facial em todos os ambientes e dependências da Câmara Municipal, aos
Senhores Vereadores, servidores, estagiários, terceirizados e público em geral,
bem como de não aglomeração e distanciamento social.
Art. 5º Restringe-se ao quantitativo de 50% (cinquenta por cento) da capacidade
de pessoas sentadas do respectivo plenário para presença de público em geral
no momento da realização das Sessões Parlamentares e eventos diversos, com
marcação de uma poltrona inutilizada entre poltronas liberadas, de forma que
seja mantido o distanciamento entre pessoas sentadas em todas as direções.
Art. 6º A Secretaria-Geral de Administração e Finanças continuará intensificando
a frequência de limpeza dos banheiros, elevador, corrimãos e maçanetas, bem
como manterá a aplicação de álcool em gel para higienização das mãos de
todos os que acessarem as dependências da Câmara Municipal.

DE FARIA.
Câmara Municipal de Campo Grande - MS, 25 de janeiro de 2022.
CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.179
CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER à servidora comissionada LETÍCIA OLIVEIRA DA SILVA
MELLO 30 (trinta) dias de suas férias regulamentares, referentes ao período
de 2021, de 1º de fevereiro de 2022 a 02 de março de 2022, em virtude do
término de sua licença médica, de acordo com os arts. 131 e 134, ambos da
Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.
Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 26 de janeiro de 2022.
CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

Art. 7º As ações ou omissões que violem o disposto neste Ato sujeitam o autor
às sanções penais, civis, éticas e administrativas cabíveis.
Art. 8º As irregularidades nos registros de presença (servidores externos)
e frequência (demais servidores e estagiários) através do ponto biométrico
estão extraordinariamente abonadas no período de 03 de janeiro de 2022 até
a data da vigência deste Ato, tendo em vista o alto índice de contaminação por
covid-19 no período.
Art. 9º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário durante o período de sua vigência.
Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 25 de janeiro de 2022.
CARLOS AUGUSTO BORGES				
Presidente					

DELEI PINHEIRO
1º Secretário

PORTARIA N. 5.180
CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER à servidora comissionada LUANE MORAIS LEITE
ANTUNES 30 (trinta) dias de suas férias regulamentares, referentes ao período
de 2021, de 07 de fevereiro de 2022 a 08 de março de 2022, em virtude do
término de sua licença médica, de acordo com os arts. 131 e 134, ambos da
Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.
Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 26 de janeiro de 2022.
CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO N. 8.699
CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
EXONERAR a servidora ANDREIA MADALENA DIAS PASSOS TAIRA
ocupante do cargo em comissão de Assessor Parlamentar IV, Símbolo AP 105,
a partir de 1º de janeiro de 2022.
Câmara Municipal de Campo Grande - MS, 19 de janeiro de 2022.
CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.181
CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
AUTORIZAR o afastamento da servidora CINTYA KAROLINE
NOGUEIRA SANTOS, matrícula n. 131, por 7 (sete) dias, no período de
05.01.2022 a 11.01.2022 de acordo com o laudo da perícia médica do Instituto
Municipal de Previdência de Campo Grande – IMPCG.
Câmara Municipal de Campo Grande- MS, 26 de janeiro de 2022.

DECRETO N. 8.700
CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
NOMEAR ANDREIA MADALENA DIAS PASSOS TAIRA para o cargo
em comissão de Assessor de Comissão, Símbolo AP 101, em vaga prevista na
Lei Complementar n. 426/2021, a partir de 1° de janeiro de 2022.
Câmara Municipal de Campo Grande - MS, 19 de janeiro de 2022.
CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.178
CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
APOSTILAR a alteração do nome da servidora BRUNA GAZAL DE
FARIA MATTOSINHO, ocupante do cargo de Assistente Parlamentar VI,
Símbolo AP 111, do quadro de pessoal deste Legislativo, para BRUNA GAZAL

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

