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( ) Orientação e Apoio Sociofamiliar 

( ) Apoio Socioeducativo em meio aberto 

( ) Colocação Familiar 

( ) Acolhimento Institucional 

( ) Prestação de serviços a comunidade 

( ) Liberdade Assistida 

( ) Semiliberdade 

( ) Internação 

( ) Outros (especifique): 

Responsável Legal:............................................ 

Cargo:.........................Mandato: ____/____/___ a ___/____/____ 

Endereço para Correspondência:...................................... 

Responsável pelo Programa/Projeto: ........................................ 

Conselho Profissional: ________ Número _________ Validade 

___/____/_______ 

  

Três Lagoas/MS, _____/______/_____.  

_______________ 

Assinatura do Representante Legal 

  

ANEXO III 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO 

(usar papel timbrado da interessada) 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome por extenso da entidade interessada: 

Endereço atualizado: 

Endereço para correspondência: 

Telefone (s) para contato: 

II – OBJETIVO 

A – Geral: Indicar qual é a principal intenção da 

organização/entidade quando o programa efetuar esta prestação de 

serviço à população alvo de seu trabalho. 

B – Específicos: Indicar por área que se pretende atingir.....à criança 

e/ou adolescente, portador de deficiência familiar, maternidade e 

outros; para cada grupo (adolescente, comunidade) redigir um 

objetivo especifico, destacando, se for o caso, as prioridades para cada 

ano. 

III – METAS 

Indicar em números a quantos propõe prestar serviços ou abrir vagas 

(por área); Apresentar a capacidade máxima anual de atendimento, 

consideradas as condições para o atendimento com qualidade; 

informar se há planejamento de melhorias/acréscimos na estrutura 

física (descrever), se haverá aquisição de móveis e equipamentos, etc.) 

IV – ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Indicar a procedência geográfica dos usuários e os critérios de 

ingresso. 

V – ETAPAS OPERACIONAIS 

Apresentar projeção das atividades anuais – de rotina – e especiais – 

indicando as etapas operacionais dessas atividades. Descrever como 

será desenvolvida a prestação de serviços, indicando 

subsequentemente, cada ação que será desenvolvida. Indicar se há 

atividades especiais planejadas para todos os usuários, se essas 

atividades envolvem parcerias com entidades da sociedade civil, 

órgãos governamentais ou comunidade em geral; 

VI – RECURSOS NECESSÁRIOS PARA DESENVOLVER O 

PROGRAMA (por área) 

Humanos: pessoal que será utilizado no programa e fonte pagadora. 

Materiais: material permanente e de consumo que utilizará no 

desenvolvimento do programa (fonte pagadora). Contribuição social 

do usuário. 

VII – ARTICULAÇÃO COM REDE SOCIAL PÚBLICA E 

PRIVADA. 

Indicar a conexão da entidade/programa/projeto com outros serviços, 

programas, projetos e organizações do poder executivo (p.ex. CRAS, 

CREAS, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, etc.), 

poder Judiciário, Ministério Público e entidades da sociedade civil.) 

VIII – PROTAGONISMO DO USUÁRIO E AVALIAÇÃO DO 

PROGRAMA 

Demonstrar a forma de participação dos Usuários no planejamento, 

elaboração, execução, avaliação. 

Indicar como serão monitorado e avaliado as atividades 

desenvolvidas. 

IX - FISCALIZAÇÃO 

Três Lagoas/MS, _____ de ________ de _________. 

ANEXO IV 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

O Relatório de Atividades do ano anterior deverá conter os seguintes 

itens: 

1. Objetivos (indicar quais objetivos institucionais foram atingidos e 

em que nível) 

2. Capacidade instalada e melhorias (apresentar a capacidade 

máxima de atendimento, consideradas as condições para o 

atendimento com qualidade, informar se houve melhorias na estrutura 

física, se houve aquisição de móveis e equipamentos, etc). 

3. Usuários e ocupação (Descrever por número e gênero e o total de 

atendidos). 

4. Área de Abrangência e critérios de ingresso (procedência 

geográfica dos usuários, e os critérios de ingresso). 

5. Atividades (Apresentar relatório das atividades anuais – de rotina – 

e especiais – indicando datas e locais dessas atividades. Indicar se 

todos os Usuários participaram e se houve parcerias,etc.). 

6. Orçamento/ Financeiro (relacionar a origem dos recursos para 

financiamento da Entidade/Programa ou Projeto; os recursos 

materiais; os recursos financeiros e os recursos humanos). 

7. Articulação com rede social pública e privada (indicar a conexão 

e parcerias do programa com outros serviços, programas, projetos e 

organizações dos poderes executivo e judiciário e organizações da 

sociedade civil). 

8. Protagonismo do Usuário (Demonstrar a forma de participação 

dos Usuários no planejamento, elaboração, execução, avaliação das 

atividades desenvolvidas 

Publicado por: 

Lara Stela Martins Rodrigues 

Código Identificador:CE047A2D 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PORTARIA 14 /CMDCA/2018 
 

Dispõe sobre abertura de Processo Administrativo 

em face das conselheiras L. C. N e A.A.P para 

apurar infração administrativa disciplinar. 

  

LAURA DANIELA FIGUEIREDO GARCIA NASCIBEM, 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do 

Sul no uso das atribuições legais e de acordo com art. 12, parágrafo 

4º, inciso IV, da Lei nº2588/2012. 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - Instituir Processo Administrativo em face das conselheiras 

L.C.N e A.A.P para apurar infração administrativa disciplinar no 

exercício de sua função previsto no art.12, parágrafo 4º, inciso IV, da 

Lei nº2588/2012.Conforme denúncia recebida por Oficio 

nº1166/2018/04PJ/TLS, Processo Administrativo: 09.2017.00003904-

0 e Noticia de Fato: 01.2017.00006461-7. 

  

Art. 2º - A Comissão de Processo Disciplinar constituída pelo Decreto 

nº 162/12, de 22.11.12, juntamente com a comissão instituída pela 

Resolução de nº03/2018 do CMDCA, deverão investigar, ouvir 

possíveis envolvidos, apresentando relatório conclusivo no prazo de 

sessenta (60) dias, podendo ser prorrogado por igual período. 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

  

Registre-se e divulgue-se. 

  

Paço Municipal de Três Lagoas, 09 de Novembro de 2018. 

  

LAURA DANIELA FIGUEIREDO GARCIA NASCIBEM 

Presidente do CMDCA 

Publicado por: 

Lara Stela Martins Rodrigues 

Código Identificador:00725015 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

RESOLUÇÃO Nº 08/SEMEC/2018 
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Fixa as normas e estabelece orientações sobre o 

processo de matrícula na Rede Municipal de Ensino 

e dá outras providências. 

  

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no 

uso de suas atribuições legais, conferido pelo inciso II do art. 47 da 

Lei 1.1795m de 16 de julho de 2002 – Lei Orgânica do Município de 

Três Lagoas – MS, combinado com o Decreto nº 005, de 01 de janeiro 

de 2009, resolve: 

  

Art. 1º O processo de matrícula da Rede Municipal de Ensino para o 

ano letivo de 2019 será organizado conforme disposto nesta 

Resolução. 

  

Art. 2º Todo o processo encontra-se organizado no Sistema Municipal 

de Matrícula composto de Matrícula Digital. 

  

Parágrafo único: O Sistema Municipal de Matrícula possibilita à 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) o 

acompanhamento, a gestão do ingresso e a permanência do aluno na 

Rede Municipal de Ensino. 

  

CAPITULO I – DO SISTEMA INFORMATIZADO DE 

MATRÍCULAS 

  

DA MATRÍCULA DIGITAL 

Art. 3º O Programa Matrícula Digital é operacionalizado de forma 

informatizada nas Unidades Escolares Municipais e tem como 

finalidade: 

I. Facilitar a escolha da Unidade Escolar pela mãe ou responsável pelo 

estudante; 

II. Democratizar o acesso em razão da utilização de critérios 

uniformes; 

III. Utilizar informações para planejamento e tomada de decisões; 

IV. Racionalizar, pois pais ou responsável pelo aluno que tinha que 

percorrer diversas Unidades de Ensino em busca de vagas passam a 

não ter mais essas necessidades; 

V. Fornecer conhecimento prévio da demanda; 

VI. Garantir a vaga do aluno, na Unidade de Ensino em que estuda 

por meio da renovação de matrícula; 

VII. Visualizar o quadro real da oferta de vagas. 

  

Art. 4º O Programa de Matrícula Digital é coordenado pela SEMEC, 

por meio do Núcleo de Matrícula Digital doravante denominada 

Central de Matrícula. 

Parágrafo único: o gerenciamento do programa será efetuado pela 

Central de Matrícula: 

  

Art. 5º Compete ao Núcleo de Matrícula Digital - Central de 

Matrícula: 

I. Verificar, informar e orientar quanto à operacionalização do 

Sistema Municipal de Matrícula / Matrícula Digital; 

II. Articular-se com as Unidades Escolares na operacionalização do 

Sistema; 

III. Capacitar os Gestores Escolares; 

IV. Capacitar os/as Secretárias e Administrativos das Unidades 

Escolares 

V. Planejar a matrícula com os Gestores Escolares; 

VI. Inserir no sistema números de turmas e vagas por nível ou etapas 

de ensino definida para cada Unidade de Ensino. 

  

CAPITULI II - DAS VAGAS 

  

Art. 6º A Direção da Unidade de Ensino, sob a orientação do Núcleo 

de Matrícula Digital - Central de Matrícula, elaborará o quadro de 

vagas para as etapas e modalidades de ensino da Educação Básica 

existentes na Unidade de Ensino tendo por base a demanda manifesta. 

Art. 7º O quantitativo de vagas apurado para os estudantes novos no 

Sistema Municipal de Matrícula/Matrícula Digital será incluído por 

intermédio da Central de Matrícula. 

  

Parágrafo único: a autorização de abertura ou fechamento de turmas, 

nas Unidades de Ensino, segue a legislação vigente competindo ao 

Núcleo de Matrícula Digital o lançamento e gestão do sistema. 

CAPÍTULO III – INSCRIÇÃO 

  

Do cadastro/inscrição de alunos novos 

Art. 8º. O Programa de Matrícula Digital ocorrerá em três etapas: 

inscrições, designação e matrículas. 

  

I. Inscrição: é o ato deinscrever o estudante que deseja ingressar na 

Rede Municipal de Ensino (REME), ou seja, efetuar o cadastro/pedido 

de pré-matrícula, o que o habilita a pertencer ao cadastro de reserva e 

ser designado para estudar em uma Unidade Escolar da Rede 

Municipal de Ensino de Três lagoas. 

II. Designação: ação ou efeito de encaminhar o estudante na Unidade 

Escolar do bairro onde mora ou seu entorno. 

III. Matrícula: ação de inscrever o estudante na Unidade Escolar ao 

qual foi designado. A matrícula somente se efetiva após a assinatura 

pela mãe, pai ou responsável do documento Requerimento de 

Matrícula. 

  

Da inscrição:  

O responsável pelo estudante deverá se dirigir a SEMEC/Central de 

Matrícula, ou acessar o site; http://www.treslagoas.ms.gov.br , no link 

da Matrícula Digital, para efetuar a inscrição. 

Art. 9º. No ato da inscrição, o responsável deverá indicar 3 (três) 

unidades escolares localizada no bairro onde reside ou em seu 

entorno, bem como preencher todos campos do cadastro / ficha de 

inscrição constante no endereço eletrônico de cadastramento. 

Art. 10. As informações dos dados constantes na ficha de inscrição 

são de inteira responsabilidade do responsável pela inscrição do 

estudante. 

Art. 11. O cadastro / inscrição no sistema de matrícula digital possui 

numeração própria e, para o candidato com mais de uma inscrição, 

prevalecerá a mais recente. 

Art. 12. No Programa de Matrícula Digital o candidato com 

necessidades específicas deverá identificá-la na ficha de inscrição para 

garantir a prioridade de vaga. 

Art. 13. O estudante sob guarda provisória e que possui documento 

comprobatório (termo de guarda judicial provisória) em trâmite de 

processo de adoção, cujo nome de registro não condiz com a 

identidade atual junto à família adotiva, deverá ter seu cadastro 

efetuado tomando como base de registro o nome social, uma vez que 

já é tratado pela família e pelo meio social pelo nome que receberá 

com o final da concretização da adoção e de acordo com a 

recomendação 0001/2018/04PJ/TLS – Ministério Público (MS). 

  

CAPITULO IV – DESIGNAÇÃO 

  

Da Designação 

Art. 14. O atendimento prioritário na designação são aqueles previstos 

em lei. A designação obedecerá aos seguintes critérios: 

I. Haver a disponibilidade de vaga conforme curso/ano/turno de 

interesse; 

II. Ser estudante da Rede Municipal de Ensino interessado em 

transferir-se para outra Unidade de Ensino; 

III. Ser estudante com necessidades específicas, com laudo médico 

e/ou avaliação pedagógica realizada pelo Núcleo de Educação 

Especial ou relatório de Instituição Educacional Especial, 

devidamente autorizado. 

IV. Ter irmão ou parentes em linha reta ou indireta até o 2º grau na 

Unidade de Ensino e turno de interesse (pais, irmãos, filhos e avós). 

V. Apresentar comprovantes que o pai, mãe ou responsável, seja 

doador de sangue, conforme legislação vigente; 

VI. Residir próximo da Unidade de Ensino pretendida. 

Art. 15. Mediante a inexistência de vagas nas Unidades Escolares 

indicadas na inscrição, o sistema encaminhará o estudante para outra 

Unidade Escolar mais próxima da sua residência e que ofereça a vaga 

pretendida. 

  

CAPITULO IV - DA MATRÍCULA 

  

Art. 16. Por motivos de organização e gerenciamento do sistema, fica 

vedada, em qualquer momento, a matrícula de aluno novo na Unidade 

Escolar ou Centro de Educação Infantil sem que esteja designado pela 

Central de Atendimento à Matrícula. 



Mato Grosso do Sul , 12 de Novembro de 2018   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul   •    ANO X | Nº 2224 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              www.diariomunicipal.com.br/assomasul                                                                                 64 

 

No ato da efetivação da matrícula serão exigidos os seguintes 

documentos: 

  

I. Cópia da Certidão de Nascimento. 

II. Cópia do termo de guarda ou adoção do menor; quando for o caso. 

III. Cópia de documento comprobatório do nome atual da criança 

cadastrada com o nome social em virtude de encontrar-se em processo 

de adoção, cujo nome de registro não condiz com a identidade atual 

junto à família adotiva. 

IV. Guia de transferência, quando for o caso. 

V. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

VI. Cópia da carteira do Serviço Único de Saúde (SUS). 

VII. Cópia de comprovante de residência com CEP. 

VIII. Cópia do documento da mãe, pai ou responsável pela matrícula. 

IX. Cópia da carteira de vacinação (para estudantes da Educação 

Infantil). 

X. Comprovante de doador de medula óssea caso tenha declarado no 

ato da pré-matrícula. 

XI. Comprovante das três últimas doações de sangue, caso tenha 

declarado doador de sangue no ato da pré-matrícula. 

  

Parágrafo único. Não será assegurada a vaga para o candidato, cujas 

informações oferecidas no ato da inscrição não correspondam à 

documentação apresentada no ato da matrícula. 

  

CAPITULO V - DOS PRAZOS  

  

Art. 17. Compete aos pais ou responsáveis cumprir com os prazos 

estabelecidas no Calendário Oficial da Secretaria de Municipal de 

Educação e Cultura (SEMEC) e divulgado nos murais da Central de 

Matrícula e Unidades 

Escolares de acordo com o seguinte: 

I. Da rematrícula na mesma unidade para estudantes da REME: 

efetuar a confirmação da matrícula na escola no prazo estipulado pela 

SEMEC/Central de Matrícula e Unidade Escolar. 

II. Da designação: acompanhar os prazos estipulados pela 

SEMEC/Central de Matrícula para verificar onde o estudante foi 

designado, por meio de listagem disponibilizada pela Central de 

Matrícula no site mencionados no Parágrafo único do art. 8º desta 

Resolução. 

III. Da matrícula de alunos novos: após a designação da vaga os pais 

ou responsáveis deverão comparecer até a Unidade de Ensino para 

assinar o requerimento e efetivar a matrícula, dentro do prazo de até 

três dias úteis estipulados para a matrícula. 

IV. Da designação direta: após o início e durante o ano letivo, o 

estudante será encaminhado para matrícula por meio de designação 

direta e o responsável terá o prazo de 3 (três) dias úteis para a 

efetivação da matrícula, considerado a partir da data de sua 

designação. 

  

Parágrafo único: o não comparecimento do responsável nos prazos, 

conforme previsto no Artigo 16, desta Resolução, para a efetivação da 

matrícula, implicará na perda da vaga na Unidade que foi designado. 

  

CAPITULO VI - DO GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS 

  

Art. 18. O Sistema de Gestão de Dados Escolares, doravante 

denominado SIAE, tem também por objetivo: 

I - A informatização da escrituração escolar. 

II- A expedição de documentos de vida escolar dos estudantes 

matriculados nas etapas da Educação Básica, nas Unidades de Ensino. 

Art. 19. Os registros referentes à escrituração escolar dos estudantes 

deverão estar disponibilizados no SIAE pelas Unidades de Ensino que 

operacionalizarão o Sistema. 

Art. 20. A escrituração referente à vida escolar dos estudantes deverá, 

gradativamente, ser emitida somente pelo SIAE, quais sejam: 

I – Histórico Escolar. 

II – Guia de Transferência. 

III – Declaração de Escolaridade. 

IV – Ata de Resultados Finais. 

V – Ficha para Dados de Transferência. 

VI – Boletim Escolar. 

VII – Diário de Classe. 

VIII – Canhotos. 

IX – Outros que se fizerem necessários. 

  

Art.21. Cabe ao Núcleo de Mídias e Tecnologias verificar se os 

documentos emitidos pelo SIAE estão corretos e compatíveis com as 

normas legais vigentes. 

Art. 22. Compete ao Núcleo de Mídias e Tecnologias, juntamente com 

Setor de Processamento de Dados da Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas, adequar o SIAE às normas legais vigentes. 

Art.23. Os casos omissos devem ser submetidos à apreciação da 

Secretaria de Municipal de Educação e Cultura. 

Art. 24. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

  

Registre-se 

Publique-se 

  

Três Lagoas, 08 de novembro de 2018. 

  

MARIA CÉLIA MEDEIROS 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

Publicado por: 

Lara Stela Martins Rodrigues 

Código Identificador:639B938C 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

PORTARIA Nº 89/SEMEC/2018. 
 

MARIA CÉLIA MEDEIROS, Secretária Municipal de Educação e 

Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso II do art. 

47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 - Lei Orgânica do 

Município de Três Lagoas - MS, combinado com o Decreto nº. 

005/17, de 01 de janeiro de 2017. 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º Revogar a PORTARIA Nº 043/SEMEC/2017, do trabalhador 

Aldymar José de Brito, a partir de 01/11/2018. 

  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Registre-se. 

Publique-se. 

  

Três Lagoas – MS, 07 de novembro de 2018. 

  

MARIA CÉLIA MEDEIROS 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

Decreto nº005 de 01/01/17 

Publicado por: 

Lara Stela Martins Rodrigues 

Código Identificador:D2C2DDC4 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

PORTARIA Nº. 090/SEMEC/RH/2018. 
 

MARIA CÉLIA MEDEIROS, Secretária Municipal de Educação e 

Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso II do art. 

47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 - Lei Orgânica do 

Município de Três Lagoas - MS, combinado com o Decreto nº. 

005/17, de 01 de janeiro de 2017; 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º. Designar a Trabalhadora em Educação Adriana dos Santos 

Nepomuceno, Referência 2 Código 19144, Nível ASE, Classe 2, 

portadora do RG nº 6119475 SSP/GO e CPF nº 614.189.191-87, para 

exercer a função de Secretária Escolar, na E.M. Professor Ramez 

Tebet, a partir de 01/11/2018. 

  

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 

revogando-se as disposições em contrário. 

  

Registre-se. 

Publique-se. 


