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PORTARIA 
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS 

 

PORTARIA N.º 027/2019 – DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

 Exonera Servidor do Cargo que 
menciona e dá outras providências.  

 
ARISTEU PEREIRA NANTES, PREFEITO MUNICIPAL DE 

GLÓRIA DE DOURADOS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de 
suas atribuições, e de acordo com o inciso VII e IX, do artigo 68 da Lei 
Orgânica Municipal, de 28 de março de 1990, etc... 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º  EXONERAR a pedido a Sra. ALDENIRA AZEVEDO 

XAVIER, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de ZELADOR, Símbolo 
ZLD, nomeada através da Portaria nº 117/2016 de 05 de agosto de 2016, 
lotada junto à Gerência de Educação, Cultura e Esportes, desta Prefeitura 
Municipal.  
  

Art.2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação e/ou afixação, revogadas as disposições contrárias. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS-MS, 
EM 12 DE FEVEREIRO DE 2019.     

 
 

ARISTEU PEREIRA NANTES 
Prefeito Municipal 

 

TERMOS 
 
 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO N. 03/2019 
 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO N. 03/2019 
 
 

O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS, ESTADO DO 
MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, situada na 
Rua Tancredo de Almeida Neves s/n., Centro de Glória de Dourados/MS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 03.155.942/0001-37, representado pelo 
prefeito em exercício,  Sr. ARISTEU  PEREIRA  NANTES,  brasileiro, 
divorciado, produtor agropecuário,  residente nesta cidade, podendo ser 
encontrado  junto ao Paço Municipal,  RG  nº 202 235 SSP/MS, CPF  nº 
390.266.041-49, telefone 99608 8517, doravante denominado 
simplesmente PERMITENTE, e de  outro lado, ANHANGUERA POLO 
GLÓRIA DE DOURADOS (JULIANA DE SOUZA BARRETO BOM 
TOREZAN), pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Paulino 
Pancoti, 780, Centro de Glória de Dourados/MS, representada pela 
Senhora Juliana de Souza Barreto Bom Torezan, portadora da cédula de 
identidade RG nº 001458312 SSP/MS,   inscrita no CPF sob o nº 
977.386.541-04,  residente e domiciliada na Rua  Paulino Pancoti,  nº 
417,  na  cidade de Glória de Dourados/MS,  doravante denominada 
simplesmente PERMISSIONÁRIA,   tendo em vista o Decreto Municipal n. 
05/2019 e com fulcro no artigo 99, §3° da Lei Orgânica Municipal , 
RESOLVEM celebrar o presente Termo de Permissão de Uso,  mediante 
as cláusulas e condições aqui estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1- Constitui objeto deste Termo de Permissão de Uso a permissão para 
o uso de espaço físico com mobília e projetores nas salas, para 
funcionamento do Polo da Universidade ANHANGUERA, que em 
contrapartida concede:  
1.  05 bolsas de 10% a serem disponibilizadas no primeiro semestre 
anual; 
2.  05 bolsas de 10% a serem disponibilizadas no segundo semestre 
anual;  
3.   10% de desconto aos servidores públicos e seus dependentes; 
4.    As bolsas acima mencionadas abrangerão todos os cursos oferecidos 
pela ANHANGUERA. 
_________________________________________ 

1
 “Art. 99 O uso de bens municipais, por terceiros, só poderá ser 

feito mediante concessão, ou permissão a título precário e por 
tempo determinado, conforme o interesse público o exigir.  
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§3° A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem 
público, será feito, a título precário, por Ato unilateral do Prefeito, 
através de Decreto”. 

5.  A escolha dos bolsistas será determinada pelo Poder Executivo 
Municipal, respeitando os seguintes critérios: 
a) Indicação realizada pela Assistência Social Municipal; 
b) Baixa renda; 
c) A residência do bolsista deve se encontrar no Município de Glória de 
Dourados. 
 
 

  CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES  
 
2.1 DAS OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE 
 

a) A PERMITENTE cede para o funcionamento do Polo 
Anhanguera, as dependências as instalações e a mobília do prédio 
localizado à Rua Paulino Pancoti, n. 780, Centro de Glória de 
Dourados/MS, bem como os seguintes materiais: 
 

 02 (dois) aparelhos de som home theater; 
 03 (três) aparelhos eletrônicos data show; 
 82 (oitenta e duas) cadeiras universitárias estofadas 

azuis; 
 03 (três) cadeiras giratórias azuis; 
 03 (três) cadeiras grandes estofadas em vermelho; 
 07 (sete) cadeiras plásticas pretas; 
  01 (uma) escrivaninha em MDF com 01 (uma) 

gaveta; 
 03 (três) escrivaninhas em MDF com 02 (duas) 

gavetas; 
 01 (uma) escrivaninha em MDF com 03 (três) 

gavetas; 
 03 (três) condicionadores de ar modelo split; 
 02 (dois) condicionadores de ar modelo “janela”; 
 01 (uma) mesa grande em madeira; 
 01 (uma) mesa pequena em MDF para impressora;  
 02 (duas) mesas em MDF para computador; 
 03 (três) mesas em madeira para computador;  

 05 (cinco) estantes de aço para livros; 
 03 (três) bancadas de madeira em MDF com 

capacidade para 02 (dois) computadores cada;  

 01 (um) bebedouro de inox; 

 02 (dois) armários em inox com 02 (duas) portas; 

 01 (um) armário “arquivo” em inox; 

 01 (um) armário de cozinha em aço com 03 (três) 

portas; 

 01 (uma) pia para cozinha; 

 02 (dois) aparelhos de transmissão de sinal; 

2) As instalações acima descritas, bem como os materiais listados, 

serão utilizados somente para: salas de aulas, biblioteca, tutoria, 

recepção, coordenação acadêmica, informática e cantina, não 

podendo ser utilizados para outros fins.  

  

 

3) A PERMITENTE, com o objetivo de zelar para que os cursos 

ministrados contenham a carga horária e os conteúdos específicos, 

zelará para que a escola cumpra os seus objetivos e os alunos 

obtenham a formação esperada, de forma que denunciará qualquer 

irregularidade à coordenação regional da Universidade 

ANHANGUERA. 

 
2.2 DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA 

 
a) A PERMISSIONÁRIA responderá pela preservação e 

manutenção do prédio, conforme lhe for entregue. Também de utensílios 
e equipamentos no período no período em que deles fizer uso, deixando-
os limpos e em condições de uso a cada vez que utilizar. 

 

b) As despesas concernentes de água, luz e internet 

serão integralmente custeadas pela PERMISSIONÁRIA. 

 

c) Caso haja a necessidade de melhorias necessárias no 

imóvel para manutenção do padrão do MEC por parte da 

PERMISSIONÁRIA, esta as fará, sendo as obras incorporadas ao 

patrimônio da PERMITENTE, sem direito de indenização. 

d) A PERMISSIONÁRIA será responsável por manter a 

ordem do prédio e deverá utilizar material próprio para proceder à 

limpeza de todas as dependências, mantendo o ambiente com boa 

conservação e excelentes condições sanitárias.  

 

e) A PERMISSIONÁRIA será responsável pela 

instalação e manutenção de computadores e impressora/scanner 

conforme se necessitar, assim como qualquer outro item adicional que 

porventura se faça necessário para utilização das atividades acadêmicas 

dos alunos. 

 

f) Toda e qualquer melhoria no imóvel só poderá ser 

efetuada com a autorização prévia por escrito do PERMITENTE, e ficará 

automaticamente incorporada ao seu patrimônio. 

 

g) A PERMISSIONÁRIA arcará com todo custeio de 

colaboradores administrativos, comerciais e tutores, desde que estes 

tenham atividades exclusivas nos cursos da Universidade Anhanguera; 

 

h) A PERMISSIONÁRIA se responsabiliza por todos os 

encargos decorrentes da relação trabalhista e previdenciária, 

especialmente aquelas decorrentes do vínculo empregatício que firmar 

com seus empregados/colaboradores a fim de fornecer os empregos a que 

está obrigada, eximindo o Poder Público Municipal de qualquer 

responsabilidade, seja solidária ou subsidiária. 

 

i) A PERMISSIONÁRIA não poderá a que título for 

transferir os direitos que lhe decorrem deste Termo, sob pena de 

responsabilização na seara cível, criminal e administrativa. 

 

j)  Fica obrigada a PERMISSIONÁRIA a dar todo suporte 

e assistência a todo e qualquer aluno do campus de Glória de Dourados em 

caso de fechamento da unidade, responsabilizando-se inclusive, ao 

pagamento de indenizações aos alunos pelo fechamento da unidade.   

 

k) A PERMISSIONÁRIA deverá devolver todo o prédio 

em bom estado e os materiais em perfeita conservação no término desde 

Termo de Permissão de Uso, sob pena de responsabilização na seara 

cível, criminal e administrativa.  

 
l) Fica obrigada a PERMISSIONÁRIA a ter no mínimo 

02 (dois) funcionários no Polo em Glória de Dourados.  

m) A PERMISSIONÁRIA fica obrigada a regularizar o 

Alvará de Localização e Funcionamento, bem como o Alvará Sanitário no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura deste.  

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  
 

3.1 - Este TERMO DE PERMISSÃO DE USO inicia-se com 

a sua assinatura e terá como término o dia 31 de dezembro de 2020, 

podendo ser renovado quantas vezes se fizerem necessárias, respeitando 

a vontade e a conveniência da Administração Pública.  

3.2 - As partes podem rescindir antes do prazo 

estipulado, com aviso prévio de 30 (trinta) dias. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 
 

 4.1 – Qualquer alteração do presente será objeto de Termo 

Aditivo, na forma da legislação vigente, não podendo 

sobremaneira ser alterado o objeto contido na cláusula 

primeira.

http://www.gloriadedourados.ms.gov.br/
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CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO  

5.1 – O presente instrumento será publicado no veículo 
oficial de divulgação do Município de Glória de Dourados no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias de sua assinatura.  

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 
 

 6.2 - Fica eleito o Foro da Comarca Glória de Dourados/MS 
para quaisquer questões oriundas desde Termo de Permissão de Uso. 

  E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente 

termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas, 

assinadas e aceitas pelas partes contratantes, na presença de duas 

testemunhas idôneas. 

 

 

  Glória de Dourados, 11 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

Juliana de Souza Barreto Bom Torezan                                                                                      Aristeu Pereira Nantes 
           Representante Legal da empresa                                                                                     Prefeito Municipal de Glória de Dourados/MS 
    Anhanguera Polo Glória de Dourados/MS 

 
 
 

Testemunha 01                                                                                                                                                                 Testemunha 02 

Nome:                                                                                                                                                                                     Nome                                                                                                                                         

RG/Órgão emissor:                                                                                                                                                             RG/Órgão emissor: 

CPF:                                                                                                                                                                                         CPF: 

Assinatura:                                                                                                                                                                            Assinatura 

 

            

ANEXO I 
IMAGENS DE PARTE DAS INSTALAÇOES 
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TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 
002/2019.  
 

TERMO DE CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO MÚTUA, QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO 
DE GLÓRIA DE DOURADOS COM A 
INTERVENIÊNCIA DA GERÊNCIA DE 
EDUCAÇÃO, E O MUNICÍPIO DE 
VICENTINA/MS.   

 

I – DAS PARTES 

 
O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS, com sede a Rua Tancredo de 
Almeida Neves, s/nº, Centro, Paço Municipal inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 03.155.942/0001-37, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato 
representado por seu Prefeito, ARISTEU PEREIRA NANTES, brasileiro, 
divorciado, pecuarista, portador do RG nº 202.235 SSP/MS e CPF nº 
390.266.041-49, residente e domiciliado em Glória de Dourados/MS, com 
a interveniência da GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, neste ato devidamente 
representada por sua gerente, MARIA CONCEIÇÃO AMARAL 
LABOISSIER, brasileira, viúva, professora, portadora da cédula de 
identidade nº 679.839 SSP/MS, e inscrita no CPF sob o nº 942.669.561-
34, residente e domiciliada na Rua Hiroshima, nº 600, Centro, nesta 
cidade de   Glória de Dourados, e o MUNICÍPIO DE VICENTINA, com sede 
a Rua Rua Arlinda Lopes Dias, N°550, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o 
n° 24.644.502/0001-13, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato 
representado por seu Prefeito, MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO, 
brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 000759180 e inscrito 
no CPF sob o nº 822.458.351-15, residente e domiciliado em 
Vicentina/MS. 
 

II - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram 
um Termo de Convênio de Cooperação Mútua com fundamento legal nas 
disposições consubstanciadas na Lei 961/2011, além das demais 
matérias pertinentes ao assunto, mediante as cláusulas e condições a 
seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui objeto do presente Convênio o estabelecimento de 
condições de cooperação mútua, através de cedência de pessoal, 
promovendo o intercâmbio especializado e técnico, desenvolvendo 
efetiva conjugação de esforços para a obtenção de resultados 
significativos no que concerne aos critérios estabelecidos e de acordo 
coma conveniência administrativa.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES 
 
2.1 - As partes signatárias manterão sistema de informações sobre os 
servidores colocados à 

disposição entre si, comprometendo-se a prestar esclarecimentos, 
quando se fizerem necessários.  
2.2- O intercâmbio de informações e o controle dos valores que devem 
ser atualizados mensalmente, serão procedidos pela Prefeitura de Glória 
de Dourados, através da Gerência de Educação, e pela Prefeitura de 
Vicentina, através do setor competente. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGACÕES DAS PARTES 
 
3.1 - As partes convencionam: 
 
a) requisitar, entre si, a disponibilidade de pessoal especializado, visando 
atender as necessidades nas diferentes áreas técnico-administrativas e 
docentes, ficando o órgão de origem responsável pela remuneração e 
encargos decorrentes, quando a cessão ocorrer com ônus para a origem;  
b) Colocar a disposição os servidores requisitados da outra parte, 
observada a conveniência administrativa e a respectiva legislação que 
rege o vínculo de trabalho.  
c) Assegurar a remuneração, direitos e vantagens do cargo e do exercício 
da função dos servidores, mediante manutenção de pagamento, 
ressarcimento ou compensação, observadas as normas regulamentares e 
pertinentes.  
d) repassar à parte Cedente o valor correspondente aos encargos 
previdenciários e de assistência à saúde ao respectivo órgão/fundo 
específico, decorrente da cedência de servidor, caso seja sem ônus para a 
origem;  
e) remeter ao órgão de origem, mensalmente, a frequência do servidor 
cedido com ônus, relativa a cada mês findo;  
f) remeter ao órgão de origem, no prazo de 15 dias, contados a partir da 
publicação do ato de cedência, o Termo de Opção, assinado pelo servidor, 
no caso de ser nomeado para cargo comissionado ou designado para 
exercer função gratificada;  
g) retornar o servidor ao órgão de lotação, quando não houver mais 
necessidade de seus serviços, ficando vedada a sua transferência para 
outro órgão.  
h) publicar o presente Termo, em extrato, na imprensa oficial, no prazo 

de trinta dias, a contar da data de sua assinatura.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA OPERACIONALIZACÃO 
 
4.1 - A requisição de servidores entre as partes será efetuada anualmente, 
preferencialmente no mês de janeiro de cada ano, sendo que, a qualquer 
época, dependendo da necessidade administrativa, poderá ocorrer 
complementação, atendido, entre outros, o princípio constitucional da 
Publicidade dos respectivos atos.  
4.2- Uma vez cedido com ônus para a origem, o servidor obriga-se a 
prestar serviços com carga horária pelo menos igual àquela prevista para 
o cargo em seu órgão de origem e, na hipótese de possuir mais de um 
cargo no órgão para o qual está sendo cedido, em acumulação lícita, ali 
cumprirá a carga horária de seus dois cargos efetivos.  
4.3 - Os servidores colocados à disposição das partes e que detêm cargo 
no órgão para o qual estão sendo cedidos, deverão assinar Termo de 
Opção de Remuneração de Servidor Cedido. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO RESSARCIMENTO 
 
5.1 - O ressarcimento das despesas será efetuado, mediante a 
comprovação do valor da remuneração, dos encargos sociais e 
previdenciários dos servidores colocados à disposição  das partes com 
ônus para a origem.  
5.2 O ressarcimento, quando couber, deverá ser realizado mensalmente, 
através de depósito em conta corrente das partes signatárias.  
 

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DISCIPLINAR  

 
6.1 - Na hipótese de prática de irregularidades sujeitas a procedimentos 
administrativos, os servidores serão devolvidos aos órgãos de origem, 
com informações pormenorizadas dos fatos ocorridos, para as devidas 
providências.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA DENÚNCIA 

 
7.1 - O presente termo terá vigência da data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, desde que as partes se 
manifestem em tempo hábil.  
7.2- O presente termo poderá ser denunciado por qualquer das partes, 
mediante comunicação formal, com antecedência mínima de 30 dias, ou 
extinto por superveniência de norma legal ou administrativa que o torne 
inexequível.  
7.3 - Nos casos de denúncia ou extinção deste, as pendências de trabalho 
em fase de execução 
serão definidas e resolvidas por meio de Termo de Encerramento, que 
atribua as 
responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada uma delas. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 - As partes, usando da autonomia administrativa e de gestão 
financeira que possuem, assegurarão o pagamento dos vencimentos e de 
todos os direitos, vantagens e benefícios dos servidores colocados à 
disposição, com ônus para a origem, a partir das datas de suas 
formalizações, observadas as normas próprias e regulamentos 
pertinentes. 
8.2- Este Convênio não obsta a que seus signatários celebrem, com outras 
entidades, acordos ou convênios idênticos ou semelhantes, ou deles 
participem, desde que observadas as restrições eventualmente existentes 
com relação ao uso de bens e informações e sua divulgação. 
 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
 
9.1 - O presente instrumento será publicado no veículo oficial de 
divulgação do Município de Glória de Dourados e de Vicentina.  
 
9.2- As formalizações dos atos relativos ao deslocamento dos servidores 
serão publicadas no veículo oficial de divulgação dos Municípios.  
 

E, por estarem ajustados, os representantes das partes assinam o 
presente instrumento em três vias de igual teor e forma.  
 
Glória de Dourados/MS, 31 de Janeiro de 2019.   
 

 
Município de Glória de Dourados 

Aristeu Pereira Nantes 
 
 

Município de Vicentina 
Marcos Benedetti Hermenegildo  

 
 

Gerente de Educação 
Maria Conceição Amaral Laboissier 

 
 

Secretário(a) Municipal de Educação 
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DECRETO 
 
 

DECRETO Nº 006/2019, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019. 
 
“Altera o Decreto nº 016/2017 
substituindo e                                                                           
nomeando membros do CAE – 
Conselho  de 
Alimentação Escolar e dá 
providências”. 

 
 ARISTEU PEREIRA NANTES, Prefeito Municipal de Glória de 

Dourados – MS, no uso de suas atribuições legais, conforme o inciso III, 
do  Artigo 68, e o Artigo 69 da Lei Orgânica do município de 28 de março 
de 1990 e considerando a necessidade de substituição e nomeação de 
membros do CAE – Conselho de Alimentação Escolar para o 
Quadriênio 2017 a 2021. 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1º. Ficam nomeados os membros do CAE – Conselho 
de Alimentação Escolar, constituído por membros do Executivo, 
Educação Docente, Pais de Alunos e da Sociedade Civil entidades sem fins 
lucrativos, dos quais segue: 
 

I – Representantes do Poder Executivo: 
TITULAR: Cleusiléia Rodrigues de Matos Martinez 

SUPLENTE: Emilene Pinto de Souza 
 

II – Representantes da Escola Municipal “Dois de Maio” – 
Polo 
TITULAR: Rosangela Candido da Silva 

SUPLENTE: Cleide Machado Cosmo 
 

III – Representantes da Escola Marinha do Brasil 
TITULAR: Irete Aparecida pego 

SUPLENTE: Ana Lucia Almeida de Queiroz Moreira 
 

IV – Representantes de Pais de Alunos 
TITULAR: Cícera da Silva Ferreira 

SUPLENTE: Cássia Aparecida Villela 

TITULAR: Talita de Souza Barboza 

SUPLENTE: Saula Cristina da Conceição 
 

V – Representantes da Sociedade Civil 
TITULAR: José Roberto dos Santos 

SUPLENTE: Antônio Otávio Correia 

TITULAR: Ivanir Lopes de Lima Queiroz 

SUPLENTE: Roseli Xavier dos Santos Silva 
  

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS-MS, 
13 DE FEVEREIRO DE 2019.                         
 
 

ARISTEU PEREIRA NANTES 
PREFEITO MUNICIPAL 
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