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EXTRATOS 

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO POR 
PRAZO DETERMINADO Nº 782/2021 

CELEBRADO EM: 28.09.2021 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aquidauana-
MS/Secretaria Municipal de Educação 

CONTRATADO(A): Ademir Silva do Nascimento 

OBJETO: O presente Contrato fica acrescido de 10 horas 
semanais, lotando-o(a) na Secretaria Municipal de Educação e 
designando-o (a) para prestar serviços no CMA Emília Alves 
Nogueira, na disciplina de Educação Física, nas turmas 1º C, 2º C e 
2º D, e no CMEI Prof Enio de Castro Cabral, na disciplina de Arte e 
Movimento, na turma Pré II A, em substituição ao professor Ronaldo 
Alve da Silva, Matrícula 5079, que se encontra em Licença por 
motivo de doença em pessoa da família, de 28/09 a 12/10/2021. 

PRAZO: O prazo previsto para a prestação dos serviços inicia-se 
em 28 de setembro de 2021, com término em 12 de outubro de 
2021. 

VALOR: O valor do contrato, que representa a remuneração total do 
contratado no período de vigência da avença, respeitará a tabela de 
vencimentos da Lei Complementar nº 059/2016, constante do anexo 
V, ficando estimado em R$ 470,48 (Quatrocentos e setenta reais e 
quarenta e oito centavos) a serem pagos da seguinte maneira: 

a)O valor de R$ 94,10 (Noventa e quatro reais e dez centavos) 
referente aos serviços prestados no mês de setembro2021; 

b) O valor de R$ 376,38 (Trezentos e setenta e seis reais e trinta e 
oito centavos) referente aos serviços prestados no mês de 
outubro/2021. 

ASSINATURAS: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Wilsandra Aparecida 
de Lima Beda e Ademir Silva do Nascimento. 

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 798 
/2021 

CELEBRADO EM: 01.10.2021 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aquidauana-
MS/Secretaria Municipal de Educação 

CONTRATADO(A): Nilzilene Paiz Flores Oliveira. 

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de 
serviços temporários pelo (a) CONTRATADO(A) à municipalidade, 
como Professor(a), Nível II, do Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano, 
concedendo-lhe 10% de regência, com jornada de 20 horas 
semanais, lotando-o(a) na Secretaria Municipal de Educação e 
designando-o(a) para prestar serviços na EMIP Feliciano Pio, 
regente da turma 5º Ano, em substituição a professora Maria 
Alexandra da Silva, Mat. 400, que se  encontra em férias. A 
professora no período de férias coletivas estava nomeada diretora 
da EMIP Feliciano Pio, sendo assim suas férias ficaram para o mês 
de outubro/2021. 

PRAZO: O prazo previsto para a prestação dos serviços inicia-se 
em 01 de outubro de 2021, com término em 01 de novembro de 
2021. 

VALOR: O valor do contrato, que representará a remuneração total 
do contratado no período de vigência da avença, respeitará a tabela 
de vencimentos da Lei Complementar nº 059/2016, constante do 
anexo V, ficando estimado em R$ 1.881,92 (Um mil, oitocentos e 
oitenta e um reais e noventa e dois centavos) a serem pagos da 
seguinte maneira: 

a) O valor de R$ 1.881,92 (Um mil, oitocentos e oitenta e um reais e 
noventa e dois centavos) referente aos serviços prestados no mês 
de outubro/2021, e os demais em conformidade com a política 
salarial adotada pela municipalidade.  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

18.01 – Secretaria Municipal de Educação - 
3.1.90.04.00.00.00.00.1001; 18.02 – Secretaria Municipal de 
Educação – 12.361.0203.2.142 – Pessoal e Encargos dos 
Profissionais da Educação Básica – Ensino Fundamental - 
3.1.90.04.00.00.00.00.1018 - Contratação por Tempo Determinado. 

FORO: Comarca de Aquidauana – MS 

ASSINATURAS: Odilon Ferraz Alves Ribeiro, Wilsandra Aparecida 
de Lima Beda e Nilzilene Paiz Flores Oliveira. 

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 799 
/2021 

CELEBRADO EM: 01.10.2021 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aquidauana-
MS/Secretaria Municipal de Educação 

CONTRATADO(A): Josane Luiz Francisco Moreira. 

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de 
serviços temporários pelo (a) CONTRATADO(A) à municipalidade, 
como Professor(a), Nível I, do Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano, 
concedendo-lhe 10% de regência, com jornada de 20 horas 
semanais, lotando-o(a) na Secretaria Municipal de Educação e 
designando-o(a) para prestar serviços na EMIP Feliciano Pio, 
regente da turma 1º Ano, em substituição a professora Maria 
Alexandra, Mat. 2152, que se encontra em férias. A professora no 
período de férias coletivas estava nomeada diretora da EMIP 
Feliciano Pio, sendo assim suas férias ficaram para o mês de 
outubro/2021. 

PRAZO: O prazo previsto para a prestação dos serviços inicia-se 
em 01 de outubro de 2021, com término em 01 de novembro de 
2021. 
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