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Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização

Extrato do XXXII Termo Aditivo ao Contrato Corporativo N° 0001/2017/SAD    N° Cadastral: 7605
Processo: 55/000.707/2016
Partes: O Estado de  Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de 

Administração e Desburocratização e CONSÓRCIO TAURUS CARD, composto pelas 
empresas TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA e S.H. INFORMÁTICA LTDA

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato 
COPORATIVO N.º 001/2017, por mais 12 meses.

Ordenador de Despesas: ROBERTO HASHIOKA SOLER
Da Vigência: O prazo de vigência do Contrato Corporativo n.001/2017, será prorrogado por mais 

12 (doze) meses, a contar de 11/01/2020 a 11/01/2021.
Amparo Legal: Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.
Data de Assinatura: 10/01/2020
Assinam: ROBERTO HASHIOKA SOLER e LUCIANO CHRISTIAN GONÇALVES 

Procuradoria-Geral do Estado

EXTRATO DA APOSTILA 
Apostilamento n. 02 ao Termo de Fomento 001/2016-PGE
Processo: 15/002.239/2016 - Registro Cadastral n. 27.096/16
Parceiro Público: Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado – CNPJ nº 
2.941.240/0001-16
Parceira Privada: Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária - SSCH – CNPJ nº 15.452.212/0001-87
Objeto: Reajuste do salário mínimo e tarifa do vale transporte.
Fundamentação legal e autorização: artigo 24 §2º, do Decreto Estadual nº 14.494, de 02/06/2016, Parecer 
Vinculado PGE/COPGE Nº 004/2020.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 10.15101.03.092.0009.4031.0003 - Parcerias e convênios – 
Parceria Lei 13019/2014 – UO 15101 – UG 150101 – Natureza da despesa: 33504301 – Fonte 0100 – Nota de 
Empenho: 2020NE000051 de 24/01/2020.
Vigência do termo de fomento: 01/12/2019 A 01/12/2020.
Assina: Fabíola Marquetti Sanches Rahim - Procuradora-Geral do Estado.
Local e Data: Campo Grande (MS), 30 de janeiro de 2020.

Torna sem efeito 
Extrato Publicado no D.O.E nº 10.081, de 29.01/2020, página 05 
Registro Cadastral nº 27096 
Processo: 15/002.239/2016.

Secretaria de Estado de Educação

Republica-se por incorreção. 
Publicado no Diário Oficial n. 10.083, de 30 de janeiro de 2020, páginas 50 a 52.

RESOLUÇÃO/SED N. 3.690, DE 29 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre a lotação do Profissional da Educação Básica, ocupante do 
cargo de Professor, da Rede Estadual de Ensino e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
nos artigos 37 e 38 da Lei Complementar n. 87, de 31 de janeiro de 2000, na Lei Estadual n. 1.102, de 10 de 
outubro de 1990, no Decreto n. 14.137, de 6 de fevereiro de 2015, e no Decreto n. 15.155, de 5 de fevereiro de 
2019.

RESOLVE:

Art. 1º A lotação do Profissional da Educação Básica, ocupante do cargo de Professor, no 
âmbito da Secretaria de Estado de Educação, obedecerá ao disposto nesta Resolução.

Art. 2º Lotação é a indicação da localidade, da escola ou do órgão da Rede Estadual de Ensino 
onde o servidor integrante da carreira Profissional da Educação Básica, ocupante do cargo de Professor, terá 
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exercício.

Art. 3° O professor da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul passa a integrar a 
Educação Básica, para fins de lotação nas escolas da Rede Estadual, desde que possua a formação exigida para 
a função.

Parágrafo único. O Profissional da Educação Básica, ocupante do cargo de Professor, 
obrigatoriamente, será lotado em escola ou em órgão da Rede Estadual de Ensino, observados os respectivos 
quadros de lotação e a necessidade do órgão.

Art. 4º A lotação do Profissional da Educação Básica, ocupante do cargo de Professor, será 
realizada antes do início do calendário letivo e obedecerá aos seguintes procedimentos:

I - a Direção Escolar expedirá edital de atribuição de aulas aos Professores lotados na escola, 
em decorrência de lotação originária, ou por ato de remoção (a pedido, de ofício ou por permuta), convocando-os 
para manifestar sua opção, observados os critérios de escolha do art. 9º desta Resolução;

II - estando o Professor legalmente impedido de comparecer pessoalmente na escola no 
momento da lotação, segundo as disposições do edital referido no inciso I deste artigo, poderá ser representado 
por outra pessoa, mediante Procuração específica para esse fim;

III - o Professor que não comparecer na data indicada no edital referido no inciso I deste 
artigo, pessoalmente ou por representante munido de Procuração, perderá o direito à opção, sendo-lhe atribuídas 
as aulas remanescentes pela Direção Escolar.

Art. 5º A lotação do Professor deverá corresponder ao mesmo turno do ano anterior, salvo em 
caso de necessidade de alteração no interesse da Administração, ou no interesse do Professor, se coincidente com 
a necessidade da Administração.

§ 1º Caso o professor não complete sua carga horária no mesmo turno na escola de lotação do 
ano anterior, após a lotação dos demais professores efetivos dos outros turnos, este poderá ser lotado em outro 
turno na mesma escola, sem a necessidade de ser encaminhado processo de reorganização de carga horária para 
as Coordenadoria Regional de Educação (CRE) ou para a Coordenadoria de Lotação (CORLOT/SUGESP/SED).

§ 2º A lotação do professor que tiver a alteração de turno deverá ser feita no Sistema de 
Gestão de Dados Escolares (SGDE), pela escola.

Art. 6º A lotação do professor efetivo deverá ocorrer, primeiramente, nos componentes 
curriculares da Base Nacional Comum Curricular, objeto de concurso do professor, depois, se for o caso, poderá 
ser lotado nos demais componentes curriculares da Parte Diversificada, constantes das Matrizes Curriculares 
vigentes.

Art. 7º O professor efetivo poderá ser lotado nos componentes curriculares da Parte Diversificada 
constantes das Matrizes Curriculares vigentes, desde que não ultrapasse o correspondente a 25% de lotação do 
cargo, sendo:

I - Para cargo de 20 (vinte) horas semanais, carga horária de 24 (vinte e quatro) aulas semanais, 
sendo 16 (dezesseis) aulas em sala de aula e 8 (oito) aulas - atividades, poderá ter no máximo 4 (quatro) aulas 
de lotação nos componentes curriculares da Parte Diversificada constantes das matrizes curriculares vigentes;

II - Para cargo de 40 (quarenta) horas semanais, carga horária de 48 (quarenta e oito) aulas 
semanais, sendo 32 (trinta e duas) aulas em sala de aula e 16 (dezesseis) aulas-atividades, poderá ter no 
máximo 8 (oito) aulas de lotação nos componentes curriculares da Parte Diversificada constantes das matrizes 
curriculares vigentes.

Art. 8º O professor efetivo lotado em escola que oferta a educação em tempo integral, na etapa 
de ensino fundamental ou do ensino médio - Escola de Autoria, após ter sua lotação nos componentes curriculares 
da Base Nacional Comum Curricular, objeto de concurso do professor, poderá ser lotado nos componentes 
curriculares da Parte Diversificada, conforme Matrizes Curriculares vigentes, desde que não ultrapasse a seguinte 
distribuição:

I - Para cargo de 20 (vinte) horas semanais - carga horária de 24 (vinte e quatro) aulas 
semanais, sendo 16 (dezesseis) aulas em sala de aula e 8 (oito) aulas-atividades, podendo ter, no máximo, 6 
(seis) aulas de lotação nos componentes curriculares da Parte Diversificada constantes das matrizes vigentes;

II - Para cargo de 40 (quarenta) horas semanais - carga horária de 48 (quarenta e oito) aulas 
semanais, sendo 32 (trinta e duas) aulas em sala de aula e 16 (dezesseis) aulas-atividades, podendo ter, no 
máximo, 12 (doze) aulas de lotação nos componentes curriculares da Parte Diversificada constantes das matrizes 
vigentes.

Art. 9º O processo de escolha de aulas deverá observar, para os Professores efetivos, o turno, o 
componente curricular objeto do concurso, e para os Professores do Quadro Suplementar, a habilitação, mediante 
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a seguinte ordem de prioridade:

I - maior tempo de efetivo exercício na escola;
II - maior tempo de serviço no magistério da rede pública de ensino dos Estados de Mato 

Grosso do Sul e Mato Grosso;
III - maior idade.

§ 1º O Professor Efetivo tem prioridade em relação ao Professor do Quadro Suplementar na 
escolha de aulas.

§ 2º Caso não haja aulas disponíveis no componente curricular, objeto do concurso no município, 
o Professor deverá ser lotado de acordo com a habilitação que possuir e, não havendo aulas disponíveis, sua 
lotação deverá ser em áreas afins.

§ 3º Todo professor efetivo deverá estar lotado, no Sistema de Gestão de Dados Escolares 
(SGDE), até o 2º dia útil, após o retorno das férias do professor.

Art. 10. Caso o Professor Efetivo perca lotação em razão do fechamento de turmas, a escola 
deverá informar à Coordenadoria de Lotação (CORLOT/SUGESP/SED), no caso das escolas da capital, e à 
Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de sua jurisdição, se do interior, as quais providenciarão a lotação 
do professor em outra escola da Rede Estadual de Ensino no município, por meio de Processo de Lotação por 
reorganização de carga horária.

§ 1º Ao perder a lotação em razão de fechamento de turmas, o professor efetivo deverá 
aguardar o contato da Coordenadoria de Lotação (CORLOT/ SUGESP/SED) ou da Coordenadoria Regional de 
Educação (CRE) à qual a escola está subordinada, para que seja lotado em outra escola.

§ 2º Não há necessidade do professor efetivo se apresentar na sede da Secretaria de Estado 
de Educação ou nas Coordenadorias Regionais de Educação, para esta finalidade.

Art. 11. O Profissional da Educação Básica ocupante do cargo de Professor terá sua lotação 
assegurada na escola, quando afastado de suas funções para:

I - exercer a função de Diretor, Diretor-Adjunto e de Coordenador Pedagógico;
II - desempenhar exercício de mandato classista;
III - gozar de licenças e afastamentos previstos em lei, considerados como efetivo exercício:
IV - integrar a Comissão de Valorização dos Profissionais da Educação Básica (CVPEB);
V - Professores readaptados provisoriamente. 

Art. 12. Os casos omissos devem ser submetidos à apreciação da Secretaria de Estado de 
Educação.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revoga-se a Resolução/SED n. 3.015, de 1° de fevereiro de 2016, a Resolução/SED 
n. 3.226, de 31 de março de 2017, Resolução/SED n. 3.396, de 8 de janeiro de 2018, e demais disposições em 
contrário.

CAMPO GRANDE/MS, 29 DE JANEIRO DE 2020.

MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária de Estado de Educação

Ordem de Contratação n. 01/2020
Processo: 29/001.309/2020
Registro de Preços – ATA  n. 018/2019 – Pregão Eletrônico 107/2018 - SAD
Nota de Empenho n. 00383/2020 
Valor: R$ 19.492,00 (Dezenove mil quatrocentos e noventa e dois reais).
Dotação Orçamentária: Fonte 01000000000.
Signatários:  SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/MS E LLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.
Objeto: Aquisição de condicionadores de ar, visando atender às necessidades do Conselho Estadual de Educação.
Amparo Legal:  Artigo 15, Inciso II  da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações.
Prazo de entrega do material: 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da Ordem de Contratação 
(27/01/2020).
Vigência: A partir do seu recebimento até o fim do presente exercício financeiro, consoante artigo 57, caput, da 
Lei n. 8.666/93.
Ordenador de Despesas: Cicero Rosa Vilela.


