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A  Secretária  Municipal  de  Educação  Professora  Cândida
Thereza de Andréa Ferreira, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe
confere, resolve:

CAPÍTULO I

DA  LOTAÇÃO  DO  PROFISSIONAL  EFETIVO  DE  EDUCAÇÃO
BÁSICA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR

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

Art. 2° Lotação é a indicação do local onde o servidor integrante da
carreira  Profissional  da  Educação  Básica,  ocupante  do  cargo de Professor,
tenha exercício.

Parágrafo  Único -  O  Profissional  da  Educação  Básica,
obrigatoriamente, será lotado em uma unidade escolar da Rede Municipal de
Ensino,  observando os respectivos quadros de lotação e a necessidade de
cada unidade escolar;

 Art. 3° 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  Secretaria  Municipal  de  Educação  expedirá  edital  de
atribuições de aulas aos Professores lotados na unidade escolar, 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. 5°, desta resolução;

II- Estando o Professor legalmente impedido de comparecer
pessoalmente na Unidade Escolar no momento da lotação, poderá ser
representado por  outra  pessoa,  mediante  Procuração específica  para
esse fim;

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

Art. 4° Sempre que houver alteração na lotação de Professor Efetivo
na unidade escolar e/ou abertura/fechamento de turmas, deverá ser informada
a Secretaria Municipal de Educação por meio de planilha de lotação, constando
a exclusão e/ou inclusão, a fim de atualização de dados;

Parágrafo  único -  No  caso  do  Professor  Efetivo,  em  razão  do
fechamento  de  turmas,  perderem  sua  lotação,  a  Unidade  Escolar  deverá
informar  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  para  proceder  à  respectiva
lotação  em outra  turma,  na  mesma unidade  escolar,  desde  que  esteja  em
comum acordo com o seu objeto de concurso ou áreas afins; não havendo
vagas disponíveis, o professor será lotado em outra Unidade Escolar da Rede
Municipal de Ensino;

                Art. 5°        A Lotação dos Profissionais em Educação da Rede
Municipal de Ensino deve ser feita de acordo com a Habilitação do Professor e
Regência  de  Classe  (Fundamental  I)  e  as  Disciplinas  constantes  no  Quadro
Curricular  (Fundamental  II),  e  o  número  de  turmas  ofertadas,  conforme
conveniência da Rede, obedecendo à seguinte ordem:

I- Habilitação

II- Maior tempo de exercício docente na Escola;

III- Maior tempo de exercício docente na Rede;

§  1°  O  Professor  Efetivo  detento  do  cargo  de  24  horas,  poderá
concorrer às aulas de convocação.

§ 2° Critério para desempate:

a) Maior idade.

Art.  6° O Profissional da Educação Básica ocupante do cargo de
Professor terá sua lotação assegurada na Unidade Escolar, quando nomeado,
designado, afastado ou cedido de suas funções, conforme Lei Complementar
nº 2294/2009 que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais em Educação da



Rede  Municipal  de  Ensino  de  Nioaque/MS  e  dá  outras  providências,
assegurados na seção III, art. 111:

I- Prover cargo em comissão;

II- Exercer atividades inerentes ou correlatas a Educação em
cargos ou funções previstas nas unidades e nos órgãos da Secretaria
Municipal de Educação de acordo com quantitativo a ser estabelecido,
por ato do poder executivo;

III- Exercer, por tempo determinado, atividades em órgãos ou
entidades da União, ou de outros Estados, Municípios, em que outras
Secretarias,  em autarquias e em outros Poderes Públicos ou junto a
Entidades conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação, sem
ônus para o órgão de origem;

IV- Para,  sem  prejuízo  do  ensino,  ter  exercício  em  outro
estabelecimento,  quando isto  lhe  permitir  frequentar  curso regular  de
formação  de  professor,  pelo  período  de  duração  do  curso,  mediante
comprovação de matrícula e respectiva frequência;

V- Para Entidades Filantrópicas Educacionais;

§ 1° Por Entidades Filantrópicas Educacionais de que trata este
inciso, deste artigo, entende-se àqueles que atuam especificamente na área de
Educação Especial.

§ 2° Os afastamentos previstos nos incisos II,  IV e V, deste
artigo, ocorrerão sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens e direitos
de cargo.

                Art. 7° A Lotação na Educação Infantil no Campo de Experiência
Corpo,  Gestos  e Movimentos deve ser  feita  com Profissional  Habilitado em
Educação Física.

Art.  8° Os casos omissos serão resolvidos por  ato da Secretária
Municipal de Educação, observada a legislação em vigor;

Art. 9° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação,
revogando as disposições em contrarias.

Nioaque-MS, 29 de Outubro de 2019.
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CANDIDA THEREZA DE ANDREA FERREIRA


