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LEICOMPLEMENTARN9 295, DE 15 DE MA]O DE 2022.

Ac_rescenta dispositivos d Lei Complententar np 87, de3l de janeiro de 2000, que dispde sobre o Estatuto
dos Profissionais da EducaEdo-Basica do Estado de
Mato Grosso do Sul, e dd outras providAncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO CROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte LeiComplementar:

Art' 1o O art. 17-A da Lei Complementar ne 87, de 31 de janeiro de 2000, passa avigorar com os seguintes acrdscimos:

"Art. l7-A.

$ 6' Excepcionalmenle, na aus€ncia de profissional cont graduaqdo ent nlyelsuperior, poderdo ser convocados profissionais com firmaqdo em nlyel ntddio na ntodalidade
norntal ou nlvel mddio, com habilitaEdo profissionai ,rpriifuro devidamente reconhecida por
1rgdos competentes, para atender ds espicificidades do- exeicicio cle atividades pedag6gicas eaos obietivos das diferentes etapas e ntodalidades da eclucagdo bdsica, observidos o disposto
nesta Lei, na Lei Federal ns 9.394, de 20 de dezembro de 19i6, no regulamento, e nas seguintes
situagdes:

I - para atender d educagdo profissional, poderdo ser conyocados profissionais cont
notdrio saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ruinistrar conteildos de
dreas afins d sua formaqdo ou experiancia profissional, atestados por titulaqdo especi/ica ouprdtica de ensino ent unidades educacionais da rede ptiblica ou privada ou das corporagdes
privadas enx que tenhant atuado, para atender ds especificidades dos cursos tdcnicos eprofissionalizantes ofertados pela Rede Estadual de insino, bent como pro1ssional cont
formaEdo ent nivel mddio que possua notdria experiancict profisi:sional ent drei que contemple a
oferta de itinerdrioformativo do respectivo curso;

II'na educaqd.o especial, poderd ser convocado profissional contforruaqdo ent niyel
mddio' normal mddio ou graduaqdo para atuar con,to pro4ttionol de apoii nas itiridades de
alimentaqdo, higiene e locomoqdo do aluno, e conlo trodutor intdrpreti de Libras, desde que
possua certificagdo de proficiancia ent L[ngua Brasileira de Sinais lUanlg, emiticla por nteio
de exame oficial, realizado atd dois anos da data da convocaqdo;

III - para atuar na educaqdo bdsica, na ausAncia de professor habilitado, poderd ser
convocado professor com habilitaqdo em nfvel ntddio, na moialidacle norructt, p"ri educagdo
infantil e nas sdries iniciais do ensino fundantental, e nfvel mddio, prro oi demais anos,
confornte a necessidade da prestaqdo do servigo educacional exigir,.

U - para o atendintento da educagdo escolar indfgena, poderdo ser convocados
indigenas contformaEdo ent grau superior, sem licenciatura ou*rom jornraEdo ent nivel mdclio,
ou normal ntddio, bem como indlgenas enx processo de formaqdo ent licenciatura superior e,
havendo necessidade, indlgena em. processo de formagdo'ent niyel ntdclio.

f 7' A convocaEdo dos profissionais previstct no $ 6' deste artigo sri poder(t ser
efetivada ap6s ampla divulgagdo ent nteios de comunicagao oQctat e nas re"spectivas escolas,
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da exist€ncia de vagas para as especificidades elencadas em seus incisos e sem que dpaleQam
interessados'qu" possuim a habititagiio r*iiiio, iniio-i, pr*o estabelecido.,, (NR)

Att' 20 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicagdo, com efeitosretroativos a17 de fevereiro de2022.

Campo Grande, 16 de mal,o de 2022.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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of.Pl064l2022lsN,J
Campo Grande, L2 de maio de2022.

A Sua Excel6ncia o Senhor
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Govemador do Estado de Mato Grosso do Sul
Campo Grande - MS

Assunto: apreciageo para sangeo ou veto.

Senhor Governador,

Para fins do disposto no art.70 da Constituig6o Estadual, aprz-me

encaminhar a Vossa Excel6ncia o aut6grafo do Projeto de Lei Complementar no

00312022, de autoria do Poder Executivo, gue o'Acrescenta dispositivos i Lei

Complementar no 87, de 31 de janeiro de 2000, que dispde sobre o Estatuto dos

Profissionais da Educagdo B6sica do Estado de Mato Grosso do Sul, e d6 outras

provid6ncias."

Atenciosamente,
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Acrescenta dispositivos d Lei Complementar no 87,

de 3l de janeiro de 2000, que dispde sobre o
Estatuto dos Profissionais da Educagio Brlsica do

Estado de Mato Grosso do Sul, e d6 outras
providdncias.

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
decreta:

"Art. 17 - A

$ 6" Excepcionalmente, na aus1ncia de profissional com graduaQdo em n{vel

superior poderdo ser convocados profissionais com formagdo em nlvel mddio

na modalidade normal ou n{vel mddio com habilitaqdo profissionol especifica

devidamente reconhecida por 1rgdos competentes, para atender ds

especificidades do exerc{cio de stividades pedag1gicas e aos obietivos das

diferentes etapas e modalidades da educaqdo bdsica, observados o disposto

nesta Lei, na Lei Federal no 9394, de 20 de dezembro de 1996, e no

regulamento, nos seguintes situagdes :

I - poro atender a educagdo profissional, poderdo ser convocados

profissionais com not1rio saber reconhecido pelos respectivos sistemas de

ensino, para ministrar conteildos de dreas afins d sua formaqdo ou experiencia

profissional, atestados por titulaqdo especffica ou prdtica de ensino em

unidades educacionais da rede pilblica ou privada ou das corporaqdes

privadas em que tenham atuado, para atender ds especificidades dos cursos

tdcnicos e profissionalizantes ofertados pela rede estaduol de ensino, bem

como profissionql com formaEdo em n[vel mddio que possua not6ria

experiAncia profissional em drea que contemple a oferta de itinerdrio

formativo do respectivo curso,'

II - na educaqdo especial, poderd ser convocado profissional com formaqdo
em nivel mddio, normal mddio ou graduaqdo para atuar como profissional de

apoio nas atividades de alimentagdo, higiene e locomogdo do aluno, e como

tradutor intdrprete de Libras, desde que possua certificaEdo de proficiAncia em

Lfngua Brasileira de Sinais (LIBRAS), emitidq por meio de exame oficial,

realizado atd dois anos da data da convocaqdo;

III - para atuar na educaqdo bdsica, na ausAncia de professor habilitado,

poderd ser convocado professor com habilitagdo em n{vel mddio, na
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LEGISLATIVA

modalidade normal, pora educagdo infantil e nas sdries iniciais do ensino

fundamental, e n{vel mddio, para os demais anos, conforme a necessidade da

prestaqdo do serviEo educacional exigir;

IV - para o atendimento da educaqdo escolar indlgena, poderdo ser

convocados indtgenas com formaEdo em grau superior sem licenciotura ou

com formaqdo em nlvel mddio, ott normol mddio, bem como indlgenas em

processo de formagdo em licenciatura superior e, havendo necessidade,

indigena em processo de formaQdo em n{vel mddio.

S 7'A convocagdo dos profissionais prevista no S l'sd poderd ser efetivada

apds ampla divulgagdo em meios de comunicaQdo oficial e nas respectivas

escolas, da exisftncia de vagas para as especilicidades elencadas em seus

incisos e sem que apareqam interessados que possuam a habilitagdo exigida, .
dentro de prazo estabelecido.

Art.2o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicagdo, com
efeitos retroativos a 17 de fevereiro de 2022.

de 2022.

Deputado Paulo Corr6a
Presidente

Deputado ZdTeixeira
1o Secret6rio

Deputado Herculano Borges
2o Secret6rio

MATO GROSSO DO SUL

Plen6rio das
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