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PORTARIA n'01212022 - SESCOOP/MS

A Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem do cooperativismo

no Estado de Mato Grosso do Sul - SESCOOP/MS no uso de suas

competências, com fundamento no Art. 14Inciso XVI do Regimento Interno,

Considerando e em consonância com as disposições contidas na Resolução n.o

l935l2O2O de 2311112020 do SESCOOP NACIONAL, e suas alterações, que

aprovam a diretriz, instituindo e regulamentando o cadastramento de serviços

de instrutoria no SESCOOP.

Considerando a adesão, do SESCOOP,MS por meio de Resolução 00612022

emanada pelo Conselho Administrativo, à diretriz emanada pela Resolução

t93512020 de23ltt12020 do SESCOOP NACIONAL.

Considerando a necessidade de regulamentar o valor da hora-aula para os

serviços de instrutoria em ações emanadas pelo SESCOOPAvIS em

modalidades presencial, remotas ou híbridas, sejam nas modalidades
cenÍralizada ou descentralizada.

RESOLVE:

Arl. lo - Definir o teto do valor financeiro a ser pago por hora-aula
quando da contratação dos prestadores de serviços de instrutoria ao
SESCOOP^4S, na modalidade centrali zada ou descentralizada, sejam
presenciais, remotas ou híbridas.
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Art, 2o - Dehnir critérios a serem aplicados quando das contratações de
serviços de instrutoria em consonância com as definições de edital vigente
para credenciamento para prestação de serviços de instrutoria usuais e

íecorentes do SESCOOP,MS.
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Arí 3'- Os valores tetos de remuneração de hora-aula e hora-técnica
dos serviços de instrutoria na modalidade presencial fica definido conforme
tabela a seguir:

Tabela 01- Valores de hora-aula resencial

ArL 4o - A remuneração de hora-aula dos serviços de instrutoria na
modalidade à distância, será de até 70oZ (setenta porcento) do valor constante
na tabela 01 acima, obedecendo a classificação de formação profissional do
instrutor.

Arl, 5'- A remuneração de hora-aula dos serviços de instrutoria na
modalidade híbrida ou semipresencial, será de até 80% (oitenta porcento) do
valor constante na tabela 0l acima, obedecendo a classificação de formação
do profissional do instrutor.

Arl, 6o - Os valores de hora-aula têm como teto os valores acima
definidos e serão efetivamente levantados pela apresentação do valor
praticado no mercado com apresentação de pelo menos 03 (três) notas fiscais
emitidas ou pela apresentação de contratos assinados, contendo o mesmo, ou
similar objeto do serviço a ser contratado com data de até 180 dias da
solicitação do orçamento.

§ único - Não havendo possibilidade de apresentação de contratos
assinados ou notas fiscais emitidas, pelo fornecedor, o SESCOOP/I\4S
deverá buscar, no mercado, orçamentos que justifiquem a proposta
apresentada.
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Serviços Valores limite

(até R$)

Tipo

ServiÇos de insÍrutoria de cursos e afins
200,00Instrutores de nível técnico c/ou graduados, com experiência minima de 02

anos na área de interesse.

400,00Instrutores de nível especializado e/ou graduados e/ou pós-$aduados, com

experiência minima de 05 anos na área de interesse.

Instrutores com mestrado c/ou doutorado e/ou notório sabeÍ,

experiência mínima de 05 anos na área d€ interesse.

com

Hora/aula

600,00
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Serviço Nacional d€ Âpr€ndizagem do Cooperativismo
no Estado de Mâto GÍo§so do sul

Art, 7" - Havendo necessidade de contratar serviços de instrutoria para
ações em cidades com distância igual ou superior a 200 (duzentos)
quilômetros da capital do Estado de MS, Campo Grande, poderá a hora-aula
ser acrescida em até R$ 100,00 (cem reais), acréscimo este negociado
diretamente peia área contratante.

Art. 8o - Cooperativas beneficiadas com ações, seja por modalidade
centralizada ou descentralizada, poderào custear valores de hora-aula de
instrutoria superiores aos definidos na tabela constante no Art. 3o e ajustada
nos 4ft. 4o e 5o deste instrumento, desde que ajustado por meio de documento
formal entre as partes.

Art. 9o - A presente portaria entra em vigor nesta data, revogando todas
as disposições em contrário.

Campo Grande-MS, 16 de novembro de2022.
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Garcia Caramalac
Superintendente
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