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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 067, DE 10 DE JUNHO DE 2016.

Dispõe sobre a Transformação do Centro
Municipal de Educação em Centro Municipal
de Atendimento Educacional Especializado -
CEMAEE.

O PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 53 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nO 6.949/2009, que ratifica a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência/ONU,

D E C R E TA:

Art. 1° O Centro Municipal de Educação, incorporado a Rede Municipal de
Ensino através do Parecer CME nO 07/2002, fica transformado em Centro Municipal de
Atendimento Educacional Especializado - CEMAEE, em atendimento ao disposto no Decreto
nO6.949/2009, que ratifica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência/ONU;
Política Nacional da Educaçâo Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva(2008), que
estabelece diretrizes gerais da Educação Especial; Decreto nO7.611/2011, que dispõe sobre o
apoio da União e a política de financiamento do atendimento educacional especializado -
AEE; Resolução CNE/CEB n° 4/2009, que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacionfll Especializado (AEE), na Educação Básica, modalidade Educação Especial, na
Resolução 01/2011, que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado - AEE, nas Instituições de Educação Básica Integrantes do Sistema Municipal
de Ensino de Carazinho/RS, na Lei nO 13.146 de 06/07/15, que institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e nas demais
disposições legais.

Parágrafo único. O Centro Municipal de Atendimento Educacional
Especializado vincula-se e subordina-se à Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
destinado ao atendimento e acompanhamento de educandos com deficiência, matriculados
na Rede Municipal de Ensino.

Art. 2° O objetivo geral do Centro Municipal de Atendimento Educacional
Especializado é a oferta do Atendimento Educacional Especializado, de forma não substitutiva
à escolarização dos educandos público-alvo da Educação Especial da Rede Pública
Municipal de Ensino que não tenham o atendimento especifico para sua necessidade na Sala
de Recursos Multifuncional da Unidade Escolar de Educação Infantil, crianças e jovens com
Transtorno do Espectro Autista, que em razão da condição de sua deficiência, necessitem do
atendimento sistemático da Equipe Multidisciplinar para seu acesso a educação regular, em
espaços comuns de aprendizagem, que vieram transferidos de Escola Especial, durante o
processo de transição para a Rede Regular de Ensino, preferencialmente no contraturno
escolar ; a organização e a disponibilização de recursos e serviços pedagógicos e de
acessibilidade para atendimento às necessidades educacionais específicas destes educandos
nas classes comuns, em igualdade de condições com os demais. <f-

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-26991 e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Art. 3° O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado tem
como objetivos especificos:

I - organizar o projeto pedagógico para o Atendimento Educacional
Especializado, tendo como base o espaço de formação de cidadãos e a experiência do corpo
docente, os recursos e equipamentos específicos, o espaço físico e as condições de
acessibilidade que dispõe;

11 - efetivar a matrícula no Atendimento Educacional Especializado dos
educandos público-alvo da Educação Especial, regularmente matriculados na Educação
Básica;

111- efetivar a articulação pedagógíca entre os seus professores e os das salas
de aula comuns e multifuncionais do ensino regular, a fim de promover as condições de
participação e aprendizagem dos educandos;

IV - proporcionar situações de aprendizagem, vivenciando os valores morais e
auxiliando os educandos na formação de uma sociedade mais justa e humana;

V - considerar que todos são capazes de aprender;

VI - favorecer o processo de aprendizagem dentro da inclusão educacional e
socíal, garantindo o acesso e a permanência na escola regular de ensino;

VII - desenvolver estratégias e ações educacionais que contribuam no processo
de ensino, socialização e aprendizagem dos educandos com deficiência, de modo que
usufruam da escola regular para aprender, construir, crescer e conviver;

VIII - promover a formação continuada da Equipe, capacitando-a para uma
qualidade contínua do desenvolvimento profissional e institucional;

IX - colaborar com a Rede Municipal de Ensino na formação continuada de
professores que atuam nas classes regulares e nas salas de recursos multifuncionais;

X - apoiar e realizar a produção de materiais acessiveis;

XI - participar das ações intersetoriais realizadas entre a escola regular e os
demais serviços públicos de saúde, assistência social e outros necessários para o
desenvolvimento dos educandos;

XII - envolver a familia no processo do Atendimento Educacional Especializado,
prestando-lhe apoio, orientação e cuidados nos atendimentos específicos;

XIII - sistematizar, documentar as práticas e contribuir na elaboração de
políticas de inclusão,
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Art. 4° O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado
funcionará com a seguinte estrutura:

1- Direção;

11- Coordenação Pedagógica;

111 - Pessoal docente e não docente do quadro de servidores da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, que os designará a partir da demanda existente;

IV - Equipe Multidisciplinar.

Parágrafo único. Ao pessoal docente referido no inciso 111deste artigo será
exigida capacitação especifica.

Art. 5° A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, órgão representativo do
Executivo, poderá firmar convênios e parcerias com entidades ou instituições na mesma área
ou que possam contribuir para a concretização dos objetivos elencados nos artigos 2° e 3°
desta Lei.

Art. 6° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão á conta de
dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 7° Os casos excepcionais ou omissos nesta Lei serão resolvidos pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 10 de junho de 2016.

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações.da Prefeitura:

CL.Lv
EMERSON LUDWIG
Secretário da Administração
SMECIODV
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