
;)
•

DO SUL.

Lei:

.-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

lEI MUNICIPAL N° 7.409 DE 16 DE SETEMBRO DE 2011.

Cria cargo de Monitor de Atendimento Educacional
Especializado, declara situação de emergência e
autoriza a contratação emergencial.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

Art. 1° Fica criado, em caráter emergencial, o cargo de Monitor de Atendimento
Educacional Especializado.

Art. 2° Fica declarada situação de emergência para atendimento da
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da
Constituição Federal.

Art. 3° Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor, de acordo com a relação
abaixo, em caráter emergencial por seis (6) meses, prorrogável por mais seis meses,
remuneração equivalente a legislação pertinente, com base no artigo 250 e inciso 111 do art.
251 da Lei Complementar nO07/90, do Quadro dos Servidores efetivos.

N°
01

CARGO
Monitor de Atendimento

Educacional Esoecializado

PADRAO
Nivel05

SETOR
EMEF Getúlo D.

Var as

CH
20

Art. 4° As Atribuições do cargo criado pelo artigo 1° são as seguintes:
I - atuar como mediador do processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo o

trabalho em conjunto e simultaneamente com o professor regente da turma;
11 - buscar diferentes formas de comunicação alternativa, aumentativa e/ou

suplementar que permitam ao aluno interagir no processo ensino e aprendizagem;
111 - planejar com o professor e/ou monitor regente as estratégias,

atividades e instrumentos adaptando-as conforme necessidade do aluno;
IV - contribuir com todos os profissionais que atuam no ano/série quanto aos

registros que der:nonstrem as apropriações realizadas pelo aluno;
V - auxiliar o aluno nas atividades de transferência do mobiliário escolar

para cadeira de rodas ou outro dispositivo que o aluno utiliza, bem como,
cuidados com a higiene, alimentação e locomoção do mesmo;

VI - desenvolver, quando possível, a autonomia do aluno, tornando-o
gradatIvamente Independente na realização das atividades .de higiene e alimentação.

Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do orçamento de
2011 da Secretaria Municipal de Educação e cultura - SMEC, na seguinte dotação:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0701 - MDE

070112.361.0232.2034 - Manutenção Atividades EMEFs 0 Ij
3319004000000 - Contratação por Tempo Determinado ~ifVI
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Art. 6° Esta lei entra vigor na data de sua publicação.

2

Gabinete do Prefeito, 16 de setembro de 2011.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

Secretário da Administração
e Controle de Orçamento

SMEC/IMD
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