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Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa 0 Projeto de Lei n.o
122/11, desta data, 0 qual Cria cargo de Monitor de Atendimento Educacional Especializado,
deciara situa<;ao de emerg€mcia e autoriza a contrata<;ao emergencial, para aprecia<;ao sob
Regime de Urgencia.

Justifica-se a solicita<;ao de contrata<;ao emergencial de profissional para
monitoria de um aluno de 7 anos (deficiente ffsico), aluno do 2° ana da EMEF Presidente
Getulio Dornelles Vargas.

o aluno e uma crian<;a especial, requer tanto um atendimento
individualizado e especializado, como um atendimento afetivo, levando em conta a
necessidade da representa<;ao da figura feminina (materna), ja que 0 aluno perdeu sua mae na
ocasiao do parto, transferindo os la<;os afetivos a sua monitora, a qual vem cuidando da
crian<;a nesses 2 anos que 0 mesmo frequenta a escola.

Conforme laudos medicos anexos, a mesma necessita de apoio p~ra que
realize as atividades em sala de aula, pois 0 mesmo nao possui mobilidade, ne~essita
cuidados com sua higiene pessoal (usa fraldas), cuidados com a sua alimenta<;ao (necessita
que se de alimento em sua boca e cuidar para que nao se afogue), necessitando de auxilio na
locomo<;ao (cadeirante).

A professora regente se aposentou a partir de 01/08/2011, sendo que ele
tera duas perdas significativas em sua caminhada escolar com a saida de sua monitora, a qual
encerra dois anos como estagiaria CIEE, nao podendo mais ter seu contrato renovado,
segundo a legisla<;ao do Centro de Integra<;ao Empresa - Escola, que preve 0 maximo de dois
anos de efetivo trabalho do estagiario em um mesmo CNPJ. Acontecimentos como este
podem acarretar problemas emocionais e um bloqueio cognitivo, sendo que 0 mesmo esta em
pleno desenvolvimento em seu processo de aprendizagem.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Or<;amenta '0. i Fin~~·r ..o.. :>

Atenciosamente, ~ ~ "
.~/.t<7. u...~~£/

EXANDRE MOA CAPITANIO,
Prefeito em ex rcicio.



Estado do Rio Grande do Sui
MUNICIPIO DE CARAZINHO-RS

Secretaria da Fazenda e Arrecadac;ao

DECLARACAo DO ORDENADOR DE DESPESAS
Impacto Orgamentario e Financeiro nO049/2011

Eu, ALVARO MOISES SANA, ordenador de Despesas deste Municipio, no
uso de minhas atribuigoes legais, em cumprimento as determinagoes da LC 101/00 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), e a vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir
recursos para a execugao da (s) agao (oes), cujo estudo encontra-se evidenciado no
estudo anexo a este documento.

Declaro, que a execugao da(s) agao(oes) acima referida(s) nao contraria(m)
nenhum dispositivo legal, notadamente da Constituigao Federal, da Lei Organica
Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal e
Resolugoes do Senado Federal.

) Carazinho, 06 de setembro de 2011.

\ l
:,\" ~-"-~--"--" .., ./
'\'"L-'~~~~~~~'/~

"~Alvaro Moisesi,ana-"-' / /O(cJen-ador-dB-Despesas
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Relat6rio de Estimativa de Impacto Or~amentario·Financeiro
N°. 049/2011



Estado do Rio Grande do Sui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Administra~ao e Controle do Or~amento

o objeto desta estimativa de Impacto nao afeta os resultados nominal e primario, fixados, respectlvamente, para 0 exercicio
corrente em:

o /mpacto Or9amentario atende ao disposto no artigo 21 da Lei Comp/ementar nO101/2000, com prevlsao na LOA, LOO e PPA,
sendo que seus efeitos ref/etirao no exercicio financeiro co "nte e no proximo subsequente, ressa/tando-se que sua
imp/ementa9ao possul sa/dos or9amentarios suficientes. /1

/
/ I

Para instruir a Oec/ara9ao do Senhor Ordenador da Oespes .



Estado do Rio Grande do Sui
MUNiCiPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA DA ADMINISTRACAo E CONTROlE DE ORCAMENTO
Controle de Or~amento

Metodologia de Cillculo

Impacto nO 049/2011

CARGO: Monitor do Atendimento Educacional Especializado

QUANTI DADE VAGAS: 1 VIGENCIA: seU11 REGIME CLT
-

COMPONENTE UNITARIO MENSAL 2011 2012 2013

Salario Base R$ 845,59 R$ 845,59 R$ 3.382,36 R$ 7.069,13 R$ -

Vale Alimenta<;:ao R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 1.672,00 R$ -

Ferias R$ 93,72 R$ 93,72 R$ 374,88 R$ 783,50 R$ -

13° Salario R$ 70,47 R$ 70,47 R$ 281,86 R$ 589,09 R$ -
Encargos Sociais R$ 222,15 R$ 222,15 R$ 888,60 R$ 1.857,18 R$ -

INSS R$ 222,15 R$ 222,15 R$ 888,60 R$ 1.857,18 R$ -

TOTAL R$ 1.431,93 R$ 1.431,93 R$ 5.727,70 R$ 11.970,90 R$ -

CODIFICA<;Ao OR<;AMENTARIA RECURSO DOTACAo SALDO SALDO
NECESsARIO PROJETADO

07.01.12.361.0232.2034.3319004000000 0020 Credo Especial R$ 4.927,70 R$ 4.927,70

07.01.12.361.0232,2034.3319046000000 0020 759 R$ 800,00 R$ 800,00

TOTAL R$ 5.727,70

DA._ . L SCHU
Agente de Planejamento e On;amento



Cria cargo de Monitor de Atendimento Educacional
Especializado, declara situa~ao de emergencia e
autoriza a contrata~ao emergencial.

Art. 1° Fica criado, em carater emergencial, 0 cargo de Monitor de Atendimento
Educacional Especializado.

Art. 2° Fica deciarada situa<;ao de emergencia para atendimento da necessidade
temporaria de excepcional interesse publico, nos termos do artigo 37, IX, da Constitui<;ao Federal.

Art. 3° Autoriza 0 Poder Executivo a contratar servidor, de acordo com a rela<;ao
abaixo, em carater emergencial por seis (6) meses, prorrogavel por mais seis meses, remunera<;ao
equivalente a legisla<;ao pertinente, com base no artigo 250 e inciso III do art. 251 da Lei
Complementar nO07/90, do Quadro dos Servidores efetivos.

N° CARGO PADRAO SETOR CH
01 Monitor de Atendimento Nfvel05 EMEF GetUlo D. 20

Educacional Especializado Vargas

Art. 4° As Atribui<;6es do cargo criado pelo artigo 10 sac as seguintes:
I - atuar como mediador do processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo 0

trabalho em conjunto e simultaneamente com 0 professor regente da turma;
II - buscar diferentes formas de comunica<;ao alternativa, aumentativa e/ou

suplementar que permitam ao aluno interagir no processo ensino e aprendizagem;
III planejar com 0 professor e/ou monitor regente as estrategias,

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

registros que demonstrem as apropria<;6es realizadas pelo aluno;
V - auxiliar 0 aluno nas atividades de transferemcia do mobiliario escolar

para cadeira de rodas ou outro dispositivo que 0 aluno utiliza, bem como,
cuidados com a higiene, alimenta<;ao e locomo<;aodo mesmo;

VI - desenvolver, quando possivel, a autonomia do aluno, tornando-o
gradativamente independente na realiza<;aodas atividades de higiene e alimenta<;ao.

Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta do or<;amento de 2011
da Secretaria Municipal de Educa<;aoe cultura - SMEC, na seguinte dota<;ao:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA<;Ao E CULTURA
0701 - MDE

070112.361.0232.2034 - Manuten<;aoAtividades EMEFs
3319004000000 - Contrata<;ao por Tempo Determinado


