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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. n.' 210/15 - GPC Carazinho, 23 de julho de 2015.

Excelentlssimo Senhor,
Ver. Paulino de Moura,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 081/15

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei 0.° 081/15,
desta data, o qual Contrata emergencialmente Monitores de Apoio Especializado, para apreciação
sob o Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justificamos o presente projeto de lei, em virtude da necessidade de atendimento
para alunos com ou sem deficiência e transtornos globais do desenvolvimento e outras demandas
do ensino regular.

Faz-se necessário esta contratação emergencial em substituição aos 10 contratos
emergenciais de Recreacionistas e 02 contratos de Monitor Educacional Especializado os quais
encerram em 06/09/2015, Lei Municipal n.o 7.850/14, estando estes profiSSionais nas turmas de
berçário e integral e atendimento a crianças com necessidades especiais, sendo impossível o
atendimento às crianças sem estes profissionais.

Salientamos que o cargo de Monitor de Apoio Especializado foi inCluído para o
próximo concurso, porém, cientes de que não haverá prazo hábil para a nomeação antes do
término dos contratos e nossa responsabilidade em atender a todas as crianças que hoje estão
matriculadas em nossas Instituições de Ensino requeremos urgentemente a contratação
emergencial.

Solicitamos a contratação do cargo de Monitor de Apoio Especializado em
substituição ao cargo de Recreacionísta devido as atribuições dQ mesmo, pois as atribuições do
cargo de Monitor permite que o servidor possa atender as criança com necessidades especiais e
as crianças como as demais, o que faz-se necessário nos dias atuais onde a inclusão acontece na
prática em nossa rede.

Reforçamos que os contratos emergenciais vigentes para os cargos de Monitor
Educacional Especializado e Recreacionista contratados com base na Lei Municipal n° 7.850/14 e
Lei Municipal n07809/14, não serão encaminhados ao Legislativo para renovação, visto que serão
contratados com base na presente Lei.

Justificamo o pedido de urgência, visto que, há mais 02 contratos de Monitor
Educacional Especializado que encerra em 03/08/2015, Lei Municipal nO7809/14, atendem 04
crianças com necessidades especiais inclusive com paralisia cerebral, criança portadora de
Derivação-ventricular peritorial, válvula, perda total da visão e atraso no desenvolvimento
neuropsico-motor, necessitando assim de atendimento especializado e individuali ado.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Finance'

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 081, DE 23 DE JULHO DE 2015.

Contrata emergencialmente Monitores
de Apoio Especializado.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, com
base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 14 (quatorze) Monitores de Apoio
Especializado, por 06 (seis) meses, prorrogável por igual período, com remuneração,
atribuições e demais obrigações equivalentes a legislação pertinente, com base no artigo 250
e inciso 111do art. 251 da Lei Complementar n° 07/90, do Quadro dos Servidores Efetivos,
para atuar junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2° As atribuições e responsabilidadespertinentes ao cargo descrito no
artigo 1° constam no Anexo I, que faz parte integrante da presente Lei.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2015.

REN SÜSS
Prefeito
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ANEXO I

CARGO: MONITOR DE APOIO ESPECIALIZADO
PADRÃO: 04
GRUPO: APOIO EDUCACIONAL

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: Acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência nas atividades peda.
gógicas e nos cuidados de alimentação, higiene e locomoção. Realizar atividade de monitoria
e recreação dos alunos. Atender as demandas do Ensino Regular na falta de alunos de Edu-

cação Especial.

b) Descrição analítica:

• Acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência (Auditiva, Visual, Intelectual, Física,
Múltiplas e Síndromes), quanto aos cuidados nas atividades de vida diária, pedagógi-

cas, lúdicas e artísticas.
• Portar-se de maneira comprometida contra qualquer preconceito que venha a afetar o

aluno no âmbito escolar, colaborando à Inclusão Escolar.

• Atender os alunos, pais/responsáveis com cordialidade nos horários de entrada e saí-

da.
• Observar o estado geral dos alunos quando da chegada e da saída dos mesmos e in-

formar imedíatamente à direção da escola quaisquer fatos relevantes referentes à saú-
de do aluno.

• Seguir orientações recebidas de profissionais responsáveis e da equipe multiprofissio-

nal.
• Realizar procedimentos de higiene pessoal, fazendo uso de equipamentos e materiais

necessários para o banho, a troca de roupas e/ou fraldas, escovação, uso do banheiro

etc., quando o aluno não conseguir realizar com independência.
• Cuidar para o conforto e boa acomodação quando do uso de cadeira de rodas, órtese,

prótese, tampão, aparelho auditivo, seguindo as orientações dos profissionais que
atendem o aluno, bem como prever situações de risco para o aluno.

• Orientar, proteger e cuidar para que o aluno permaneça ou transite com segurança por

meio de cadeira de rodas, andador, muleta, bengala entre outros, nos diferentes ambi-

entes da escola.
• Participar ativamente do processo de integração da escolaMfamília-comunidade, e de-

mais reuniões que trate de aspectos relacionados ao aluno assistido, constituindo-se
em agente de promoção de escola inclusiva.



• Acompanhar de forma individualizada, inclusive em sala de aula (seguindo orientações
prévias da direção, do professor da turma regular e dos profissionais da sala de recur-
sos) o processo educativo dos alunos, estimulando-os a participar efetivamente de to-
das as atividades no grupo.

• Exercitar a comunicação verbal e não verbal por meio de expressões faciais e corpo-
rais, para os alunos que dela necessitem.

• Acompanhar e auxiliar no monitoramento dos alunos em atividades na Escola ou fora
dela.

• Observar e registrar fatos ocorridos durante a permanência do aluno na escola, a fim
de garantir o seu bem estar e o desenvolvimento.

• Atender às solicitações da direção e dos professores em situações que envolvam o
aluno assistido.

• Auxiliar o professor na confecção de adaptações de materiais pedagógicas.
• Acompanhar e orientar os alunos na rotina de sala de aula, nas aulas de educação físi-

ca e artes, nas atividades recreativas durante o intervalo, bem como cuidar com solici-
tude e responsabilidade da segurança dos mesmos no pátio, ao ar livre e na área de
lazer,

• Informar à direção qualquer observação relevante transmitida pelos pais ou responsá-
veis. Comunicar à direção e posteriormente com autorização, aos pais ou responsá-
veis, situações não associadas ao comportamento rotineiro do aluno.

• Servir a alimentação nos horários determinados; orientando.os quanto à correta postu-
ra á mesa, assegurando o êxito da alimentação dos mesmos como parte do processo
educativo.

• Atuar de forma articulada com o professor da turma regular, da sala de recursos multi-
funcionais, entre outros profissionais do contexto da escola.

• Contribuir para que os alunos com deficiência tenham assegurado seu direito a plena
participação nos ambientes comuns de aprendizagem e na comunidade escolar com
as demais pessoas.

• Proporcionar aos estudantes atividades recreativas e culturais, contribuindo para o de-
senvolvimento psicológico, educacional e social sejam elas crianças ou adolescentes.

• Executar estratégias e atividades que estimulem o desenvolvimento do aluno, seguin-
do orientações do professor titular e/ou equipe diretiva.

• Favorecer o desenvolvimento dos processos pessoais e sociais possibilitando a auto-
nomia do aluno.

• Auxiliar em outras atividades correlatas e/ou estabelecidas pela legislação vigente ou
pela necessidade da escola.



• Na falta de alunos, público alvo da Educação Especial, terão que atender as deman-
das do ensino regular.

• Orientar o embarque e desembarque dos escolares, conduzindo-os do veículo até a
porta das escolas e vice.versa, bem como todas as crianças inclusive as com restrição
de mobilidade.

• Tratar com respeito os escolares e o público;
• Controlar a conduta dos estudantes no interior dos veículos.
• Entregar ao aluno no prazo de um dia útil qualquer objeto esquecido no veículo;
• Orientar os estudantes sobre como se respeitarem mutuamente;

• Não permitir o embarque de pessoas estranhas, ou não autorizadas, no interior do vei.
culo.

• Autorizar o transporte de alunos somente no horário das aulas e auxiliar na colocação
do cinto de segurança.

• Coordenar a movimentação de alunos na entrada e saída, durante as aulas e intervaM

los, no recreio e na merenda e na disciplina.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime

suplementar de trabalho.

RECRUTAMENTO:

a) Forma: Concurso público
b) Requisitos: Instrução - Ensino Médio Completo na modalidade regular.
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OBJETO

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Carazinho
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO N° 01412015/SMEC

o presente estudo tem por finalidade elaborar a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro referente a contratação temporária de 14 (quatorze) cargos de Monitor de Apoio
Especializado para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

AUMENTO DA DESPESA

Inicialmente estimou-se o valor unitário de cada servidor considerando todos os demais
custos incidentes, tais como vale alimentação, obrigações patronais e as provisões de 13° salário e
1/3 de férias, conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Valor mensal unitário dos cargos

Vagas Cargo PadrAo
Salário

Triên. Quinq. Vale 113 13' Enc. Valor
Base Alimen Férias Salário Sociais Mensal,. MONITOR DE APOro 'A 989,82 273,50 27,22 82,49 235,91 1.608,93ESPECIALIZADO - ,

Após a mensuração do valor unitário mensal, bastou a multiplicação deste pelo número de
cargos a serem contratados/criados, bem como, o período previsto a preços constantes, conforme
tabela abaixo:

Tabela 2 - Impacto criação de vagas

Vagas Cargo Valor Data 2015 2016Mensal Admissão

1. MONITOR DE APOIO
1.608,93 01/08f2015 112.625,10 157.675,14ESPECIALIZADO

MECANISMOS DE COMPESAÇÃO

Embora a contratação temporária limita-se no máximo à 12 (doze) meses, ou seja, com~
duração inferior a 02 (dois) anos, não enquadra-se como "Despesa Obrigatória de Caráter;
Continuado - D.O.C.C., a compensação do aumento da despesa a ser criada, parte da vacância d'



•SMEC
Pela excelência em
Educaçoo e Cultura

CoY"ú .• ",iRS

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Carazinho
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

vagas no quadro dos servidores decorrentes de aposentadorias e exonerações previstas e que não
serão repostas, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 3 - Valor Mensal

Matr. Cargo Padrão
Salârio

Triên. Quinq. Vale 113 13" Enc. Valor
Baso Aliment Férlas Salário Sociais Mensal

1426 AUX. SERVo EDUCAC. 6E 1.758,14 615,35 351,63 273,50 74,94 227,09 649,49 3.950,14
821 PROFESSOR 20H3E 2.020,68 1.010,34 606,20 273,50 100,02 303,10 866,87 5.180,72
1470 PROFESSOR 2DH3D 1.876,35 750,54 469,09 273,50 85,14 258,00 737,87 4.450,49
1523 PROFESSOR 20H2D 1.688,71 675,49 422,18 273,50 75,63 232,20 664,09 4.032,79
1426 PROFESSOR 20H3E 2.020,68 1.111,38 606,20 273,50 102,80 311,52 890,95 5.317,04

VALOR TOTAL 9.364,57 4.163,09 2.455,30 1.367,50 439,53 1.331,91 3.809,27 22.931,18

Após a mensuração dos valores unitários mensais de cada função, bastou a multiplicação
destes pelas funções atualmente ocupadas por contratações emergenciais, bem como, as
prováveis datas de rescisões deste e seus impactos nos anos de 2015 à 2017 em preços constantes
nesta data, conforme tabela abaixo:

Tabela 4 - Desoneração Orçamento

Matr. Cargo Valor Mensal
D,.,

2015 2016 2017
Desligam.

1426 AUX. SERVo EDUCACIONAL 3.950,14 18(06/2015 25412,57 47.401,69 47.401,69
821 PROFESSOR 5.180,72 18f06f2015 33.329,29 62.168,63 62.168,63
1470 PROFESSOR 4.450,49 20/07/2015 23.884,28 53.405,84 53.405,84
1523 PROFESSOR 4.032,79 16(07(2015 22.180,33 48.393.45 48.393,45
1426 PROFESSOR 5.317,04 20(07(2015 28,534,78 63.804,49 63,804,49

VALOR TOTAL 22.931,18 133.341,26 275.174,10 275.174,10

COMPATIBILIDADE COM O PPA, LDO E LOA

A despesa prevista possui compatibilidade com o PPA, LDO e LOA.

IMPACTO SOBRE AS METAS FISCAIS

As metas de Resultado Primário e de Resultado Nominal não serão afetadas.

IMPACTO SOBRE O LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL

COl')siderando que não haverá acréscimo no índice da despesa de pessoal, uma vez que a~
compensação do aumento é absorvida pela diminuição da despesa no grupo de mesma natureza
"1 - Pessoal e Encargos Sociais~ e que estas despesas já tinham sido previstas nos limites da
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Carazinho
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

despesas com pessoal, previstos no art. 19, inciso 111, alíneas "a" e "b" da LC nO101/2000, conforme
disciplina o inciso I, do art. 49 da 7.875/2014 - LDO 2015.

PARECER FINAL

o Impacto Orçamentário atende ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar n° 101/2000,
com previsão na LOA, LDO e PPA, sendo que seus efeitos financeiros refletirão permanentemente
nos próximos exercício, no entanto, compensados la redução permanente da despesa.

Carazinho, 27 de julho de 2015.

DANIEL CHU
Agente de Planejamento e Orçamento

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, JOÃO CARLOS PEDROSO Secretario Municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal de
Carazinho, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso 1Ido
art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas,
DECLARO existir adequação orçamentária e financeira para atender o presente objeto.

JOÃO C~~&OSO
Ordenador de Despesas
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