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Carazinho, 26 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Otto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 054/13

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

054/13, desta data, que Contrata emergencialmente 02 (dois) Monitores para Atendimento

Educacional Especializado e 10 (dez) Recreacionistas.

Exposicão de Motivos:

Justificamos o pleito tendo em vista que, para o cargo de Recreacionista, não

há mais servidores aprovados no Concurso de 2012 na lista de espera, uma vez que todos

já foram nomeados, sendo que a contratação desses profissionais se faz necessária para

suprir a demanda existente nas creches municipais. Por fim, após a realização de concurso

público esses servidores contratados serão substituidos de forma permanente por

servidores efetivos.

Com relação à contratação emergencial de Monitores de Educação Especial,

informamos que uma das vagas destina-se para monitoria do aluno Alan Henrique Heckler

(deficiente fisico), aluno da EMEF Presidente Getúlio Dornelles Vargas e a outra para

monitoria do aluno Vitório Ahlert da Silva, 2 anos, aluno da EMEI Carolina dai Castel.

O aluno Alan é uma criança especial, que requer atendimento individualizado

e especializado, com atendimento efetivo, levando em conta a necessidade da

representação da figura feminina (materna), já que o mesmo perdeu a mãe na ocasião do

parto, transferindo os laços afetivos a monitora, a qual vem cuidando de Alan nos anos que

o mesmo freqüenta a escola. O aluno Vitório é portador de derivação ventriculo peritoneal,

válvula, perda total da visão e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Conforme

laudos médicos, Alan e Vitório necessitam de apoio par1ue realizem as atividades em sala
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de aula, pois os mesmos não possuem mobilidade, necessitando de cuidados com a higiene

pessoal (usam fraldas), cuidados com a alimentação (necessitam que se dê alimento na

boca e cuidar para que não se afogue) e de auxílio na locomoção (cadeirante).

Antecipamos nossa preocupação com o atendimento destes alunos, pois

sabemos que acontecimentos como este podem acarretar problemas emocionais e um

bloqueio cognitivo, sendo que os mesmos estão em pleno desenvolvimento em seu

processo de aprendizagem.

Anexamos demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro.

DSfDDV

Atenciosamente,

REN SÜSS,
Prefeito.
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DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

o010%010%Monitor

Poder/órgão: MUNiCípIO DE CARAZINHO - Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Periodo: A contar da publicaçãoRef.: Contratação de 10 Recreacionistas e 2 Monitores de Educação Especial, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme relação

anexo. . .

107.106,59103006,280,00,10%0,10%

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da estimativa de Despesas com Pessoal e Encargos referente a criação de vagas e contratação
Recreacionista e Monitor Educação Especial, para o ano de 2013 e 2014 conforme relação anexo. O valorfoi previsto a partir de Agosto de 2013. O
Cálculo foi estimado para o ano 2013 e até julho de 2014, inCluindo vencimentos (salários), 13° salário proporcional, contribuição patronal de 22%
e vale alimentação. O percentual apurado é relativo á Receita Corrente Liquida do mês de junho de 2013 de 107.130.041,44

Carazinho, 26 de julho de 2013. Pref. Munidpal de carazinho
Soo'etarla de Administração
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PROJETO DE LEI N° 054, DE 26 DE JULHO DE 2013.

Contrata emergencialmente 02 (dois)
Monitores para Atendimento Educacional
Especializado e 10 (dez) Recreacionistas.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, com base no
art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 02 (dois) profissionais monitores da área de Pedagogia para
monitoria e higienização de alunos com deficiência nas escolas municipais, por 06 (seis) meses,
prorrogável por igual periodo, com carga horária de 20 horas semanais, remuneração, atribuições e
demais obrigações equivalentes a legislação pertinente, nivel 2, com base no artigo 250 e inciso III do
art. 251 da Lei Complementar n° 07/90, do Quadro dos Servidores Efetivos.

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, com base no
art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 10 (dez) Recreacionistas da área de Magistério ou
Pedagogia para atuarem nas escolas municipais de educação infantil, por 06 (seis) meses, prorrogável
por igual periodo, com remuneração, atribuições e demais obrigações equivalentes a legislação
pertinente, com base no artigo 250 e inciso 111 do art. 251 da Lei Complementar nO07/90, do Quadro
dos Servidores Efetivos.

Art. 3° As atribuições, carga horária e remuneração pertinentes aos cargos descritos
nos artigos 1° e 2° constam nas Leis Municipais nOs7.409/11 e 7.088/09 e suas alterações.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrão á conta de dotações orçamentárias
próprias.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de julho de 2013.

DS/DDV
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