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Of. n' 019/17 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 25 de janeiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 014/17

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL
DECA8AZIN~

Protocol" n" I) +-1/l Ij t
He,a 4:£:<~

Z 5 JAN. Iml

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
014/17, desta data, que Autoriza a contratação emergencial de Monitores de Apoio

Especializado para alunos com ou sem deficiência.

Exposição de Motivos:

o presente projeto visa a contratação emergencial de 31 profissionais

para o cargo de Monitor de Apoio Especializado, para os 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 31

contratos emergenciais de Monitor Educacional Especializado os quais encerram em

30/12/2016, autorizados pelas Leis Municipais n' 7.924/15 e n' 7.997/15, estando estes

profissionais nas turmas de berçário e integral e atendimento a crianças com

necessidades eSDeciais, e/ou transporte escolar, sendo impossível o atendimento as

crianças sem estes profissionais.

Em janeiro de 2016, foi realizado o Concu.rso- Público nO001/2015, sendo

aprovados sete candidatos para este cargo, sendo que, após a homologação do

concurso, procedeu-se a nomeação de todos, havendo uma exoneração, e o

encerramento da mesma quantidade de contratos emergenciais.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Ocorre que este número de seis (06) nomeações, não atende a demanda

existente em nosso município, fazendo-se necessárias novas contratações, em razão de

não haver concursados na banca,

Salientamos que está sendo encaminhada para a Administração Municipal

a solicitação de concurso público para a referida área.

Outrossim, reforçamos nosso comprometimento com uma educação de

qualidade, fazendo-se necessário profissionais para atuarem de forma adequada afim

de garantir o início do ano letivo de 2017.

Solicitamos o máximo de urgência na análise desta solicitação, pois após

a aprovação deste ainda deverá ser feito processo seletivo simplificado e demais

providências legais para que todos os monitores iniciem junto com o ano letivo, sem

comprometimento do mesmo.

As atribuições do cargo de Monitor permitem que o servidor possa atender

as crianças com necessidades especiais e as demais, o que se faz necessário nos dias

atuais, onde a inclusão acontece na prática em nossa rede, além do atendimento das

novas vagas.

Destacamos que as contratações já estão previstas na Lei Orçamentária

Anual de 2017.

Atenciosamente,

SMECIDOV
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PROJETO DE LEI N° 014, DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

Autoriza a contratação emergencial de
Monitores de Apoio Especializado para
alunos com ou sem deficiência.

Art. 1° Declara situação de emergência para o atendimento da
necessidade temporária de excepcional interesse público, representado pela
contratação de profissionais da área de Educação para monitoria.

Art. 2° Autoriza o Poder Executivo a contratar profissional para atuar na
rede municipal de ensino, com base na Lei Complementar n° 07/90, conforme segue o
quadro abaixo:

I

O'»

\i

SETOR! Quantidade

31

CARGO
.

Monitor De Apoio Especializado Rede Municipal
de Ensino

40h

CH

Art. 3° As despesas deconentes desta lei correrão à conta do Orçamento
da Secretaria Municipal de Educação c Cultura de 2017.

Art. 4° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo criado no
artigo 1° estão descritas no Anexo. que faz parte integrante desta Lei.

Art. 5° Serao contratados 31 (trinta e um) profissionais, com previsão para
iniciarem em fevereiro de 2017.

Art. 6° Os profissionais contratados receberão seus rendimentos com
vencimentos proporcionais às horas trabalhadas.

Art. 7' O contrato emergencial terá vigência pelo perlodo de 06 (seis)
meses, podendo ser renovado por mais 06 (seis) meses, a contar da data de publicação
desta lei.

Art. 8' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeilo. 25 de janeiro de 2017.

SMECIOOV
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ANEXO

CARGO: MONITOR DE APOIO ESPECIALIZADO
GRUPO: APOIO EDUCACIONAL

a) DESCRiÇÃO SINTÉTICA:
Acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência nas atividades pedagógicas 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
Educação Especial.

b) DESCRiÇÃO ANALlTICA:
• Acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência (Auditiva, Visual,

Intelectual, Física, Múltiplas e Síndromes), quanto aos cuidados nas atividades de vida
diária, pedagógicas, 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 saída.

• Observar o estado geral dos alunos quando da chegada e da saída dos
mesmos e informar imediatamente à direção da escola quaisquer fatos relevantes
referentes à saúde do aluno.

• Seguir orientações recebidas de profissionais responSáveis e da equipe
multiprofissional.

• Realizar procedimentos de higiene pessoal, fazendo uso de equipamentos
e materiais necessários para o banho, a troca de roupas elou 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, ártese, 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 ambientes da escola.

• Participar ativamente do processo de integração da escola-família-
comunidade, e demais 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 recursos) o processo educativo dos alunos, estimulando-os a participar efetivamente
de todas as atividades no grupo.

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

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

J
. Observar e registrar fatos ocorridos durante a permanência do aluno na

scola, a fim de garantir o seu bem estar e o desenvolvimento.
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• 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 física e artes, nas atividades recreativas durante o intervalo, bem como cuidar
com solicitude 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 responsáveis. Comunicar à direção e posteriormente com autorização, aos pais ou
responsáveis situações não associadas ao comportamento rotineiro do aluno.

• Servir a alimentação nos horários determinados; orientando-os quanto ã
correta postura ã 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 multifuncionais, 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 desenvolvimento psicológico, educacional e social sejam elas
crianças ou adolescentes.

• Executar estratégias e atividades que estimulem o desenvolvimento do
aluno, seguindo orientações do professor titular elou equipe diretiva.

• Favorecer o desenvolvimento dos processos pessoais e sociais
possibilitando a autonomia do aluno.

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

• Na falta de alunos, público alvo da Educação Especial, terão que atender
as demandas 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 veículo.
• 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

las e intervalos, no recreio e na merenda e na disciplina.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:

c) GERAL: Carga horária de 40 horas semanais.
d) ESPECIAL: O exercicio do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime
suplementar

RECRUTAMENTO:
e) FORMA: Concurso Público.
f) REQUISITOS: Instrução - Ensino Médio Completo na modalidade regular.
g) PADRÃO: 04.
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MUNiCíPIO DE CARAZINHO-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2017

DEMONSTRATIVOS

Recursos Humanos que Compuseram a Metodologia de Cálculo da
Despesa de Pessoal da Proposta Orçamentária

(Demonstrativos da LDO2017, arts. 50, 51 e 52)

Tabela 2 - Contratações Temporárias
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OF N' 010/17/ADM/SMEC

De: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Para: Sr, Lori Luiz Bolesina
Secretário Municipal da Administração

Carazinho, 13 de janeiro de 2017.

Ref.: Solicita Projeto de Lei para contratação emergencial de Monitor de Apoio

e Especializado para alunos com deficiência.

Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos solicitar Projeto de Lei para contratação

emergencial de 31 Monitores de Apoio Especializado, para alunos com deficiência. A

referida contratação está prevista na Lei Orçamentária Anual/2017.

Segue, em anexo, modelo de lei, bem como justificativa para tal contratação.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima ee consideração.

Atenciosamente,

(" C
__ o • ~ 4"" '. ,) }o'

SANORA VERÔNICA DA MAIA CITOLlN
Secretária Municipal de Educação e Cultura
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PROJETO DE LEI N° DE __ DE JANEIRO DE 2017.

Autoriza a contratação emergencial, de
Monitor de Apoio Especializado para alunos
com ou sem deficiência.

MILTON SCHMITZ, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Declara situação de emergência para o atendimento da necessidade
temporária de excepcional interesse público, representado pela contratação de
profissionais da área de Educação para monitoria .

Art. 2° Autoriza o Poder Executivo a contratar profissional para atuar na rede
municipal de ensino, com base na Lei Complementar n° 07/90, conforme segue o quadro
abaixo:

Quantidade CARGO SETOR CH

31 MONITOR DE APOIO Rede Municipal 40h
ESPECIALIZADO de Ensino

Art. 3° As despesas decorrentes desta lei correrão à conta do Orçamento da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 2017.

Art. 40 As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo criado no artigo 10
estão descritas no Anexo, que faz parte integrante desta Lei.

• Art. 50 Trinta e um (31) profissionais
iniciarem em fevereiro de 2017.

serão contratados, com previsão para

Art. 60 Os profissionais contratados receberão seus rendimentos com vencimentos
proporcionais às horas trabalhadas.

Art. 7° O contrato emergencial terá vigência pelo período de 06 (seis) meses,
podendo ser renovado por mais 06 (seis) meses a contar da data de publicação' desta lei.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, __ DE JANEIRO DE 2017.

MILTON SCHMITZ

Prefeito Municipal de Carazinho
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ANEXO

CARGO: MONITOR DE APOIO ESPECIALIZADO

GRUPO: APOIO EDUCACIONAL

a) DESCRiÇÃO SINTÉTICA:
Acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência nas atividades pedagógicas 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
Educação 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,
pedagógicas, 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
saída.

$ Observar o estado geral dos alunos quando da chegada e da saída dos mesmos e
informar imediatamente ã direção da escola quaisquer fatos relevantes referentes à
saúde do aluno.

• Seguir orientações recebidas de profissionais responsáveis e da equipe
multiprofissional.

o 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 ~e rodas, andador, muleta, bengala entre outros, nos
diferentes ambientes da escola.

e Participar ativamente do processo de integração da escola-família-comunidade, e
demais 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 recursos) o processo educativo dos alunos, estimulando-os a participar
efetivamente de todas as atividades no grupo.

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

• Acompanhar e auxiliar no monitoramento dos alunos em atividades na Escola ou
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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.
li Acompanhar e orientar os alunos na rotina de sala de aula, nas aulas de educação

física e artes, nas atividades recreativas durante o intervalo, bem como cuidar com
solicitude 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
responsáveis. Comunicar à direção e posteriormente com autorização, aos pais ou
responsáveis situações não associadas ao comportamento rotineiro do aluno.

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

$o Atuar de forma articulada com o professor da turma regular, da sala de recursos
multifuncionais, 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
desenvolvimento psicológico, educacional e social sejam elas crianças ou
adolescentes.

• Executar estratégias e atividades que estimulem o desenvolvimento do aluno,
seguindo orientações do professor titular elou equipe diretiva.

~ Favorecer o desenvolvimento dos processos pessoais e sociais possibilitando a
autonomia do aluno.

•. Auxiliar em outras atividades correlatas elou estabelecidas peja legislação vigente
ou pela necessidade da escola.

• Na falta de alunos, público alvo da Educação Especial, terão que atender as
demandas 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.

11 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 veiculo;
11 Orientar os estudantes sobre como se respeitarem mutuamente;

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

• 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
intervalos, no recreio e na merenda e na disciplina.
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CONDiÇÕES DE TRABALHO:

c) GERAL: Carga horária de 40 horas semanais.
d) ESPECIAL: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em
regime suplementar

RECRUTAMENTO:
e) FORMA: Concurso Publico.
I) REQUISITOS: Instrução - Ensino Médío Concluido.
g) PADRÁO: 04 .
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JUSTIFICATIVA

Este projeto visa a contratação emergencial de 31 profissionais para o cargo de

Monitor de Apoio Especializado, para os 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 31 contratos

emergenciais de Monitor Educacional Especializado os quais encerram em 30/12/2016,

Leis Municipais nO 7.924/15 e nO 7.997/15, estando estes profissionais nas turmas de

berçário e integral e atendimento a crianças com necessidades especiais, elou transporte

escolar, sendo impossível o atendimento as crianças sem estes profissionais.

Em janeiro de 2016, foi realizado o Concurso Público Municipal nO001/2015, sendo

ti aprovado sete candidato para este cargo, após a homologação do concurso, se procedeu

a nomeação de todos, havendo uma exoneração, e o encerramento da mesma

quantidade de contratos emergenciais.

Ocorre que este número de seis (06) nomeações, não atende a demanda existente

em nosso município, fazendo-se necessário novas contratações visto que não há

concursados na banca.

Salientamos, que está sendo encaminhada para a Administração Municipal a

solicitação de concurso público para a referida área.

Outrossim, reforçamos nosso comprometimento com uma educação de qualidade,

fazendo-se necessário profissionais para atuarem de forma adequada e, a garantir o início

do ano letivo de 2017.

Solicitamos o máximo de urgência na análise desta solicitação, pois após a

aprovação desta segue o processo seletivo e providência legais para que todos os

monitores iniciem junto com o ano letivo, sem comprometimento do mesmo.

As atribuições do cargo de Monitor permite que o servidor possa atender as

criança com necessidades especiais e as demais crianças, o que faz-se necessário nos

dias atuais onde a inclusão acontece na prática em nossa rede, além do atendimento a

abertura de novas vagas.
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RENi~TO S(j~,S, Prefeito do MllIlicípio de Cara:dnho, Estaclo de RIo Gr'ande do Sul. no uso de suas

aHJuiçóE:s legais e lendo erT1vista o disposto no artigo 37. inciso 11, da Constituição Federal. resoiv'; tornar
publico a presente Retificação eo Edilal de Resultado Final, o fazendo nos seguintes termos'

1\:-1, '1c; I'lca alrel'ado O Anexo I cio Editai de Resultado Final e Iiornologaçáo. quanto a lista e nota:>

0,)$ c;:;nClélalOS. que passa a cons;tar como o Anexo \ deste edital.

Art, 2". Os dernais ilens do Edital de Resultado Final e Homologação permanecem inalterados.

Para que não se alegue ignorftncla. faz baixar o presente Edital que sera afixado no mural do Paço
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(;;(tr;'ltl) I~;; Di"mo Oficiai do MunicípIO fie Carazinll0.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DECARAZINHO

DECRETO N' 239, DE 01 DE AGOSTO DE 2016,

Exonera, a pedido, ADRIANA DALL AGLlO

flAllliMEL do carga de Monitor de Apoio

Especialízado.

O PREFEITO DO MUNICiplO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, EXONERA, a pedido, Adriana Dali

Aglío Hammel, do cargo de Monitor de Apoio Especializado, a contar de 21 de julho de
2016,

Gabinele do Prefeito, 01 de Agosto de 2016,

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

,~. ("
" /::. ..>:' f -'

"- ÉMERSO'N''tOD\7V1G
Secretário da Adminis1racão00 •

ww\'v.Cal".u:inhú.rs.gov. br
.. ..Avenida Flores d;l Cunha, n° 121)<,\,Ce"tm
lelefonc: '.:'>4)3331-26!)9 I e.rnail: ()rMeitura(ltlr.arazi'lllG'''''.!1ov.br

,~
REN~;gf sOSS,

Prefeito



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

TERIIIIO DE POSSE

Aos 23 dias do mês de maio de 2016, na Secretaria Municipal da
Administração, compareceu a pessoa abaixo relacionada, com a finalidade de tomar
posse no cargo de Monitor de Apoio Especializado, para o qual foi nomeada pelo
Decreto Individual n.O 123/16, à vista de habilitação no Concurso Público nO 001/2015,
no qual obteve a classificação respectiva.

->,./(',"eu

NOME
Adriana Dali !:t.glio Hammel

CLASSIF.
1"

ADMISSÃO
23.05.2016

PADRÃO
04

Após comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos,
foi declarado empossado pelo Prefeito, e, para constar lavrou-se o presente Termo de
Posse Individuar, que depois de lido e aprovado vai a~sinado pelo empossado, pelo
Prefeito e pelas testemunhas presentes.

Carazinho, 23 de maio de 2016.

CLASSIFICAÇAoNOME

Adriana Dal~Aglio Hammoel

TESTEMUNHAS:

"L.------------~
DD

1°

ASSINATURA

, /-, ',-IC '.'.j'u."""~ o t,l ",\), '~. I1;r~ •...•......•...\l'~( ["''''' ,-..vI:. !.1.£_t.-:...'! .' ,v' , o

WWW.=razinho.rs_gov.br
Avenida Flore~'. da Cunha, n" 12<'i4, Csnlto

Teleton~: (5c;) 3331-26991 f.~mall:prefeitur<l@caraz!nho.rs.gOv.br

http://WWW.=razinho.rs_gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

TERI\IIO DE POSSE

Aos 05 dias do mês de maio de 2016, na Secretaria Municipal o
Administração, compareceu a pessoa abaixo relacionada, com a finalidade de tom,
posse no cargo de Monitor de Apoio Especializado, para o qual foi nomeada pe
Decreto Individual 11.° 124/16, à vista de habilitação no Concurso Público nO 001/201!
no qual obteve a classificação respectiva.

NOME
Patr[cia Oliveira das Neves

CLASSIF. ADMISSÃO
05,05.20'16

PADRÃO
04

Após comprovado o cumprimento dos requisitos legais exjgido~
foi declarado empossado pelo Prefeito, 8, para constar lavrou-se o presente Termo d
Posse Individual, que depois de lido e aprovado vai assinado pelo empossado, pel
Prefeito e pelas testemunhas presentes.

Carazinho, 05 de maio de 201E

NOME
Patrtcia Oliveira das f-Jeves

TESTEMUNHAS.

1 --------------
2.----_._--------
JVSD

CLASSIFICAÇÃO

\
\

J~~7ré2
'v ~ ..

RENATO SUS~
Prefeito

WWW.carazinho.rs.9oV.br
_ Ji.vel1ida FJor<>sda Cunha, n.1264, Centro

Te!emoe: ('54) 3331-2699/ ",-maU:prafeitura@carazinho.rs.aoll hr

http://WWW.carazinho.rs.9oV.br
mailto:prafeitura@carazinho.rs.aoll


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

TERMO DE POSSE

Aos .03 dias do mês de maio de 2016, na Secretaria Municipal da
Administração, compareceu a pessoa abaixo relacionada, com a finalidade de tomar
posse no cargo de Monitor de Apoio Especializado, para o qual foi nomeada pelo
Decreto Individual n o 125/16, à vista de habilitação no Concurso Público nO 001/2015,
no qual obteve a classificação respectiva.

NOME
írJiadize I'VJarini Heineck Rico

CLASSlf.
3'

ADMISSÃO
03.05.2016

PADRÃO
04

Após comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos,
foi declarado empossado pelo Prefeito, e, para constar lavrou-se o presente Termo de
Posse Individual, que depois de lido e aprovado vai assinado pelo empossado, pelo
Prefeito e pelas testemunhas presentes.

Carazinho, 03 de maio de 2016.

NOME

TESTEMUNHAS: __

1. (f2i:~:i:h~,i."~~_.,'~~-:-~~_:_
2. Jt!;~:r,I"\'"u:;) F!) IÜ;la~;,

O
JVSD

CLASSIFICAÇÃO ASSINATURA

www.cal"azinho.rs.güv.br
Av~nida Flores da Cunha, n' 1254 Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mf<i1:prefeitura@~(';raZinho.rS.90V.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DIECARAZIf'lHO

TERl1IiO DE POSSE

AQS 29 dias do mês de abril de 2016, na Secretaria Municipal da
Adminis[fação, compareceu a pessoa abaixo relacionada, Com a finalidade de tomar
posse no cargo de Monitor de Apoio Especializado, para o qual foi nomeada pelo
Decreto Individuai nO 126/16, a vista de habilitação no Concurso Público n

0
001/2015,

no qual obteve a classificação respectiva.

NOME
121[s@ V;ZW~Z~G1J CUi;;SlF.

4"
ADMISSÃO
29.04.2016

PADRÃO
34

Após comprovado o curnprimenio dos requisitos legais exigidos,
foi declarado empossado pelo Prefeito, e, para constar lavrou-se o presente Termo de
Posse Individual, que depois de lido e aprovado vai assinado pelo empossado, peloPrefeito e pejas testemunllas presentes.

Carazinha, 29 de abril de 2016.

NOME
CLASSIFICAÇÃO ASSINATURA

TI':STEiVIUNHAS. __.-.-., '/'/"/7Y-;)
1.~7t~~$T(_:::--_'-' _
2J"",,,,-, l3J!túlw

r
_

JVSD

iil1\I'JW.Cill"azini"j{l.fS.gov.br

AVenida Flores da Cunha, n° 1264, Cemro
Telefoo&: (54) 3331-2ii9!l1 e-mail: pref<õi!Ura@).::ar<lZin!lo.rs.gOv.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAZINHO

TERI\IIO DE POSSE

Aos .29 dias do mês de abril de 2016, na Secretaria Municipal da
Administraçao, compareceu a pessoa abaixo relacionada, com a finalidade de tomar
posse no cargo de Monitor de Apoio Especializado, para o qual foi nomeada pelo
Decreto Individual Il.G 1271'16, à vista de habilit8Ção no Concurso Pliblico nO 001/2015,
no qual obteve a classificação respectiva.

NOIVIE
Gisi21ine Mart~ii1sMafa!da

ClASSIF.
5"

iW!VIISSÃO
29.04.2016

PADRÃO
04

Após comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos,
foi declarado empossado pelo Prefeito, e, para constar lavrou-se o presente Termo de
Posse Individua!, que depois de lido e aprovado vai assinado pelo empossado, pelo
Prefeito e pelas testemunhas presentes.

Carazinho, 29 ele abril ele 2016.

NOME

Gislaine MartiPlls Mafalda

TESTEMUNHA~ ..,,_,

1 __ j~c~i;:,;"~j;Y;
2,if jn ..r..~f;)l;::,f:)" /i~/~) -){lJ2/b ~
J\lSD

CLASSIFICAÇÃO

5"
ASSINATURA

WVi/W.cara:d nho. rs. gcv .ur
AVBnida Flores da Cunha, n'1264, Centro

Tel",tone: (54) :::331.2699/ e.mliil: prefeitura@carazlnho.r~_gOv.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIIRAZINHO

TERMO DE POSSE

Aos 27 dias do mês de abril de 2016, na Secretaria Municipal da
Administração, compareceu a pessoa abaixo relacionada, com a finalidade de tomar
posse no cargo de Monitor de Apoio Especializado, para o qual foi nomeada pelo
Decreto Individual n.o 128/'16, à vista de habilitação no Concurso Público nO 001/2015,
no qual obteve a classificação respectiva.

!

~,

NOME
A.iessand~@ luema Arro!di ToiÍfoio

ClASSlf.
6°

ADMISSÃO
27,04.20'16

PADRÃO
04

Após comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos,
foi declarado empossado pelo Prefeito, e, para constar lavrou-se o presente Termo de
Posse Individual, que depois de lido e aprovado vai assinado pelo empossado, pelo
Prefeíto e pelas testemunhas presentes.

Carazínho, 27 de abril de 2016.

NOME CLASSIFICAÇÃO ASSINATURA

JVSD

\G;,i £'l
,~,'\ 47",p;,ijJ-'J f;; '. / )'

RENtl!w'O SÜSS
Prefeito

www.ca.ólllnho.rs.g-o ..f.br
Avenida Flo-l'(lSd~,Cunha, n° 1264, Ce-nlm

Telefone: (54) :,331-2699/6-rm:.i!: prefeitul'a@car"zinho.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

TERMO DE POSSE

Aos 29 dias do mês de abril de 2015, na Secretaria Municipal da
Administração, compareceu a pessoa abaixo relacionada, com a finalidade de tomar
posse no cargo de Monitor de Apoio Es.pecializado, para o qual foi nomeada pelo
Decreto Individual n.o 129/16, à vista de habilitação no Concurso Público nO 001/2015,
no qual obteve a classificação respectiva.

IIIOME
K2lrirm Santos de Palu!i31

ClASSIF.
7"

ADMISSÃO
29.04.2016

PADRÃO
04

Após comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos,
roi declarado empossado pelo Prefeito, S, para constar lavrou-se o presente Termo de
Posse Individual, que depois de lido e aprovado vai assinado pelo empossado, pelo
Prefeito e pelas testemunhas presentes.

Carazínho. 29 de abril de 2016.

NOME

Karina SSlí1tos de Paula

J\/SD

CLASSIFICAÇÃO

WWV1J.carazinho.l"s.gov. br
AVí~nida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) :;33"í<~6991 e-maU: pr"feitur<l@carazinho.n'_90v.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
P~E'=EllUIlA MUNiCiPAL DE CARAZII\iHO

LEI MUNICIPAL W 7.924, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015.

( I'\~
\ \,

)-,

Contrata emergencialmente Monitores
deApoio Especializado.

o VICE.PREFEITO NO EXERCíCIO DO CARGO DE PREFEITO DO
MUNiCípIO DE.CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

Art. '1<'>Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, com
base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 25 (vinte e cinco) 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 III do art. 251 da Lei Complementar nO07/90, do Quadro dos Servidores Efetivos,
para atuar junto a Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes 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 conla de dotações
orçamentarias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

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

~Gabinetedo Prefeito, 13 de fevereiro de 2015.

ÉLBIO BALCEMÃO ESTEVE
Prefeito em exercicio

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

,(o, liV, .'fh',
CEciLIA BERTÔLDI R. DOS SANTOS
Secretária da Administração
DDV
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N" 7.997, DE 11 DE AGOSTO DE 2015.

Contrata emergencia/menfe Monitores
de Apoio Especializado.

DO SUL.

Lei:

O PREFEITO DO I~UNICípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE

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

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 remuneraçao,
atribuições e demais obrigações equivalentes a legislação pertinente, com base no artigo 250
e inciso !ll do 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 responsabilidades pertinentes ao cargo descrito no
artigo 1° constam no Anexo J, 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, 11 de agosto de 2015.

RENA SÜSS
Prefeito

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

. f6l '
CEcíLIA BERTOLDI R. DOS SANTOS
Secretária da Administração
CBS

WWw.carazlnho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n" 1264, Centro

Telefone: (ti41 30:31-2699 f e-maU: prefeitura@carazínhO.r:i.gOv.br

http://WWw.carazlnho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREI;EITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ANEXO 1

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 a.limentação, 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:
• Ac.ompanhar e auxilia;" o aluno com deficiência (Auditiva, Visual, Intelectual, Física,

Múltiplas e Síndromes), quanto aos cuidados nas atividades de vida diária, pedagógi.

cas, ludicas 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 imediatamente 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 elou 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.

www.carazinho.rs.gov.br
A"enlda Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54j 3331.26991 e-mail: prefeitura@caraz.inho.rs.gov.br rJ
(,(;

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@caraz.inho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

•

•

•

Participar ativamente do processo de integração da escola-família-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 iildivldualizada, 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 Esc:ola 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 fisi-

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 deierminados; orientando-os quanto à correta postu-

ra â 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

a~ 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 8 atividades que estimulem o desenvolvimento do aluno, seguin-

do orientações do professor titular e/ou equipe diretiva.

•

•

•

•

•

,

www.çarazinho.rs.gov.br
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• 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 ne'cessidade da escola.

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

" Orientar G embarque e desembarque dos escolares, conduzindo-os do veiculo 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;
"' Controla(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 veí-
culo.

e 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 saida, durante as aulas e interva-
los, no recreio e na merenda e na disciplina.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercicio 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.

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

Telefone: (54_ ,1331-2699 / e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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ORIENTAÇÃO TECNICA
163/2017

_.a

. '014/2017 .
Matéria: Projeto de Lei n çÃO TEMPORARIA.
Ementa: CONTRATA CONSTITUCIONAIS
REQUISITOS tENTAÇÃO. FAVORAVEL
PREENCHIDOS. DR

.~ \o • ela Servidora Viviane M~lIer

.' - Trata-se de pe.di,doenclam~:~d~e~iSlativa, para que seja emlt.lda
rtamenlo Jundlco des a . do Projeto de Lei n.

~r~;~~~~:t:~~C:~ e~e~:us aspeclos con:ti~~:~~=isd~ I~~~~;a~:~~~tiVo, que autoriza a
014/2017, de 25 de JaneIro de .2017'dd APOIO Especializado para alunos com ou sem
contrai ação emergencial de Momtores e
deficiência.

Os motivos constam em anexo à minuta de lei apresentada.

Não houve apresentação de impacto orçamentário-financeiro.

E o brevíssimo relato, passa.se a fundamentar.

Legitima a iniciativa desta proposição de lei, tendo em vis~a. se
traia r de matéria de interesse local e ser de competência privativa, não havendo VICIOS:
portanto, neste particular (vide artigo 3D, inciso I, da CRF8 e artigo 29, inciso I, da LeI
Orgânica) 1.

Adiante,

Com razão.

Pretende o projeto de lei aulorizar a contratação emergencial de 31
(trinta e um) Monitores de Apoio Especializado, para alunos com ou sem deficiência, com
carga horária de 40h, a serem lotados na rede municipal de ensino, pelo prazo de 06
meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo periodo, sob a justificatIVa de terem
sido chamados todos os 07 (sete) candidatos aprovados para o cargo de mondar no
concurso público fl. 00112015, realizado em janeiro de 2016, não havendo, POIS, maIS
nenhum candidato na lista de classificaclos (foram juntadas aos autos cópias da lista dos
candidatos aprovados e cópias das portarias de nomeações).

Os cargos e empregos da Administração PúblIca devem, salvo
exceções legais, ser preenchidos por meio de COncurso público, tudo no intuito de se

IArt 30 Compele aos Municipios:
I - legislar sobre assuntos de interesse rocaI;
Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sabre:
r - criação, transformação ou extinção de cargos, funções Ouempregos públicos na administração
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
II
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preservar a isonomia e de se garantir um serviço público mais eficaz. Nesse sentido, tem-
se o artigo 37, inciso 11, da CRFB, a saber:

An. 37. A administração publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados. do Distrilo Federal e dos Munlcipros obedecerá aos principies
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:

I • os cargos. empregos e funções püblicas são acessiveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, aSSim como aos estrangeiros, na
forma da lei;

ti • a investidura em cargo ou emprego publico depende de aprovação prévIa em
concurso publico de provas ou de provas e tilulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma previsla em lei, ressalvadas as
nomeaÇÕes para cargo em comissão declarado em lei de tivre nomeação e
exoneração;

Em que pese seja essa a regra" há preVlsao constitucional a
excepcionando, a saber, ~Art. 37 (...) IX - a lei estabelecera os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporaria de excepcional interesse
público~.

, No caso especifico do Município de Carazinho • RS, o seu Regime
Jurídico Unico considera de necessidade temporária de excepcional interesse público, as
contratações que visam a atender a situações de calamidade publica, a combater
surtos epidêmicos e a atender outras situações de emergência que vierem a ser
definidas em lei especifica.

Ainda que hodiernamente se reconheça a possibilidade de
contratos temporarios para as funções de natureza permanente", a excepcionalidade do
interesse público continua sendo requisito 'imprescindivel, portanto, necessário, de
sorte que, inexistindo o mesmo, qualquer contratação restara fadada ao insucesso e, o
pior, devendo ser considerada nula, sem prejuizo, ainda, de possiveis responsabillzações.

Em apertadas linhas, por conseguinte, pode-se elencar a
temporariedade da contratação e o excepcional interesse público como dois requisitos
essenciais para a viabilidade técnica dos contratos temporários, inobstante seja a função
permanente ou não.

A situação apresentada, ainda que envolva necessidade
permanente da Administração Pública, apresenta, sim, precariedade e excepcional
interesse publico capaz de legitimar pretendidas contratações, tendo em vista que,
segundo a própria exposição de motivos, "em janeiro de 2016, foi realizado o
concurso publico n. 001/2015. sendo aprovados sete candidatos para este cargo,
sendo que, após a homologação do concurso, procedeu-se a nomeação de todos,

] Embora a função seja permanente. a necessidade c temporária I.,,) a professora Que, hoje, quebrou a perna
e. amanhã, tem de dar aula. tem de ler a contratação lemporária, porque o menino não pode ficar sem aula. O
posto de saúde linha médico que adoeceu, tem de contratar 1... J (Sra_ Minislra Carmen Lúcia. AOI 3430-BIES),
I...] amplamenle, auloriza conlratações para alender necessidade temporária de excepcional interesse público
em uma ou outra hipótese, seía para o desempenho de alivldade regular e permanente, desde que a
contralaçao seja indispensável ao alendimento de necessidade de excepcional interesse público (Sr, Mi01stro
Eros Grau. AOI 306B).

J
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havendo uma exoneração. e o encerramento da mesma quantidade de contratos
emergenciais".

Em outros dizeres. portanto, o excepcional interesse publico resla
caracterizado pela necessidade inadiavel de preenchimento de 31 cargos de monitores,
sob pena de comprometimento do início do ano letivo, e a necessidade temporária. por
oulro lado. deve-se aos trâmites necessários para que seja iniciado novo certame público .

. E mais .
•

Não se configura, aqui, hipótese de aumento de despesa, a ponto
de incidir as regras do artigo 21 da lRF, pois há informação, também na exposição de
motivos, de que as 31 (trinta e uma) contratações já estão previstas na lOA, exercício
2017 ..

Por tais razões, o projeto de lei se mostra viávellecnicamente. com
a ressalva de que sejam as contratações temporárias precedidas de processo seletivo
simplificado e que seja dado inicio imediato a novo concurso publico.

Ê a fundamentação.
Ê a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS). 31 de janeiro de 2017

Luis FERNA
Procurador d

o BOURSCHEID
oder Legislativo

02322 CEP 99500-000 - CARAZd.&HO/RS
Av.Floresda Cunha, 799 - CaixaPostal:440. F=:~~;;;c~~S.90v.br- CNPJ:89.965.222/0001-52
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C()~l1SSti() DE .IUSTIÇA E FL'iMI('AS
I'AHECI,:H

Parecer 11" 015/2017
Projeto de ,Lei n"Ol'lllí
Autor: I~xccuti\'() MunicipH\
I~mcnta: Autoriza rl cont.ralaç;1O .crner~cncial de :\llonitorcs de Apoio
Espcci:l1izado para alunos com ou sem deficil'llcia.
Relator: Nlarcí'o 'Huppcn

Relat.ório
I. l\ mau'ria ('111 Hn(llisC'. de <-lutorii-l do 1':XC'Cllt.ivoMunicipnl. lramit.a nesla

C::lsa Lcg-isl:1tiva. :-;ob a forma de Pl'ojeto de Lei. t.endo como ohjetivo a

I':mcnt.a acima citada.
2. At.endendo ilg 1101'111<:18 constitucionais de trill1lil.açflo que disciplinnm H

m;üória. o rcrel'ido ProjC'lo de Lpi C'st:l soh a I'cspom~ahilidadc dc.sta
Comissão p •.u'a que sej" elabor::tdo o parecer sobre sua le!!alidadC'.

cOllstitucionalidade <:' rcgiml'nl.aliclFlde.
~~.}\COSl,Otl-seo parecer jurídico lGa12017.
1\. Acostou-se cópia da ii~ta de aprovados 00 concurso púhlico para mOnitor

n" 01/20] 5 (' cópias das portarias de nomcaçôes.
Voto cio Hela!.o,.

:.1. Cone111i-sc icg-it.ima a iniciat.iva dc~ta pl'oposi,:üo de lei. tendo em vis!.;.! se
tratar de intcl'C'sse loeal C}K'I' pl'iv<.ILiva do Clwfc do Poder I'~xeclll.i\'o, n~o

havendo .víciu~.
n. ))(1 mesma fOl'm,1. const.~t:a-~sc h:l\,('1' no C;-I:=;Ohipót.cf;p de excepcional

interesse público, consubRt,nnci,Hl0 na necc~sidad(~ iminente de
cont.nll,açiio de trinl.a c um monit.ores. soh P()IHI de compl'onwt.iment.o do
início do •.H'lO let.ivo. H::-ítambém eonfigurnçào clp. n('c;(~s8id<1dc t.cmp01'3ria.

uma vez. que' () concurso OI1201n realizado C'lll jl-lncil'o de ZO'l(i aprovou
npcn:lS se!.(' candidatos pal':I o cargo de monitor. cst.ando lodos
dcvid •.lmentc nome,ldos. n~1Ohavendo eandirlal.OS aprovados em lisÍ-a de

espera.
7. Const.a na exposiç;io dt' motivos que que a cOll!.rnta<;no sc durú atl,<-tvés dt,

processo seletivo simplifiearlo.
f). Stlgcn:-se. p.11t.n~t<lllto. a im<.'din l.;-l n~;lliz.a,:;l() de 110,'0 COJ1l;ur;.:;opúblico.
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h,\ . qmllsqucr indício~ de i le!!rllidadc p/ou

inconst.i 1.uciolla I idade.
10. Por t.al razôo. VOTA o Bclator pela cOllst.il.ucionalidndc. Icg-alidaclc

c viabilidmlc do Presente Pr?jct,o de Lei.
11. Os domais int.cg-rant.c" da Comissüo VOTA Hi\i\1 DI; i\CO)l[)O.

\Z<lVCclo

Vereador Luí:;

,
Sal~ ciC'Hcuniõcs J\n "em' 'Lihório Bcrvirll'l. 02 de fevereiro de 20 I i.

• r~iO~)p~ "'--

Pl'c~ident.e

~,o2~q"o
Vice Prcsidcnl e
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COMIssAo 1)10:ORIJI';M 1';COi\"OMICA E SOCIAL

I'AHECI';H

Pan~t:t:I'Il"OlM201í
Proj{:1.O de 1,(:i n" 01(1117
A ti t OI"; EXt'ClI ti \"Q -1\Ili nicipn I
Ementa: Auiol'iz:l l'I. c:olllnll-nçtlO (~llle'rgel1cinl de ;\'lonii.OI"e~ df> r\poio EtiJ}Pcinlizado para

;11uno!$com ou ~em deflciênciu.
Hclni,ol': n;lnit~1\Vehel'

Hclat.ÓI'io

I. .'\ 1l1<lt<~l'iHem :llllilise, de llllloria do Poder EXf'Cllti\'o. Inllnitn IIp.:::laCn::;n Legislmivll.
sob n forma de Projeto de Lei. lendo como ohjetivo::l ElllPn1.11 l-H:illlfl cilada.

2. AIPl1dendo às norlllas regimelllHIR dE' tramiLnc;i"1Oque rii!"l:iplillFlIll ri llH1lél'ía. o rl,fPl'ido
Projeto de IR! ('Rtf! ::;ob a rC1'pl)n:-::lhilid~~d(' llí~,<;I:lComi!"."HO para qlll' ~('jll elahorado

pm'pel'\" SO!JI'Cl'l:'I){~I:IO~di' ordl'lll 1'('OnÓmicH (> ~oeifll.
;J. r\C(lstoIH;e pnn'C:t'r juri(i1co.

\'010 elo Helatol'

'I. ,\dma-se O fundl1111elltO do parecPI' d:1 COllli~l',)() de ,Iu:::tiçn (~Fill,IlU';;U::,
:l, ACi<'IlWií;, nilO se ,"crirl(;H imp<H:I() lleg,lti\'o nl1 L'CHllOmia t~11lI:-ncíf'dõ-ltie locnl.
G. POl' t.nl raúw, \"OT:\ o RclfllOl' de" acordo ao Pl'ojc;\O d(' L~i"
/, ()!' denwis inteçl'Hnte:-:: di! ('onw;:;:10 \'OTAH,-\l\llJ~;ACORDO,

" "I'io I\Pl'\"IIlIl, o:! d(' re\'~I'('lro de :;01,

",_"",Do, ,,' ~~
Pl'e~i( .!ll_e
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or 023/2017

J'.s~unlo:voloç60 de projelos ..-. ,-

Ccr07.lnho 02 ee fevereiro ce 2017

. .
. Exce!enlissimo Senhor Preleilo Muníci:;>ol:

Comunicamos o Vosso bcelencio de Que esie l.egislolivo. em
Rc:uniõo exiroorcinério :,0 dia 02/0117.017,vaiou os seguintes projelos de lei,
oriundos desse Poder Cxeculivo. 05 auois relacionamos obcixo:

Dl - fl;ojelo ee lei 0\2/17 do t:.:ecu1ivo fv',unicipot Autorize O Poder

txecuiivQ Municipal o firmor /,COI(10 de Coopcroç60 com O Eslado do Rio Gronde

do Sul, por in:elmédio do Secretario do Segurança Pu!JlicQ, com O in:erveniétlçio

do POI.ICtA CIVIL. visando à concessõo de [st6gio Curricular Noo OQrigotório nm

Deleoocios de POlicio do Municloio e dó oulros orovidêncios. Aprovodo por- '.
unO:limidode

02 - Projelo de l.ci 013/17 do Excculivo tVluniCÍpol Aulorizo o Ol)criufc

ele Crédito Especial no orçornenlo de 2017. Aprovado por unonir":1idoc!e

03 Projeio dc Lei 014/17 do f.;.:eculivo Municipo: r~lJlo~ilOo

controlação er"ne:genciol d8 Monitores de f,poio Esoeciali7.0do .0010 alunos com
ou senl deficiência. /\,provodo por unonirnicode

J>..lenciosomen10.

/
/t. Suo Excelência o Senhor •.-~ .
Millon Schmi:7.
Prefeilu1ü Municipcl de CO:07lrl'1()

Cafozinho. RS

, .
, - .. .

r
~~03', 1ll C:.'l<''::'~1I''o

SOC...•.IMlI"" d..' A..1.~_~~çtIo

n 1 [[V •.. ,
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LEI MUNICIPAL N° 8.179, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

Autoriza a contratação emergencial de
Monitores de Apoio Especializado para alunos
com ou sem deficiência.

o PREFEITO DO {\f,UNICíPIO DE CARAZINHO. ESTADO 00 RIO GRANDe DO
SUL

FAÇO SABER. Que o legislativo <3provou e eu sanciono e promulgo a segulI1le

Lei:

Art. 1° Declara situação de emergêncIa para o atendimento da necessidade
temporária de excepcional interesse plJblico, representado pela conlr<1tação de profissl~nais da
área de Educação para monitoria

Art. 2~ )\uloriza O Poder Executivo" contratar profissional para atuar na rede
municipal de ensino. com base na Lei Complementélf nQ 07/90, CCllforme segue o qlJéldro Abaixo'

Quantidade CARGO
..

SETOR CH

.

31 Monitor De Apoie Especiahz<Jdo Rede r,,1unlc:palde 40h
Ensino

Art. 3" I\s despesas decorrentes desta lei correrao à conl<l do Orçamento da
Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura de 2C17

Art. 4° As atrib~!içÓeSe responsabilidades pertinentes ao r.algo cfiado no artigo 1"
est~o descritas no Anexo. que f<1l parte integrante desta Lei

Art. 5" SerdO contratados 31 (trmt8 e um) profissionais, com previsão P3f3
iniciarem em fevereiro de 2017.

Art. 6" Os profisSionaiS contratéJdos receberão seus rendimentos com
vencimentos proporcionaiS as horas trabalhóldas.

Art. r o contrato emergencial terá vigencia pelo período de 06 (seis) meses,
podendo ser renovado por mais 06 (seis) meses, a contar da data de publicaç[io desta lei

Art. 8~ Esta Iei entra em vigor na data de sua pubhcação,

Gabinete do Prefeito. 02 de fevcrCl1'O de 2017

Registre-se e publique-se no Painel cJ0.
Pubiicaçücs da Prefeitura:~i2'.,
LaR I LUIZ 80L6 INA
Secretário da ,(jmlnrstrêlçao
SMECIDDV

www.carazinho.fs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n~ 12&4. Centro

Telefone: (54) JJJ '.2699 I e.m;nt: [Jre:eilura@carazinho.rs.gov.br
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ANEXO

CARGO MONITOR DE APOIO ESPECIALIZADO
GRUPO APOIO EDUCACIONAL

a) DESCRiÇÃO SINTÉTICA
Acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência nas atividades pedagógicas e nos
cuidados de alimentação, higiene e locomoção Realizai atIVidade de monitoria e
rer.reação dos alunos. Atender as dervlndas do Ensino Regular na falta de alunos de
Educaçao Especial

b) DESCRiÇÃO ANALíTICA
• Acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência (Auditiva, Visual.

Intelectual. Física, Múltiplas e Sindromes), quanto aos cuidados nas atividades de vida
diária. pedagâgicas, 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 saída

• Observar o estado geral dos alunos quando da chegada e da saida dos
mesmos e informar imediatamente á direção da escola quaisquer falos relevantes
referentes a saúde do aluno.

• Seguir orientações recebidas de profissionais responsáveis e da equipe
multiprofissiol181.

• Realinr 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 sltuRções de risco para o aluno.

• Orientar, proteger e cuidar pell"aque o aluno permaneça ou transite com
segurança por meio de cadeira de rodas, andador, muleta, bengala entre outros. nos
diferentes ambienles da escola.

• Participar ativamente do processo de inlegmçao da escola-fami:ia-
comunidade, e demaiS 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 (segulI1do
orientações prévias da direção. do professor da turma regular e dos profiSSIonais da sala
de recursos) o processo educalivo dos alunos, estimulando-os a participar efetivamente
de lodas as atividades no grupo.

• Exercitar a comunicação verbal e não verbal por meio de express6es
faciais e corporais, para os alunos que dela necessitem.

• Acompanhar e auxiliar no monitoramento dos alunos em atividades na
Escola ou fora delar~ ., Observar. e registrar fatos ocorridos duranle a perrnanêncla do aluno na1'\ scola a (rm de garanf" o seu bem estar e o desenvolvimento

\ w.vw.caral,nho.rs.go".br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

• Atender às solicitaçóes da direção e dos professores em situaçoes que
envolvam o aluna assistido

• Auxiliar o professor na conlecçao de adaptações de materiais
pedagógicas.

• Acompanhar e orientar os alunos ria rotina de sala de aula, nas aulas de
educação física e a~les, nas atividades recreativas durante o intervalo, bem como cuidar
com solicitude 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 responsáveis Comunicar à direção e posteriOf;:1ente com autorização, aos pais ou
responsáveis situações não associadas ao comportamento rotineiro do aluno.

• Servir a alimentação nos horários determinados, orientando-os quanto á
correta postura à mesa, assegurando o êXito da alimentaçào dos mesmos como parte
do processo educativo.

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

• Contribuir para que os alunos com deficiência tenham assegurado seu
direito a plena participação nos 8mbientes comuns de aprendizagem e na comunidade
escolar com as demais pessoas.

• Proporcionar aos estudantes atividades recreativas e culturais.
contribuindO para o desenvolvimento psicológico, educacional e social sejam elas
crianças ou adolescentes.

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

• Favorecer o desenvolvimento dos processos pessoais e SOCiaiS
possibilitando a autononll€.1do aluno

• Auxiliar em outras atividades correlatas e/ou estabelecidas pela legislação
vigente ou pela necessidarle da cscoia.

• Na falta de alunos, público alvo da Educação [=special, terão que atender
as demandas do ensino regular.

• Orientar o embarque e desembarque dos escolares, condUZindo-os do
veiculo até a porta das escolas e vice~versa, bem corno todas as crianças inclusive as
com restrição de mobilidade

• Tratar com respeito os escolares e o PLlblíco'
• Controlar a conduta dos estudantes no interior dos veículos

Entregar ao aluno no prazo de um dia útil qualquer objeto esquecido no
veiculo,

• Orientar os estudantes sobre como se respeitarem mutuamente;
• Nâo permitir o embarque de pessoas estranhas, ou não autorizadas, no

interior do veiculo_
• Autoríz;::uo transporte de alunos somente no horário das aulas e auxiliar

na colocação do cinto de seg1lrança
• Coordenar a movimentação de alunos na entrada e saida, durante as

aulas e intervalos, no recreio e na merenda e na disciplina

CONDIÇOES DE TRABALHO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

c) GERAL: Carga horária de 40 horas semanais.
d) ESPECIAL: O exercício do cargo poderá exigir a prestaçao de serviços em regime
suplementar

RECRUTAMENTO
e) FORMA Concurso Público.
f) REQUISITOS' Instrução - Ensino Médio Completo na modalidade regular.
g) PADRÃO 04.
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Allenid.~ Flnr'~$ (L, Cunl1.1, 0'1264, C,m:ro

Telefone: (54) 3331.2699/ e.oT1;)il: rrr./l'!íIUra@carannho.r5.gov.br

•J!,
'O,


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040

