
LEI MUNICIPAL Nº. 678/2013, de 29 de janeiro de 2013.  

 

 

 

“Autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente 

Servidor  por excepcional interesse público”. 

 

 

 IVAN CARLOS MARTINELLI, Prefeito Municipal em Exercício 

de Novo Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, com base no 

Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 202 da Lei Municipal nº 119/2002  

(Estatuto dos Servidores), a contratar, temporariamente e por excepcional interesse público, o seguinte 

Servidor: 

 Nº de cargos: 01 (um); 

 Denominação da Categoria Funcional: Professor para  Atendimento Educacional 

Especializado; 

 Habilitação: Curso Superior em Pedagogia ou habilitação em Magistério (Ensino Médio, 

Modalidade Normal), além de Especialização em Educação Especial ou Curso de Capacitação 

em Educação Especial de, no mínimo, 400 horas de aulas; 

 Remunaração Mensal: R$ 1.545,09 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais com nove 

centavos); 

 Carga Horária Semanal: 40 (quarenta) horas. 

 

 

Art. 2º - A contratação, de caráter administrativo, poderá ser feita 

por até 12 (doze) meses. 

Parágrafo Único –  Quando do encerramento do contrato, não 

completado o período de 12 (doze) meses, poderá a Administração renovar o mesmo pelo período de 

tempo restante ou contratar outro Servidor para completar o prazo autorizado por esta Lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 3º - As atribuições para o cargo são as constantes no Anexo I 

da presente Lei, de acordo com a Resolução CNE/CEB 4/2009 do Ministério da Educação. 

 

      

 

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

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 29 de janeiro de 2013. 

 

 

IVAN CARLOS MARTINELLI 

Prefeito Municipal Em Exercício 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municipal de Administração 



 

ANEXO I 

 

LEI MUNICIPAL Nº ......... 

 

 

CARGO: PROFESSOR PARA  ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

I – atendimento e acompanhamento individual de alunos matriculados na rede municipal e estadual de 

ensino do município, com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e/ou altas 

habilidades/superdotação, conforme preconiza o Atendimento Educacional Especializado  na Sala de 

Recursos Multifuncionais, em turno inverso ao das aulas; 

II – elaboração de planos individuais dos alunos, para que os mesmos possam ter acesso ao ambiente 

escolar e aos conhecimentos escolares de forma a garantir a permanência, participação e 

desenvolvimento do aluno na escola; 

III – interação com a família, professores, equipe da Secretaria Municipal da Educação e Cultura e 

profissionais da saúde, que interagem com o educando do Atendimento Educacional Especializado, 

elaborando relatórios e ficha de acompanhamento e avaliação dos alunos em atendimento; 

IV – desenvolver atividades diferenciadas, de cunho didático e pedagógico que contribuam para o 

educando superar suas dificuldades de aprendizagem; 

V – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 

estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; 

VI – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade 

e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;  

VII – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais;  

VIII – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na 

sala de aula comum do ensino regular, bem como, em outros ambientes da escola; 

IX – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização 

de recursos de acessibilidade;  

X – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo 

aluno;  

XI – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 

promovendo autonomia e participação;  

XII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização 

dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 

participação dos alunos nas atividades escolares. 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 678/2013 

 

 

 

 Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

      

É com muita satisfação que na oportunidade nos dirigimos à presença dos 

nobres Vereadores para apresentar mensagem justificativa a Lei Municipal 678/2013, com o objetivo 

de autorizar contratação de Professor para Atendimento Educacional Especializado na Sala de 

Recursos Multifuncionais. 

 

É importante garantir o atendimento dos alunos que apresentam 

determinadas dificuldades. È também obrigação do Município proporcionar esse atendimento, 

utilizando-se de recursos especiais e de Sala Multifuncional. 

 

No atendimento pretendido, inclui-se os alunos matriculados 

regularmente no ensino regular, da rede municipal e estadual do município. 

 

Contamos com a compreensão dos Nobres Vereadores para a apreciação 

e aprovação do presente projeto de lei. 

 

 

                                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, 

em 29 de Janeiro de 2013. 

 
 

 

 

 

 

IVAN CARLOS MARTINELLI 

Prefeito Municipal Em Exercício 

 


