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O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, nd USO dC SUAS
atribuiçÕes legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município nos termos
do art.66, inciso ltl; e art.30, inciso le art.61, § 1o, inciso ll, alínea "a" da
Constituição Federal de 1988, Faço saber que a Câmara de Vereadorps aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sancionei a seguinte Lei:

Art. 10- A presente Lei tem por objetivo a criação do cargo de
com Necessidades Especiais, visando assegurar e promover, em

de Alunos
de
com

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
deficiência, garantindo o cumprimento do Princípio Constitucional no que tange a
Dignidade da Pessoa Humana por meio da inclusão social.

Art. Zo- Fica criado e incluído no Anexo I da Lei Complementar no 09/2q03, no grupo
de Cargos Permanentes, previsto no art. 50, inciso l, da referida Lei, flo quadro de
p"..oaido Município de Alagoinhas, 25 (vinte e cinco) cargos de provilnento efetivo
de Cuidador de Alunos com Necessidades Especiais, com carga horária de 40
(quarenta) horas semanais.
no 09/2003, d cargo criado
na forma do artigo 1o desta Lei, na forma do anexo ! desta Lei.

Art. 30- Fica acrescido ao Anexo I da Lei Complementar

Art. 40- O cargo de Cuidador de Alunos com Necessidades Especiais deverá ser
preenchido por candidatos que possuam nível médio completo.

Art. 50- Os profissionais que ocuparão o cargo criado por esta Lei terão
atribuições

o atendimento às

crianças portadoras de

como
especiais

matriculados nas Escolas da rede pública do Município.

Art.
|
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-

60-

As atribuiçÕes e atividades profissionais do cargo público cri

auxiliar alunos portadores de necessidades especiais;
auxiliar na locomoção em todos os ambientes escolareS;

permanecer com os alunos portadores
sala de aula;

lll -

necessidades especiais dentro da
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lV -

auxiliar

os

professores

no desenvolvimento de atividade{ com alunos

portadores de necessidades especiais;
V - acompanhar os alunos com necessidades especiais nas atividadeS recreativas;

Vl - ajudar os alunos com necessidades especiais a se alimentar;
Vll - auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene;
zelar pelo material do aluno com necessidades especiais dentro da instituiçáo
com o mesmo até que o responsável venha buscá-lo;

Vlll

-

lX - comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alteraçoes de comportamento da
pessoa cuidada que sejam observados;

X - acompanhar os alunos em atividades pedagÓgicas propostas fora do ambiente
escolar, como aulas de camPo;

Xl - acompanhar a auxiliar os alunos que Íazem uso do transporte adaPtado

no

percurso entra a casa e escola e vice- versa;

Xll - outras atividades correlatas.
desta Lei, ficam acrescidos do
Anexo V da Lei Complementar í0412016, na forma do anexo ll desta Lei'

Art.70- Os Vencimentos do cargo criado pelo Art.

10

Art. 80- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrã$ à conta

dos
promover
recursos orçamentários próprios, ficando o Poder Executivo autorizado a
as alteraçôes que se fizerem necessárias.

Art.90- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Processo Seletivo

simplificado, para admissáo por contrato administrativo, por prazo determinado, em
caráter temporário, para o exercÍcio das funçÔes inerentes ao cargo.cfiado no art. 1o
desta Lei, àé a realizaçeo de realizaçáo de regular concurso públiCo, que deverá
ocorrer em prazo não súperior a 180 (cento e oitenta) dias, renovável uma única vez
por igual periodo.
barairatà único. A cada nomeaçáo para provimento temporário ou efetivo.do cargo
de c-uidador de Alunos com Necessidades Especiais, deverá a Administração
Municipal reduzir um cargo de estagiário que esteja exercendo a referifa função.

Art. 10- Esta Lei Complementar entra em vigor

na

data de sua Publicaçáo,

revogando-se as disposições em contrário.
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ANEXO

I

Altera anexo I da Lei Complementar

no 09/2003

QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO

NIVEL MEDIO

CARGO

QU

larrroaor

CUIDADOR DE ALUNOS COM
NECESSI DADES ESPECIAIS

I

25

(O anexo I encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal)

ANEXO I!

Altera anexo V da Lei Gomplementar

no 09/2003

VENCTMENTOS EM R$ POR REFERÊNCrA
CARGO

rÍvel uÉoro r
CUIDAOOR DE ALUNOS
COM NECESSIDADES

A

B

c

D

E

F

G

H

I

J

L

M

1.'t65,47

1.200,14

1.238,45

1.273,64

1.311,75

1.351,10

í.391,63

1.433,38

1.476,31

1.520,88

't.566,30

't.613,29
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