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Lei Complementar nº 0152/2019.

Sanciono a presente Lei Complementar sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 23 de julho de 2019; 130ª da
República.

                              ________________________

                                              Prefeito

Cria cargos na estrutura da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura de Parnamirim, e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:

Art. 1°. Fica criado o cargo de Apoio Escolar na estrutura organizacional
da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura de Parnamirim, de provimento efetivo e nível médio, nas
quantidades definidas no Anexo desta Lei.

Art. 2°. São atribuições do cargo de Apoio Escolar:

I - Auxiliar no cuidado dos estudantes com deficiência,
contribuindo com a construção de condições favoráveis à sua
participação e permanência na Unidade de Ensino;
II - Cuidar e acompanhar os estudantes com deficiência na
locomoção pelas dependências da escola;
III - Cuidar da segurança e higienização do estudante com
deficiência;
IV -Atender os estudantes com deficiência no seu processo de
alimentação;
V – Participar das formações propostas pela Secretaria Municipal
de Educação e Cultura de Parnamirim;

VI- Auxiliar o estudante no processo de interação entre
Instituição/família/comunidade;
VII - Comunicar ao professor e coordenador pedagógico toda
situação que diverge da rotina do cotidiano da Unidade de Ensino;

Art. 3º- O provimento dos cargos efetivos, através de concurso público,
relativos às vagas criadas por esta Lei, fica condicionado à comprovação da
existência de prévia dotação orçamentária e financeira para atender as
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes,
conforme o disposto no § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 4º- As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por
conta do Orçamento Geral do Município.

Art. 5º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 23 de julho de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito Municipal

 

ANEXO

Demonstrativo da nomenclatura, da quantidade e da remuneração dos
cargos de provimento efetivo criados na estrutura da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura de Parnamirim.

 

 


