
DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
 
                                        Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.137.10, de 14 de abril de 2010. 
 

 
Cria Cargo de Professor de Classe Especial 
no Quadro do Magistério do Município. 

 
 

Art. 1 - Fica criado cargo de provimento efetivo 
no Quadro do Magistério do Município, com a seguinte descrição: 

 

Denominação da Categoria Funcional Nº de cargos Nível 

Professor de Classe Especial 01 02 

 
                                                                   

Art. 2º - As atribuições e requisitos de provimento 
do cargo acima criado estão previstas no anexo I da presente Lei, 
fazendo jus o mesmo a todas as prerrogativas constantes nas Leis 
Municipais nsº 067 e 068/2001, inclusive a gratificação prevista no artigo 
35 da Lei Municipal 068/2001. 

 

  
     Art. 3º- Servirá de cobertura para as despesas 
advindas desta Lei, a seguinte dotação orçamentária:  
 
Órgão: 05 – Sec. Municipal da Educação, Cultura e Lazer  
Unidade: 01 - MDE 
Proj/Ativ.: 12.122.00161.2.023 – Manut. Desenv. Gerenc. Ativ. Gab. Sec. 
Educação 
 
 



 
Elem. Despesa: 3.1.90.11.00.0000 – Venc. e Vantagens Fixas P. Civil 
                           3.1.90.13.00.0000 – Obrigações Patronais 
         3.1.90.46.00.0000 – Auxilio Alimentação 
 
 

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

 

 
 

Gabinete da Prefeita, 14 de abril de 2010. 
 
 

 
                                                      Dilse Klein Bicigo 
                                          Prefeita Municipal 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
  
 

   
             Marina Schmitt 
Assessora Especial de Gabinete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A N E X O  I 

 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: PROFESSOR DE CLASSE ESPECIAL 

NIVEL: 02 – LEI 068/2001. 

 

 ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Elaborar e executar plano de 
atendimento educacional especializado. 

 
b) Descrição Analítica: Identificar, elaborar, produzir e 

organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias 
considerando as necessidades específicas dos alunos público alvo da 
educação especial; Elaborar e executar plano de atendimento 
educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade 
dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; Organizar o tipo e o 
número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncional; 
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; Estabelecer parcerias 
com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 
disponibilização de recursos de acessibilidade; Orientar professores e 
famílias sobre os recursos pedagógicos e da acessibilidade utilizados 
pelo aluno; Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as 
tecnologias da informação e comunicação, a comunicação alternativa e 
aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não 
ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades 
de orientação e mobilidade entre outros; de forma a ampliar habilidades 
funcionais dos alunos, promovendo  
 
 
 
 
 



autonomia, atividade e participação;  Estabelecer articulação com os 
professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos 
serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias 
que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares;  
Promover atividades e espaços de participação da família e a interface 
com os serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros. 

 Condições de trabalho: 

 

 a) Gerais: Carga horária semanal de 22 horas. 

 

 Requisitos para provimento: 

 a) Idade: mínima de 18 anos; 

 b) Instrução: Curso Superior de Pedagogia  Educação 
Especial - Licenciatura Plena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


