
PROJETO DE LEI Nº 042/2018 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

 

 

Altera o Art. 3º da Lei nº 2.299 de 22.05.15, que dispõe 

sobre o Plano de Carreira dos Servidores. 

 

 

 

                         CLÓVIS ALBERTO MONTAGNER, Prefeito Municipal de Faxinal do Sotur-

no, Estado do Rio Grande do Sul, 

                          FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º - Ficam incluídos na tabela de cargos de provimento efetivo do Art. 3º da 

Lei 2.299 de 22.05.15, mais 10 (dez) cargos de Auxiliar de Educação Infantil. 

  Art. 2.º - Fica incluída na tabela de cargos de provimento efetivo do Art. 3º da Lei 

2.299 de 22.05.15, uma nova linha, sendo criado o cargo de Monitor do Transporte Escolar, com 

03 (três) vagas e padrão de vencimento 04 (quatro). 

Art. 3.º - Fica incluído no anexo I, da Lei 2.299 de 22.05.15, a seguinte descrição 

de cargo: 

CATEGORIA FUNCIONAL: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  

PADRÃO DE VENCIMENTO: 04 (quatro) 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição sintética: Atividades de nível médio, envolvendo a execução de tra-

balhos relacionados ao atendimento de crianças ou adolescentes no transporte escolar e nos afa-

zeres e deslocamentos que tenham por finalidade o desenvolvimento educacional, artístico, re-

creativo, cultural ou desportivo.  



b) Descrição analítica: Acompanhar crianças e adolescentes em atividades ou 

deslocamentos que tenham por finalidade o desenvolvimento educacional, artístico, recreativo, 

cultural ou desportivo; participar na organização e execução de atividades realizadas em visitas, 

eventos, passeios e outras festividades sociais, auxiliando em tarefas como transporte, controle 

de presença, organização de entrada e saída, monitoramento de atividades específicas, encami-

nhamentos e organização de filas e de ordem de atendimento; auxiliar no recolhimento e entrega 

dos alunos que fazem uso do transporte escolar, acompanhando-os na entrada e saída do veícu-

lo, zelando pela sua segurança, inclusive durante o trajeto a ser percorrido; praticar os atos ne-

cessários para a manutenção da ordem, segurança e disciplina no momento do transporte e de 

outros deslocamentos ou eventos realizados; fazer relatórios; preencher documentos; executar 

outras tarefas semelhantes ou correlatas à função. 

 

 Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

b) Especial: Sujeito a horário especial. 

 

 Requisitos para Provimento: 

 a) Idade: Mínima de 18 anos. 

 b) Instrução: Ensino Médio Completo. 

 

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

 

Justificativa: 

 

Senhores Vereadores (as), 

 

A presença de uma auxiliar em salas da educação infantil é prática indispensável 

para crianças principalmente na Educação Infantil - Creches, para crianças de até três anos e 

onze meses. 



O cargo de auxiliar de Educação Infantil terá como atribuição cuidar das crianças, 

além de desenvolver atividades pedagógicas, as quais serão orientadas pela professora regente.  

No entanto, todas as atividades desenvolvidas nas Escolas de Educação Infantil 

têm cunho educativo/pedagógico, desde  trocar fraldas, alimentá-las, fazer a higiene, trocar as 

roupas quando necessário, dar banho, fazer dormir, executar atividades diárias de recreação e 

brincar são  um constante aprendizado diário. 

A Resolução CME nº 01/2017,  fala sobre o número de alunos por professor. Em 

virtude de serem crianças pequenas, é imprescindível de todos os cuidados de higiene e ali-

mentação. 

Desta forma torna-se necessário um auxiliar nas salas de Educação Infantil- Cre-

che, juntamente com o professor regente, sendo que as crianças pequenas necessitam deste 

acompanhamento direto para que se efetive o cuidar e o educar de forma indissociável, con-

forme a legislação da Educação Infantil prevê. 

Ainda, o monitor de transporte escolar é essencial, uma vez que torna-se primordi-

al na condução das crianças de suas residências até a escola e vice-versa; também a Constitui-

ção Federal assegura o direito à educação, que é considerado direito público subjetivo, como 

dever do Estado e da família (art. 205, CF/88), estabelecendo que esse dever será efetivado 

mediante a garantia de “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 

anos de idade” (art. 208, inciso IV CF) e mediante “atendimento ao educando, em todas as eta-

pas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde” (art. 208, inciso VII, CF). 

Assim, uma vez garantida a matrícula, deve ser garantido o transporte escolar, ma-

terial didático, alimentação, enfim todas as condições que assegurem o acesso e permanência 

na escola... (art. 208, VII, CF/88). 

De acordo com a Resolução do Conselho Municipal do FUNDEB nº 01/2015, no 

Art 6º inciso 3º “Poderão fazer uso do transporte escolar as crianças da educação Infantil, a 

partir de 3 anos, acompanhados de MONITOR, com expressa autorização dos pais ou respon-

sáveis.” 



E desta forma como o transporte escolar municipal transporta crianças pequenas,  

faz-se necessário um monitor para auxiliar, conduzir e cuidar. 

Tendo em vista o exposto, contamos com a colaboração dos nobres Edis para aná-

lise a aprovação do projeto. 

                                                                         

                                  Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 

 


