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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 04 de setembro de 2.018. 

Senhor Presidente, 

Câm;;;:;;-Mu 1ir.ipaid,;'Ei;iuru 
01retorla de .\po10 Legislativo 

1 O SET. Z01B 

ENTRA 
Ho· e~·:::(ª=:tf::J=.=.J 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelênci Pro eto de Lei n' 86/18, que cria 70 (setenta) 
cargos de Especialista em Educação Adjunto - Professor Sub 1tuto d Educação Básica - Especial no Plano de 
Cargos, Carreiras e Salário - PCCS da Educação · · º 5.999, e 30 de novembro de 2.010. 

Atenciosas saudaç 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
OAL. 
P/ llJlitura no Expediente 
da Sessão Orcinária do 
dia "lo) 0.9j 1& 

·~--· --...,,; -:B' efa, _19_j..E..;}_J_ t 

ALEXSSAI~ RO BUSSOLA 
PRE DEN"lll 

A11exos: Impacto salarial, Anexo V da LDO referente à Secretaria Municipal da Educação, Anexo VI do 
orçamento/2.018 da Secretaria Municipal da Educação, Declaração de Ordenador da Despesa, Leis Municipais nº s 
5.321/05, 5.999/1 O e anexo XI, Decreto Municipal n' 10.141/05 e Lei Federal nº 13.146/15 (art. 27). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PRO.JETO DE LEI Nº 86/18 
Cria 70 (setenta) cargos de 
Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 
Básica - Especial no Plano de 
Cargos, Carreiras e Salário - PCCS 
da Educação, Lei Municipal nº 
5.999, de 30 de novembro de 
2.0IO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4° 

Ficam criados 70 (setenta) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR 
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, na classe "C", da grade salarial dos Especialistas cm 
Educação - Adjuntos, conforme anexo l, desta Lei. 

O anexo XI do quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salário da Lei Municipal nº 5.999, de 30 de 
novembro de 2.010, passa a ter a seguinte redação. 

" 
ANEXO XI 

QU~DRO,DE CARGOS DO PLANO DE CAR,Ç9§.~A!!.IJE!RAS-E SAL,\R!O -ESPECIALISTAS EM 
. . .. . .. ; EDIJê;(êÃÍÍ'A!AAJN"tO . . . 

CARGOPCCS QUANTIDADE 
AREA OCUPADOS VAGOS TOTAL 

( ... ) 
ESPECIALISTAS ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO • 
EM EDUCAÇÃO PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 29 70 99 

ADJUNTO BÁSICA - ESPECIAL 
( ... ) 
( ... ) 

"(NR) 

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se 
necessário. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru, ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO! 
DESCRIÇÃO DE CARGOS 

CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO-PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-ESPECIAL 
ESCOLARIDADE: 

1. Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Especial nas Áreas das Deficiências 
(Auditiva. Física. Intelectual, Visual}; ou 

2. Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização (Lato Scnsu, carga horária mínima de 360 horas) 
cm Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências - Público Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, 
Física, Intelectual, Visual. Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidadcs/Superdotação) ou em Atendimento 
Educacional Especializado - AEE; ou 

3. Conclusão do Curso Nonnal Superior com Habilitação em Educação Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, 
lntelectual, Visual); ou 

4. Conclusão do Curso Normal Superior com Especialização (Lato Sensu. carga horária mínima de 360 horas) em Educação 
Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências - Público Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Ffsica, 
lntelectual. Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Supcrdotação) ou em Atendimento 
Educacional Especializado - AEE; ou 

5. Conclusão do curso de Licenciatura Plena Em Educação Especial. 

CARGA HORÁRIA: 20 (vinte horas semanais) 
REFEMNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da grade dos Especialistas em Educação Adjunto - Professor Substituto de 
Educação Básica - Especial. 

FUNÇÃO ESSENCIAL DO CARGO 
• Exercfcio de docência em regência de classes (Sala de Recurso e Itinerância) da Educação Especial em caráter de substituição. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
1. Planejar e ministrar aulas/atendimentos na Educação Especial, nas modalidades Sala de Recursos e Itinerância, em caráter de 

substituição. 
2. Oportunizar experiência de ensino/aprendizagem contribU.indo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal, aprimorando a 

qualidade de ensino a todos os alunos. 
3. Participar ativamente da elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e políticas educacionais, no 

que se refere à educação inclusiva. 
4. Cumprir o plano de trabalho segundo o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 
S. Seguir a proposta pedagógica, como coparticipo na elaboração e execução do mesmo. atuando de maneira colaborativa com o 

Ensino Regular. 
6. Observar, atuar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos com deficiências, altas habilidades. transtorno global do 

desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, tanto individualmente como em grupo. 
7. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno 

global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, tanto individualmente como em grupo . 
8. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação. ao desenvolvimento profissional e às 

comemorações cfvicas relacionadas ao calendário escolar. 
9. Participar ativamente do processo de integração da escola, familia e comunidade. 
I O. Elaborar relatórios e registros solicitados pelas Unidades Escolares e pela Divisão de Educação Especial. 
11. Orientar a equipe escolar nos aspectos relacionados à Educação Especial e Inclusiva. 
12. Orientar o corpo docente e gestores da Unidade Escolar sobre práticas pedagógicas especificas aos alunos com deficiências, 

altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. 
13. Orientar o Agente Educacional - Cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos sempre que necessário. 
14. Acompanhar o processo de encaminhamento de alunos para especificidades clinicas. 
15. Reconhecer as habilidades do aluno com deficiências, altas habilidades. transtorno global do desenvolvimento e necessidades 

educacionais especiais. 
16. Elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade à aprendizagem e utilizar-se de estratégias 

diversificadas para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. 
17. Orientar os familiares dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades 

educacionais especiais. sobre a importância da parceria famflialescola para favorecer o desenvolvimento do filho/aluno. 
18. Orientar os familiares sobre os encaminhamentos para áreas especificas de atendimentos cllnicos. 
19. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. 

Formação: para substituição nas Salas de Recursos e ltinerância: Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação 
Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva. Flsica. Intelectual, Visual); ou com Especialização (Lato em Educação Especial!Inclusiva 
ou nas áreas das Deficiências - Público Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos 
Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidadcs/Superdotação) ou Especialização cm Atendimento Educacional Especializado -AEE. 
Nonnal Superior com Habilitação em Educação Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Flsica, Intelectual, Visual); ou com 
Especialização em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências - Público Alvo da Educação Especial (Deficiências 
Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou Especialização em 
Atendimento Educacional Especializado - AEE. Licenciatura Plena en1 Educação Especial. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Competência: conhecimentos básicos dos diversos campos do saber e. principalmente o de desenvolvimento humano típico e atípico; 
relações de ensino aprendizagem para alunos com deficiências, altas habilidades/superdotação, transtorno global do desenvolvitnento e 
necessidades educacionais especiais; conhecimento e uso de tecnologia de infonnação e comunicação e de metodologias, estratégias e 
materiais de apoio específico para alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades 
educacionais especiais. 

Habilidades: Flexibilidade, facilidade de comunicação, eficiência no fazer pedagógico voltado aos processos de humanização/inclusilo, 
valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, acolhimento e trato com a diversidade, hábitos de colaboração e 
trabalho em equipe . 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

I ::c;· 11Jt I ~?f. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
04, setembro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o presente Projeto de Lei que visa à 
criação de 70 (setenta) cargos de Especialista em Educação Adjunto· Professor Substituto de Educação Básica· Especial. 

O crescimento nos últimos anos da demanda de alunos considerados como Público Alvo da Educação Especial e do 
interesse pela sociedade civil por Unidades Escolares públicas municipais tem impulsionado a Secretaria Municipal da Educação a 
realizar várias ações para ampliar o seu atendimento . 

O municlpio de Bauru. em consonância com as leis nacionais sobre a Educação Especial, criou em 26 de dezembro 
de 2.005, por meio da Lei Municipal nº 5.321, de 26 de dezembro de 2.005, o Serviço de Educação Especial; para atender alW1.os com 
deficiência e necessidades educacionais especiais, matriculados nas unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino e o Decreto 
Municipal nº 10.141, de 26 de dezembro de 2.005, que regulamenta a lei de criação dos serviços de educação especial estes dispositivos 
legais compõem a Legislação Municipal da Educação Especial. 

A Educação Especial, no contexto da Educação Inclusiva, oferece respostas pedagógicas diferenciadas aos alunos, 
Público Alvo da Educação Especial, regulannente matriculados no Sistema Municipal de Ensino e, promove suporte pedagógico aos 
professores das classes regulares e equipe escolar, nas quais os alunos encontram-se matriculados. 

A Educação Especial deve ser considerada como modalidade não substitutiva à escolarização ofertada, realizada 
preferencialmente no ensino regular e, é parte integrante do ensino comum e não se constitui em sistema paralelo de educação. 

No que tange especificamente ao Atendimento Educacional Especializado, a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2.008) orienta para que o atendimento educacional especializado, ao longo de todo 
o processo de escolarização, esteja articulado à proposta pedagógica do ensino comum, definindo que o atendimento educacional 
especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para 
a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. 

O atendimento educacional especializado, realizado por professor especialista, tem como função identificar, 
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando suas necessidades especificas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se 
daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 
fonnação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. 

Enfim, de acordo com a Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2.015, art. 27, a educação constitui direito da 
pessoa com deficié!ncia, assegurados sistema educacional inclusivo cm todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a 
alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidade si , sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

área da Educação Especial para suprir a crescente 

Destartc, pela relevância ~d,.•--· 

Atenciosas sau 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.146. DE 6 DE JULHO DE 2015. 

Mensagem de veto 

Vigência 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

LIVROI 

PARTE GERAL 

TITULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPITULO! 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12 É institulda a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exerclcio dos direitos e 
dás liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3° do art. 5° 
tta Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurldico externo, desde 
31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de inicio de 
sua vigência no plano interno. 

Art. 22 Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas. 

§ 12 A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará: (Vigência) 

1 - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

li - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

Ili - a limitação no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 

§ 22 O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. 

Ar!. 32 Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

1 - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 
de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informaçao e comunicaçao, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 
uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ _ato2015-2018/2015/lei/l 13146.htm 04/09/2018 
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Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de 
residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, 
garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. 

Art. 22. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a 
acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições 
adequadas para sua permanência em tempo integral. 

§ 12 Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa 
com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito. 

§ 22 Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 12 deste artigo, o órgão ou a instituição de 
saúde deve adotar as providências cablveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente 
pessoal. 

Art. 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive 
por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de sua 
condição. 

Art. 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos 
como privados, e às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de tecnologia assistiva e de 

• todas as formas de comunicação previstas no inciso V do art. 32 desta Lei. 

• 

Art. 25. Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar o 
acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de 
barreiras, por meio de projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de comunicação que atendam 
às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. 

Art. 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com 
deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência 
qualquer ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que lhe cause morte ou dano ou 
sofrimento tisico ou psicológico. 

CAPITULO IV 

DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 
suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar 
educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, 
negligência e discriminação. 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentiva'r, 
acompanhar e avaliar: 

1 - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao 
longo de toda a vida; 

li - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 
permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade 
que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 

Ili - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os 
demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e 
garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o 
exercício de sua autonomia; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/ _ato2015-2018/20 l 5/lei/113146.htm 04/09/2018 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 10141. DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005 
Regulamenta a Lei N°5321, de 26 de dezembro de 2005, 
que dispõe sobre a criação do Serviço de Educação 
Especial, na rede municipal de ensino de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo ar!. 51 
da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

Art. lº -

Art. 2° -

Art. 3° -

Art. 4° -

Art. 5° -

Art. 6° -

Art. 7° -

Art. 8º -

§ lº -

§ 2º -

DECRETA 

Para os efeitos deste Decreto considera-se Educação Especial a modalidade de educação 
escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com necessidades 
educacionais especiais, conforme estabelecido no Capítulo V da Lei 9.394 / 96 art. 24, VI, § 
l º.,do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, da Presidência da República. 

A Educação Especial caracterizar-se-á por um processo flexível, dinâmico e individualizado, 
oferecido principalmente nos níveis de ensino considerados obrigatórios, devendo iniciar-se na 
educação infantil, a partir de zero ano (conforme Art. 24, VI,§ 2° e 3°, Decreto 3.298 / 1999). 

A flexibilidade, dinamismo e individualização do atendimento pedagógico deverá se dar 
através do desenvolvimento de estudos de caso e elaboração de planos individualizados de 
ensino, para os alunos que não estiverem sendo beneficiados pelos procedimentos regulares de 
ensino, quando esgotadas todas as alternativas pedagógicas disponíveis no ensino regular. 

Os serviços de Educação Especial serão ofertados na rede municipal de educação, de forma 
transitória ou permanente, mediante programas de apoio para o aluno que está integrado no 
sistema regular de ensino, ou em escolas especializadas credenciadas. 

Os serviços de Educação Especial serão gerenciados pela Divisão de Educação Especial da 
Secretaria Municipal de Educação. 

A coordenação dos serviços de Educação Especial será atribuição da Direção da Divisão de 
Educação Especial. 

A execução dos serviços de Educação Especial será efetivada por professores especializados, 
com formação especifica para as respectivas funções. 

Os serviços de Educação Especial deverão ocorrer no espaço escolar regular e em entidades 
conveniadas, envolvendo professores com diferentes funções: 

classes comuns, na rede regular de ensino: serviço que se efetiva por meio de trabalho de 
equipe, abrangendo professores da classe comum e da educação especial, para o atendimento 
às necessidades educacionais especiais dos alunos durante o processo de ensino e de 
aprendizagem. Pode contar com a colaboração de outros profissionais, quando necessário. 

Salas de recursos, na rede regular de ensino: serviço de natureza pedagógica, conduzido por 
professor especializado, que suplementa (no caso dos superdotados) e complementa (para os 
demais alunos) o atendimento educacional realizado em classes da rede regular de ensino. 

I - Esse serviço realiza-se em unidades escolares, em local dotado de equipamentos e 
recursos pedagógicos adequados às necessidades educacionais especiais dos alunos, 
podendo estender-se a alunos de escolas próximas, nas quais ainda não exista esse 
atendimento. 

• ........ 1~ 
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II - Pode ser realizado individualmente ou em pequenos grupos, para alunos que 
apresentem necessidades educacionais especiais semelhantes, em horário diferente 
daquele em que frequentam a classe comum, ou, quando necessário, durante o período 
em que a freqüentam. 

Itinerância, na rede regular de ensino: serviço de orientação e supervisão pedagógica 
desenvolvida por professores especializados, que fazem visitas periódicas às escolas para 
trabalhar com os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais e com seus 
respectivos professores de classe comum, da rede regular de ensino. 

Classes especiais, em entidades conveniadas: sala de aula, em espaço flsico e modulação 
adequada, na qual o professor da educação especial usa métodos, técnicas, procedimentos 
didáticos e recursos pedagógicos especializados e, quando necessário, equipamentos e 
materiais didáticos espec!ficos, confonne série I ciclo I etapa da educação básica, para que o 
aluno tenha acesso ao currículo da base nacional comum. A classe especial pode ser 
organizada para atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos cegos, de 
alunos surdos, de alunos que apresentam condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos, 
neurológicos ou psiquiátricos e de alunos que apresentam casos graves de deficiência mental 
ou múltipla. 

A organização administrativa do atendimento da Educação Especial dar-se-á em Pólos 
Regionais, instalados nas seguintes EMEFS: 

1- Pólo OI - Regional Bela Vista - EMEF Geraldo Arone , CEJA II e EMEF Maria 
Chaparro 

II - Pólo 02 - Regional Centro - EMEF Santa Maria 
lll - Pólo 03 - Regional Mary Dotta - EMEF Tereza Tarzia 
IV - Pólo 04 - Regional Falcão / Independência - EMEF Waldomiro Fantini 
V - Pólo 05 - Regional Redentor I Geisel - EMEF Dirce Bohemer e Ceja/Sorri 
VI - Pólo 06 -Regional São Geraldo - EMEF Etelvino Rodrigues Madureira 

Cada Pólo Regional contará com pelo menos uma Sala de Recursos, a qual deverá atender o 
número mínimo de 10 alunos e máximo de 15 alunos, considerando-se as especificidades das 
necessidades educacionais especiais dos alunos para elas encaminhados. 

O encaminhamento de alunos para o atendimento dos serviços de Educação Especial deverá 
ser efetivado pela Direção da Unidade Escolar na qual o aluno se encontra matriculado. 

Para efetivar o encaminhamento, a Direção da Unidade Escolar deverá preencher o respectivo 
fonnulário e encaminhá-lo para o Pólo Regional de Apoio Especializado correspondente. 

A transferência do aluno de uma unidade escolar para outra deverá ser comunicada aos Pólos 
Regionais correspondentes. 

O atendimento nas salas de recursos será individualizado, ou em pequenos grupos. 

O atendimento do aluno em sala de recursos poderá perfazer um máximo de 1 O horas 
semanais, não ultrapassando 02 horas por dia. 

Os professores especializados, lotados em Salas de Recursos, devem prever, em seu horário 
semanal, o plano de atendimento de cada aluno e horário para reunião semanal, com o 
professor responsável pelo Pólo Regional, para o desenvolvimento de estudos de casos e 
elaboração de planos individualizados de ensino. 

2 



• • 

• 

• 

r::;~· ----j ~ 11.,gB · 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Art. 17 - O professor de Sala de Recursos que tiver Atividade Extra Classe deverá realizar a reunião 
com o professor responsável pelo Pólo Regional, nos horários previstos para essa Atividade. 

Art. 18 - A itinerância será efetivada por um professor especializado, sendo oferecida nas unidades 
escolares, de 2ª. a 6ª. Feiras, sendo um dia da semana em cada unidade escolar. 

Parágrafo único - será desenvolvida uma sistemática de trabalho cooperativo entre o professor do Ensino 
Regular e o professor especializado, os quais, através de atuação conjunta, deverão planejar e 
avaliar o desempenho dos alunos com deficiência que apresentam necessidades educacionais 
especiais. 

Art. 19 -

Art. 20 -

Art. 21 -

A Prefeitura Municipal de Bauru poderá ceder, às entidades conveniadas, professores 
especializados para atuar com alunos com deficiência nas classes especiais, ou a verba para tal 
fim nos termos da legislação em vigor. 

As entidades conveniadas devem elaborar seu projeto pedagógico, respeitando a opção política 
da Secretaria Municipal de Bauru pela construção de um sistema educacional inclusivo. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de dezembro de 2005. 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

CÉLIO PARISI 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROF'. DR'. ANA MARIA LOMBARDI DAIBEM 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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LEI Nº 5.999. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.010 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS, dos servidores específicos da ârea 
da educação do municfpio; bem como reenquadra 
os respectivos cargos, reconfigura as carreiras, cria 
nova grade salarial, dispõe sobre a cessação do 
pagamento das gratificações e adicionais e institui 
jornadas de trabalho. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municlpio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 2° 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS, que passa a regulamentar a situação funcional 
dos servidores legalmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo, nomeados sob o regime 
estatutário, pertencente à área específica da Educação do Municlpio de Bauru, confonne cargos relacionados 
no anexo 1. 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS, fundamenta-se nas atribuições e responsabilidades previstas 
na estrutura organizacional do Municlpio, embasadas no Plano Nacional de Desenvolvimento - PND, na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, Diretrizes da Secretaria Municipal da Educação e 
Legislação da Administração Pública vigente. 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS visa prover a Secretaria Municipal da Educação, com 
estrutura de cargos e carreiras organizados, mediante: 

1- implementação de um sistema permanente de capacitação dos profissionais; 

II - reconhecimento e valorização dos profissionais através de critérios que proporcionem igualdade de 
oportunidades, garantindo a qualidade dos serviços prestados à população. 

Fica criada uma Comissão Interna de Política de Administração e Remuneração da Educação - CIPARE, que 
será regulamentada por Decreto Municipal, composta por representantes da Secretaria Municipal da 
Educação, Secretaria Municipal da Administração, Secretaria Municipal de Economia e Finanças e 
representantes do Conselho Municipal da Educação, em confonnidade com o artigo 39 da Constituição 
Federal. 

Parágrafo único. Fica instituído no âmbito da Secretaria Municipal da Educação o SINP - Sistema de Negociação 
Permanente, composto por representantes da Administração Municipal e do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais - Sinserm, cujas reuniões poderão ser provocadas por quaisquer das partes. 

Art. 3º 

TITULO li 
DOS PRINcf PIOS E DIRETRIZES 

Os princípios e diretrizes que norteiam o Plano de Cargos, Carreiras e Salário ~ PCCS são: 

1- Universalidade - integram o Plano, os servidores municipais estatutários que ocupam cargos 
específicos da Educação e que participam do processo de trabalho desenvolvido pela Secretaria 
Municipal da Educação; 

II - Equidade - fica assegurado o tratamento igualitário para os profissionais integrantes dos cargos iguais 
ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos, obrigações e deveres; 

III - Participação na Gestão - para a implantação ou adequação deste plano às necessidades da Secretaria 
Municipal da Educação, deverá ser observado o principio da participação bilateral entre os servidores e 
o Órgão Gestor da Educação; 

IV - Concurso Público - é a única forma de ingressar na Carreira da Educação; 
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Ref. Lei n' 5.999/10 

Art. 4' 

Art. 5' 

Art. 6' 

§ I' 

§ 2' 

§ 3' 

V - Publicidade e Transparência - todos os fatos e atos administrativos referentes a este Plano de Cargos, 
Carreiras e Salário - PCCS serão públicos, garantindo total e permanente transparência; 

Vl - Isonomia - será assegurado o tratamento remuneratório isonômico para os ocupantes de cargos 
idênticos que exijam o mesmo nível de escolaridade, observando-se a igualdade de direitos, deveres e 
obrigações. 

TITULO lll 
DO PROVIMENTO E DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

CAPITULO! 
DO PROVIMENTO 

O provimento de cargos efetivos, compreendendo-se os atos administrativos pelos quais esses são 
preenchidos, dar-se-ã obrigatoriamente mediante Concurso Público de Provas e ou Provas e Titulas, 
ressalvados os cargos de livre exoneração e nomeação. 

É vedada a passagem do servidor de um cargo para outro, sem concurso público. 

A partir da vigência da presente lei o desenvolvimento na carreira do magistério municipal dar-se-á por 
promoção, por progressão e por acesso. 

A carreira do magistério municipal será composta pelas seguintes categorias: 

f - Jovens e Adultos: 

II -

a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS; 

b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
JOVENS E ADULTOS; 

e) ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE JOVENS E 
ADULTOS. 

Especial: 
a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 
b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -

ESPECIAL. 

111- Fundamental: 

IV -

a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
FUNDAMENTAL; 

e) ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL. 

Infantil: 
a) 

b) 

e) 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL; 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
-INFANTIL; 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR-DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL. 

O acesso é a passagem de um cargo para outro da carreira do magistério imediatamente superior. 

As regras de acesso à carreira do magistério municipal serão estabelecidas por decreto, compreendendo no 
mínimo as seguintes condições: 
1 - Possuir no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercício na carreira; 
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Art. 7º 

Art. 8° 

Art. 9° 

H - Ocupar o cargo imediatamente abaixo na carreira; 

III - Obter avaliação de desempenho satisfatória; 

IV - Preencher os requisitos do cargo imediatamente superior; 

V - Ser aprovado em Concurso de Provas e Tltulos. 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

Os cargos previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS, que exijam competência para atuar nas 
áreas de docência e de suporte pedagógico, como de direção, planejamento, inspeção, supervisão, orientação, 
coordenação educacional e apoio educacional, exercidos no âmbito das Unidades Escolares da Educação 
Básica em suas diversas etapas e modalidades e com fonnação determinada pela Legislação vigente, são 
assim denominados: 

I - Assistente de Serviços na Escola - compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza de nível 
assistente, cujo exercício exija no mínimo o ensino fundamental completo e que realizam atividades 
sob supervisão; 

II - Agente Educacional - compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza de nível médio, cujo 
exercício exija o ensino médio completo, profissionalizante ou não, e que realizam atividades sob 
supervisão; 

III - Especialista em Educação Adjunto, compreendendo os antigos cargos de professores substitutos e 
professores I, cujo cargo é de natureza técnica, correspondente à profissão regulamentada em Lei 
Federal, cujo exerclcio exija no mínimo formação em nível médio (magistério) ou normal superior, ou 
superior em pedagogia com habilitação nas séries iniciais para o ensino fundamental (1º ao 5º ano e 
EJA - ciclo I ), habilitação em Educação Infantil, para a Educação Infantil e habilitação em Educação 
Especial para a Educação Especial e licenciatura plena nas disciplinas correspondentes ao currículo 
da Educação Básica {6° ao 9° ano e EJA - ciclo li ), 

IV - Especialista em Educação - compreendendo o cargo de natureza técnica, correspondente à profissão 
regulamentada em Lei Federal, cujo exercício exija no mfnimo formação em nível médio 
(Magistério), ou normal superior, ou superior cm Pedagogia com habilitação nas séries iniciais para o 
Ensino Fundamental (1° ao 5° ano e EJA - ciclo !), habilitação em Educação Infantil, para a 
Educação Infantil e habilitação em Educação Especial para a Educação Especial e licenciatura plena 
nas disciplinas correspondentes a.o curriculo da Educação Básica (6° ao 90 ano e EJA - ciclo II); 

V - Especialista em Gestão Escolar - Compreendendo os cargos de natureza técnica. correspondente à 
profissão regulamentada em lei federal, cujo exercício exija formação de nível superior com 
licenciatura plena em pedagogia, ou curso normal superior com pós-graduação - lato sensu - em 
gestão escolar de, no minimo, 1.000 (mil) horas, ou mestrado ou doutorado em Educação. 

Os cargos terão seus perfis profissionais e suas denominações, confonne anexos de II a VI e integrarão o 
Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS através de enquadramento cm conformidade com o anexo VIH, 
sendo vedada à transposição de cargos. 

Os cargos discriminados nos anexos de II a VI classificam-se de acordo com o nível de ensino, cujas classes 
são compostas por nlveis de salário base reajustáveis, estabelecidos por interníveis, cuja grade salarial se 
encontra especificada no anexo VII: 

1 - Para os cargos de Assistentes de Serviços na Escola: 
Classe A - Ensino Técnicorrccnólogo Graduado; 
Classe B - Ensino Médio Complctoffécnico; 
Classe C - Ensino Fundamental Completo. 
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Art. 10 

II - Para os cargos de Agentes Educacionais: 
Classe A - Tecnólogo Graduado/Ensino Superior; 
Classe B - Ensino Técnico Completo/recnólogo Graduado; 
Classe C - Ensino Médio Completo. 

llI • Para os cargos de Especialistas em Educação Adjuntos. 
Classe A - Ensino Superior com Pós-graduação Slriclo Sensu cm Educação; 
Classe B - Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu em Educação; 
Classe C - Ensino Superior completo (pedagogia) e Ensino Superior completo com licenciatura plena 

em áreas específicas correspondentes ao currículo da Educação Básica do 6° ao 9° ano 
para atuar do 6' ao 9' e EJ A (ciclo li); 

Classe D - Ensino Médio (Magistério) ou Superior (Pedagogia) incompleto . 

IV . Para o Cargo de Especialistas em Educação: 
Classe A - Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu em Educação; 
Classe B - Ensino Superior com Pós-graduação lato Sensu em Educação; 
Classe C - Ensino Superior completo (pedagogia) e Ensino Superior completo com licenciatura plena 

em áreas específicas correspondentes ao currículo da Educação Básica do 6º ao 9º ano 
para atuar do 6' ao 9° e EIA (ciclo li); 

Classe D- Ensino Médio (Magistério) ou Superior (Pedagogia) incompleto. 

V - Para os cargos de Especialistas em Gestão Escolar: 
Classe A - Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu em Educação; 
Classe 8 - Ensino Superior com Pós-graduação lato Sensu em Educação. 
Classe C - Ensino Superior (Pedagogia) com Habilitação em Administração Escolar ou Ensino 

Superior em área afim à Educação, com curso de pós-graduação em Gestão Escolar de, 
no mínimo, 1000 horas. 

O valor inicial de cada classe salarial correspondente aos cargos serâ considerado como referência básica para 
as progressões horizontais e promoções verticais, de acordo com o estabelecido no anexo VII. 

TÍTULO IV 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA, DA PROGRESSÃO, DA PROMOÇÃO, DO PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO E DO APERFEIÇOAMENTO 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

CAPÍTULO 1 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

O Plano de Desenvolvimento na Carreira (PDC) deverá ser consubstanciado, de acordo com: 

I - Plano de metas institucionais; 

II - Plano de metas das Unidades Escolares; 

Ili · Plano de metas das equipes. 

O Desenvolvimento na Carreira é a forma de evolução dentro da grade salarial, independentemente do biênio, 
no mesmo cargo, através de mecanismos de progressão, a partir da aprovação no estágio probatório no cargo 
efetivo, levando-se em consideração o tempo de exercício no cargo, a qualificação profissional e o mérito 
profissional, confonne critérios estabelecidos nesta lei. 

O servidor efetivo poderá evoluir na carreira. desde que obedecidas às fonnas de evolução da presente Lei, 
até o limite da última referência, da última classe de cada cargo. 

CAPÍTULO li 
DA PROGRESSÃO 

A progressão é a evolução funcional do profissional na carreira, de forma horizontal, de um intemfvel para o 
subseqüente e poderá ser conquistada após a avaliação de estágio probatório de duas formas: 
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Art. 15 

§ l' 

§2' 

§ 3' 

Ar!. 16 

1 - Progressão por Mérito Profissional (PMP). em razão do resultado da avaliação de desempenho e 
estágio probatório favorá.vel dentro da classe na qual o servidor estiver enquadrado; 

II - Progressão por Qualificação Profissional (PQP), em razão de apresentação de títulos ou cursos, 
dentro da classe em que o servidor estiver enquadrado. 

A progressão por mérito profissional (PMP) dar-sc-â de fonna horizontal, mediante avaliação de desempenho 
e desenvolvimento, a cada três anos de efetivo exercício no cargo, correspondendo ao acréscimo de um nível 
de vencimento. 

A avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor é o processo que adota fatores, parâmetros e 
metas pré-estabelecidas, visando mensurar o desenvolvimento das atividades direcionadas para a consecução 
dos objetivos organizacionais . 

A avaliação do desempenho do servidor deve ser abrangente. contemplando: 

1 - Os diferentes aspectos da sua fonnação e os niveis de complexidade das atividades desempenhadas 
pelas equipes de trabalho; 

II - A capacidade técnica educacional no contexto da infraestrutura das Unidades Escolares; 

IH - A avaliação das chefias imediatas e a auto-avaliação do servidor; 

IV - A repercussão dos processos de desenvolvimento sobre o serviço prestado à população; 

V - A produtividade, a qualidade dos serviços e a pontualidade na entrega destes. 

O Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento (PADO) estabelece critérios capazes de avaliar 
a qualidade dos processos de trabalho de cunho pedagógico, continuo, permanente, critico, participativo, 
abrangendo de forma integrada o servidor, com sua participação no processo de avaliação interna e externa da 
Secretaria Municipal da Educação. 

Os critérios para avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor serão elaborados e executados por 
Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), designada pela Secretária Municipal de Educação, que terá 
a incumbência de observar: 

1- Definição metodológica dos indicadores de avaliação; 

II - Definição de metas dos serviços e das equipes; 

III - Adoção de modelos e instrumentos que atendam à natureza das atividades, assegurados os seguintes 
principios: 
a) legitimidade e transparência do processo de avaliação; 
b) periodicidade; 
e) contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do órgão ou Unidades Escolares; 
d) adequação aos conteúdos ocupacionais e as condições reais de trabalho, de forma que caso haja 

condições prccãrias ou adversas de trabalho, não prejudiquem a avaliação; 
e) conhecimento do servidor sobre todas as etapas da avaliação e do seu resultado final; 
f) direito de manifestação às instâncias recursais. 

Art. 17 A avaliação de desempenho e desenvolvimento para fins de mérito profissional será realizada por composição 
de média de pontos anuais, uma vez a cada período de três anos, em confonnidade com os critérios que serão 
estabelecidos por Decreto Municipal, após a publicação desta lei. 

Parágrafo único. As repercussões financeiras decorrentes da progressão por mérito profissional serão concedidas, mediante 
autorização da Secretária Municipal da Educação, subsequentemente a avaliação de desempenho e 
desenvolvimento, a partir da data em que o servidor completar o pcrlodo disposto no ºcaput" deste artigo. 
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Art. 18 

Art. 19 

A progressão por qualificação profissional (PQP) dar-se-á de fonna horizontal, mediante avaliação de 
desempenho e desenvolvimento favorável e apresentação de diplomas e/ou certificados de participações em 
cursos, de acordo com o art. 19 desta Lei, a cada dois anos de efetivo exerclcio no cargo, correspondendo ao 
acréscimo de um nível de vencimento. 

1 - Somente serão considerados os cursos dentro do período estipulado pelo "caput" e referendados pela 
Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF); 

II- Mediante solicitação do profissional, acompanhada dos documentos comprobatórios, será. 
encaminhada à Comissão de Desenvolvimento Funcional, a partir do mês em que completar os 02 
(dois) anos de efetivo exercício. não sendo admitido pagamento antecipado. 

Para efeito de Progressão por Qualificação Profissional - (PQP) ficam estabelecidas às regras abaixo: 

l-

li -

III-

IV -

Para o cargo de Assistente de Serviços na Escola: cursos de aperfeiçoamento em sua ãrea de atuação 
ou correlata. cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 40 (quarenta) horas, garantem 
(após a aprovação no estágio probatório) a progressão para o nível subseqüente, até o limite do último 
nível de vencimento da classe; 

Para o cargo de Agente Educacional: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata. 
cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 60 (sessenta) horas, garantem (após a 
aprovação no estágio probatório) a progressão para o nível subseqüente até o limite do último nivel 
de vencimento da classe; 

Para os cargos de Especialistas em Educação Adjunto e Especialistas cm Educação: cursos de 
aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou 
superior a 120 (cento e vinte) horas, garantem (após a aprovação no estAgio probatório) a progressão 
para o nível subseqüente, até o limite do último nlvel de vencimento da classe. 

Para o cargo de Especialista em Gestão Escolar: cursos de aperfeiçoamento cm sua área de atuação ou 
correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 120 (cento e vinte) horas, garantem 
(após a aprovação no estágio probatório) a progressão para o nlvel subsequente, até o limite do último 
nlvel de vencimento da classe. 

CAPITULO Ili 
DA PROMOÇÃO 

Art. 20 A Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE) poderá ser conquistada pelo servidor, de 
fonna vertical, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, no nível de vencimento correspondente ao 
valor imediatamente superior ao valor percebido, na classe imediatamente superior. dentro do mesmo cargo 
após titulação, confonne disposto no artigo 9", incisos l a V. 

Parágrafo único. Após ter sido assegurada a vantagem por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE)1 manter-se-á 
inalterada a retribuição pecuniária advinda da posição de cada classe a que faz jus o servidor, sendo 
considerada direito pessoal, e, para tanto, ser complementada a cada avanço adicional, de acordo com os 
critérios estabelecidos. 

Art. 21 O profissional que foi beneficiado com alteração de classe e apresentar novo título, respeitando o período 
estipulado no art. 20, ou que se encontre na última classe do cargo, poderá utilizar o referido título para 
progressão conforme abaixo: 

I - Para os cargos de Assistente de Serviços de Escola: 

a) avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6o/o (seis por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercicio no cargo, certificado de 
conclusão de curso de educação profissional técnico ou graduado em sua ârea de atuação ou 
correlata; .. 

II - Para os cargos de Agente Educacional: 

6 



• 

• 

1 PROC. NI 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.999/IO 

Art. 22 

Art. 23 

Parágrafo único. 

a) avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% (seis por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de educação profissional de nível técnico em sua ãrea de atuação ou correlata; 

b) avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de So/o (oito por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercicio no cargo, certificado de 
conclusão de curso de educação profissional no nivel tecnólogo ou graduação, cm sua área de 
atuação ou correlata; 

e) avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% (dez por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação cm sua área de atuação ou correlata 

III- Para o cargo de Especialista em Educação Adjunto, Especialistas em Educação e Especialistas em 
Gestão Escolar: 
a) avanço de seis niveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% (seis por cento) para os 

servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu, em sua área de atuação ou correia~ com carga 
horária igual ou superior a 360 (trezentas e sessenta) horas: 

b) avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% (oito por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, eerti ficado de 
conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de atuação ou correlata. com carga 
horária igual ou superior a 900 (novecentas) horas; 

c) avanço de dez niveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% (dez por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu em sua área de atuação ou correlata. com carga 
horária igual ou superior a 1.500 (mil e quinhentas) horas; 

d) avanço de doze níveis salariais, correspondendo ao adicional de 12% (doze por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercfcio no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Stricto Sensu nos níveis de mestrado e/ou doutorado em 
sua ârea de atuação ou correlata. 

Contarão, para efeito de evolução na carreira por titulação, os cursos devidamente concluldos, 
regulamentados por órgão oficial e/ou competente, aprovados e homologados pela Comissão de 
Desenvolvimento Funcional (CDF) . 

CAPÍTULO IV 
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO (PCA) 

Caberá a Secretaria Municipal da Educação com o apoio da Secretaria Municipal da Administração a 
organização, o planejamento, a promoção e o controle dos cursos ou programas de capacitação, buscando 
parcerias e realizando convênios necessários, vinculando a realização das qualificações ao melhor 
funcionamento do sistema educacional, dentro dos intersticios estabelecidos, assegurando oportunidade de 
participação a todas as categorias funcionais. 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento - PCA tem como objetivos: 
a) Conscientizar o Profissional de Educação para a relevância do seu papel, enquanto agente na construção 

do Sistema Municipal da Educação; 
b) Preparar o Profissional de Educação para desenvolver-se na carreira, objetivando seu engajamento no 

plano de desenvolvimento organizacional do Sistema Municipal da Educação: 
e) Incentivar o Profissional da Educação a mobilizar todas as suas potencialidades na tarefa de aprimorar 

constantemente a qualidade do ensino oferecido em todas as unidades escolares do município. 

TÍTULO V 
DA GESTÃO DESTE PLANO, DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

Art. 24 

CAPÍTULO 1 
DA GESTÃO DESTE PLANO 

Compete ao Chefe do Poder Executivo, ou por delegação à Secretária Municipal da Educação. com apoio da 
Secretaria Municipal da Administração: 
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Art. 25 

Art. 26 

§ lº 

§ 2º 

J - Decidir propostas de modificações ou regulamentos suplementares deste plano, propostos pela 
Comissão Interna de Política de Administração e Remuneração da Educação - CIP ARE; 

H - Autorizar a realização de concurso público e seus atos. 

Compete à Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) da Secretaria integrante deste Plano de Cargos, 
Carreiras e Salário - PCCS com apoio da Secretaria Municipal da Administração promover e executar 
programas de desenvolvimento de recursos humanos, em beneficio dos servidores ocupantes dos cargos de 
provimento efetivo. 

CAPITULO II 
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

Compete à Comissão de Desenvolvimento Funcional, acompanhar, em parceria com a Secretaria Municipal 
da Administração, o processo de implantação e desenvolvimento do Plano de Cargos, Carreiras e Salário -
PCCS. cm suas diferentes etapas. 

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) da Secretaria Municipal da Educação será criada através 
de Decreto pelo Chefe do Executivo Municipal. no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação do 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS e será composta de 2 (dois) representantes indicados pelo 
Secretário Municipal da Educação, 1 (um) representante indicado pelo Secretário Municipal da 
Administração, l (um) representante indicado pelo Secretário Municipal de Economia e Finanças e 1 (um) 
representante indicado pelo Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos, e terá as seguintes competências: 

I - Avaliar documentação dos servidores encaminhada para evolução na carreira, através de 
requerimento protocolado, com base nos critérios de evolução constantes nesta Lei; 

H - Prestar infonnações às autoridades competentes sobre os recursos impetrados pelos servidores; 

III - Elaborar os critérios para a avaliação de desenvolvimento do servidor; 

IV - Emitir pareceres conclusivos relativos à evolução na carreira a respeito da aceitação ou recusa dos 
títulos para a concessão de progressão e promoção do Programa de Avaliação de Desempenho e 
Desenvolvimento (PADO). preservando-se às partes, os prazos recursais estabelecidos na legislação 
vigente; 

V- Acompanhar, orientar e assessorar, quando necessário, a realização de concursos públicos para 
provimento de cargos abrangidos por este PCCS; 

VI - Acompanhar a implantação e manutenção do PCCS. 

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF). no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a 
promulgação desta lei, elaborará o regulamento do Programa de Avaliação de Desempenho e 
Desenvolvimento. 

TITULO VI 
DO QUADRO DE PESSOAL, DAS JORNADAS DE TRABALHO, DA INTEGRAÇÃO, DO ENQUADRAMENTO E DA 

GRADE SALARIAL 

Art. 27 

CAPÍTULO 1 
DO QUADRO DE PESSOAL 

O Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal da Educação é composto pelos cargos Específicos da 
Educação, conforme quantitativo definido nos anexos IX, X, XI, XII e XIII, devendo a lotação ser 
estabelecida de acordo com a necessidade do serviço. 

8 



• 

• 

PRDC. NI 'J 
FOLHAS -"--"-:;2~0::-.S-.14_~!' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei n' 5.999/10 

Art. 28 

Art. 29 

§ !' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

Art. 30 

Art. 31 

§ Iº 

§ 2' 

CAPÍTULO li 
DAS JORNADAS DE TRABALHO 

Os titulares de cargos da área da Educação a seguir discriminados ficam obrigados às seguintes jornadas de 
trabalho: 

r - Especialistas em Educação Adjuntos: jornada básica de 20 (vinte) horas de trabalho semanais, 
prestação de 4 (quatro) horas diárias; 

II - Especialistas em Educação: jornada bâsica de 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho, sendo 20 
(vinte) horas na docência - compreendendo no 1nínimo 4 (quatro) horas letivas diárias - e 5 (cinco) 
horas de Atividade de Trabalho Pedagógico -ATP, opcional até 31 de dezembro de 2.015, sendo esta 
composta de 3 (três) horas coletivas e de 2 (duas) horas de livre escolha do docente; 

III - Assistente de Serviços na Escola, Agentes Educacionais e Especialistas em Gestão Escolar: jornada 
bâsica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais: a prestação de 8 (oito) horas diárias de trabalho. 

CAPITULO III 
DA INTEGRAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A integração dos servidores ocorrerá em conformidade com o art. 9° e seus respectivos incisos. 

No processo de enquadramento, observar-se-á a correlação existente entre o cargo ocupado em data anterior à 
vigência desta lei e o cargo do plano. 

Por ocasião do enquadramento, o setor competente expedirá ficha correspondente informando a nova situação 
funcional do servidor, inclusive a pecuniária, cabendo recurso no prazo de 30 (trinta) dias. Findo o prazo, 
dar-se-á ciência da decisão ao servidor, retomando-se ao prazo inicial para escolha por parte do mesmo 
quanto à opção para integração ao novo plano. 

I - Decorrido referido prazo, sem manifestação expressa do servidor, será este integrado no novo plano, 
na situação funcional informada na ficha de enquadramento. 

O servidor que se encontrar afastado por motivo de doença, férias e outros, os prazos consigriados no inciso 1 
do § 2º deste art. serão computados a partir da data em que reassumir suas funções . 

O servidor que não possuir habilitação exigida para a classe no novo cargo, será enquadrado no nível da 
respectiva classe. passando a ter direito à promoção, somente, a partir da data em que comprovar habilitação 
necessária à investidura do cargo. 

Para os servidores concursados, empossados a partir da promulgação desta lei, aplicar-se-á o nível de 
vencimento inicial para o cargo e classe correspondente à função a que se candidatou. 

Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo serão primeiramente enquadrados neste Plano de Cargos, 
Carreiras e Salârios na carreira, confonne disposto no artigo 9° e anexo VIII, mediante contagem de tempo de 
efetivo exercício na carreira em que se encontravam no plano anterior, instituldo pela Lei Municipal nº 
2.636, de 30 de dezembro de 1.985 e pela Lei Municipal n' 3.373, de 29 de julho de 1.991, apurado até a 
data da publicação da presente Lei no Diário Oficial do Município, sendo que o tempo de efetivo exercfcio 
na carreira corresponderá ao intemivel da classe na qual o cargo foi enquadrado. 

Os Especialistas em Educação Adjuntos e Especialistas em Educação, que não possufrem o ensino superior 
completo na área de atuação, serão enquadrados na classe "D" da grade salarial, constante do anexo VII. 
passando a ter direito à promoção, somente a partir da data em que comprovarem habilitação necessâria à 
investidura do cargo. 

O enquadramento previsto neste artigo serâ realizado, exclusivamente, para fins de integração do servidor da 
área da educação nas carreiras de que trata esta lei. 
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Art. 32 

Art.33 

Art.34 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 35 

Art. 36 

Após 12 (doze) meses da implantação deste PCCS, o servidor com mais de 05 (cinco) anos de efetivo 
excrcicio na carreira, poderâ, mediante apresentação de certificado de conclusão de cursos na ãrca de 
atuação, concorrer à promoção para classe imediatamente superior, confonne disposto nos artigos 20, 21 e 
22, desde que esses cursos não tenham sido utilizados como requisitos para ingresso no cargo efetivo. 

As progressões horizontais e promoções verticais que fizerem jus os servidores efetivos, serão calculadas a 
partir da referência em que foram enquadrados. 

Os certificados apresentados para enquadramento inicial e ou evolução na carreira não poderão ser 
reapresentados, exceto para fins de concurso público, sob pena de nulidade do ato administrativo que 
concedeu a evolução indevida na carreira. 

CAPITULO IV 
DA GRADE SALARIAL 

Os valores definidos para o vencimento base dos cargos propostos por este Plano foram estabelecidos 
mediante prévia pesquisa de mercado e piso salarial de categorias profissionais que exercem os referidos 
cargos. 

Ficam instituídas as grades salariais das carreiras do Quadro dos servidores da área da Educação, 
compreendendo as classes, intcrnlveis e os valores constantes do Anexo VII desta lei. 

Na composição das Grades Salariais dos servidores efetivos, observar-se-á, sempre, no mínimo, o percentual 
de 1% (um por cento) existente entre o valor de cada intemível e de 15% (quinze por cento) entre as classes. 

Os valores das grades salariais serão reajustados a partir de janeiro de 2.010, sofrendo as correções e 
valorizações concedidas aos servidores sempre na mesma data. nos termos da legislação especifica. 

TITULO VII 
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO 

A implantação do plano de que trata esta lei, far-se-á em três etapas, em conformidade com o que segue: 

,_ 
O enquadramento inicial dos servidores na presente lei dar-se-á de acordo com o Anexo Vlll, com 
base na escolaridade exigida no cargo ocupado pelo servidor no inicio da vigência da lei; 

II - A implementação da progressão por qualificação profissional, de acordo com os títulos e ou 
certificados apresentados a partir da data da vigência desta lei, sendo que a vantagem decorrente 
dessa progressão se dará a partir do cumprimento do estágio probatório: 

III - A implantação da progressão por mérito profissional, no prazo de um ano, através do Programa de 
Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento, sendo que a vantagem decorrente dessa progressão se 
dará a partir do cumprimento do estágio probatório. 

TÍTULO VIII 
DAS TRANSFORMAÇÕES, DAS EXTINÇÕES E DAS CRIAÇÕES DE CARGOS EFETIVOS 

Para dar plena execução ao Plano de Cargos, Carreiras e Salário, e mantendo seus atuais ocupantes, ficam 
transformados os seguintes cargos efetivos: 
1- de MERENDEIRA 1 em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- MERENDEIRA; 

11- de MERENDEIRA li em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-MERENDEIRA; 

Ili - de SERVENTE DE ESCOLA 1 cm ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE 
ESCOLA; 

IV - de SERVENTE DE ESCOLA li em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- SERVENTE DE 
ESCOLA; 
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V - de OPERADOR DE VACA MECÂNICA 1 em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA -
OPERADOR DE VACA MECÂNICA; 

VI - de OPERADOR DE VACA MECÂNICA li em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA -
OPERADOR DE VACA MECÂNICA; 

VII - de PADEIRO 1 em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- PADEIRO; 

VIII - de PADEIRO II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- PADEIRO; 

IX - de AUXILIAR DE CRECHE 1 em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXILIAR DE 
CRECHE; 

X - de AUXfLIAR DE CRECHE II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-AUXfLIAR DE 
CRECHE; 

Xf - de rNSPETOR DE ALUNOS 1 em AGENTE EDUCACIONAL - rNSPETOR DE ALUNOS; 

XII - de rNSPETOR DE ALUNOS II em AGENTE EDUCACIONAL - fNSPETOR DE ALUNOS; 

XIII - de SECRETÁRIO DE ESCOLA [ em AGENTE EDUCACIONAL- SECRETÁRIO DE ESCOLA; 

XIV - de SECRETÁRIO DE ESCOLA [[ em AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA; 

XV - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS II em ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS; 

XVI - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECfAL H em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 

xvn - de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSfCA - FUNDAMENTAL; 

XVIII -de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO fNFANTIL II em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - fNFANTIL; 

xrx - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1 em ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E 
ADULTOS; 

XX - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECfAL f em ESPECIALfSTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
-PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSfCA - ESPECIAL; 

XXI - de PROFESSOR DE ENSfNO FUNDAMENTAL 1 em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSfCA - FUNDAMENTAL; 

xxn - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1 em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSfCA - INFANTIL; 

xxm - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FfsrcA em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

XXIV -de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL m em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

XXV - de DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL em ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTfL; 

xxvr - de DIRETOR DE ESCOLA DE ENSfNO FUNDAMENTAL em ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE ENSfNO FUNDAMENTAL; 
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Ar!. 37 

Ar!. 38 

Ar!. 39 

XXVII - de COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS em ESPECfALISTA EM 
GESTÃO ESCOLAR- COORDENADOR DE JOVENS E ADULTOS 

Ficam considerados em extinção os cargos abaixo. confonne anexo XIV: 
r - OI (um) cargo efetivo de ASSfSTENTE DE SERVfÇOS NA ESCOLA - OPERADOR DE VACA 

MECÂNICA; 

II - 03 (três) cargos efetivos do ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-PADEIRO. 

III - 02 (dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR- de COORDENADOR DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

Ficam extintos os cargos efetivos abaixo, conforme anexo XV: 

1 - 02 (dois) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-OPERADOR DE VACA 
MECÂNICA; 

11 - 08 (oito) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERV[ÇOS NA ESCOLA- PADEfRO; 

III - O 1 (um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - COORDENADOR DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; 

IV - O 1 (um) cargo efetivo de COORDENADOR DE ENSINO ESPECfAL; 

V - 05 (cinco) cargos efetivos de COORDENADOR DE ÁREA. 

Ficam criados os cargos efetivos abaixo, conforme anexos IX, X, XI, XII e XIII. 

[ -

[[ -

III -

rv -

V-

VI -

VII -

vrn -

IX -

X-

XI -

80 (oitenta) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXIUAR DE 
CRECHE; 

80 (oitenta) cargos efetivos de AGENTE EDUCACfONAL - CUrDADOR DE CRIANÇAS, 
JOVENS, ADULTOS E rDOSOS; 

04 (quatro) cargos efetivos de ESPECfALISTA EM GESTÃO ESCOLAR -'orRETOR DE ESCOLA 
DE JOVENS E ADULTOS. 

60 (sessenta) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEfRA; 

15 (quinze) cargos efetivos do AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA; 

10 (dez) cargos efetivos de AGENTE EDUCACfONAL- INSPETOR DE ALUNOS; 

60 (sessenta) cargos efetivos de ASSfSTENTE DE SERVfÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE 
ESCOLA; 

19 (dezenove) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSfCA - ESPECfAL; 

80 (oitenta) cargos efetivos de ESPECIALfSTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

22 (vinte e dois) cargos efetivos de ESPECfALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR 
SUBSTrTUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 

32 (trinta e dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR 
SUBSTrTUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL. 
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IPROC.N• 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.999/10 

Ar!. 40 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

§ 7º 

Art. 41 

§ Iº 

§ 2º 

TITULO IX 
DAS ATIVIDADES DE TRABALHO PEDAGÓGICO 

Fica substituído o termo .. Atividade Extraclasse" por ºAtividade de Trabalho Pedagógico" (atividades 
exercidas fora da sala de aula). 

A Atividade de Trabalho Pedagógico obedecerâ a carga horária adequada aos níveis modulares na seguinte 
forma: 
1- N!vel "A" - 05 (cinco) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas e 02 (duas) de livre escolha do 
docente; 

II - N!vel "B" - 10 (dez) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, 05 (cinco) na Unidade Escolar e 02 
(duas) de livre escolha do docente; 

III - N!vel "C" - 15 (quinze) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, 10 (dez) na Unidade Escolar e 02 
(duas) de livre escolha do docente; 

IV - Nível "D" -20 (vinte) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, 15 (quinze) na Unidade Escolar e 
02 (duas) de livre escolha do docente. 

A cada OS (cinco) anos de efetivo exercício. os docentes abrangidos pelo § 1º deste artigo, deverão fazer 
opção por escrito, no prazo de 30 dias, em permanecer no nível modular ou passar para o nível modular 
seguinte. 

Nilo havendo a opção mencionada no parágrafo anterior, a próxima oportunidade de alteração de nivel 
modular ocorrerá após 5 (cinco) anos de efetivo cxercicio. 

A Atividade de Trabalho Pedagógico scrâ opcional ao docente até 31 de dezembro de 2.015. A partir do 
inicio do período letivo do ano de 2.016, a Atividade de Trabalho Pedagógico será obrigatória a todos os 
Especialistas em Educação. 

As 03 (três) horas coletivas de Atividade de Trabalho Pedagógico poderão ser realizadas nos periodos 
matutino, vespertino e noturno. de acordo com regulamentações a serem publicadas pela Secretaria Municipal 
da Educação . 

O valor da Atividade de Trabalho Pedagógico será proporcional a referência de cada docente. 

A Atividade de Trabalho Pedagógico não se aplica aos Especialistas em Educação Adjuntos. 

TITULO X 
DAS AULAS SUPLEMENTARES 

Os docentes que tiverem horário disponível para acúmulo legal. poderão apresentar manifestação por escrito 
de seu interesse cm cumprir jornada suplementar, quando houver, respeitando os intervalos de descanso e 
declarando, junto à autoridade competente, não dispor de incompatibilidade de horário, sob pena de 
responsabilidade. 

As jornadas suplementares serão cumpridas independentemente da jornada de trabalho a que estiver sujeito o 
servidor: 

O cumprimento das aulas suplementares está condicionado a: 

1- Convocação do(a) Secretârio(a) Municipal da Educação ou do Diretor de Departamento da ârea, 
com anuência e termo de compromisso do servidor; 

11- Compatibilidade de horário com a jornada a que está sujeito o servidor, observado os intervalos de 
descanso necessârios. 

13 
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1::~;· ~ ~s 1!e+ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.999110 

Art. 42 

Art. 43 

Art. 44 

Parãgrafo único. 

Art. 45 

Art. 46 

Parágrafo único. 

Art. 47 

Art. 48 

Art. 49 

Art. 50 

Art. 51 

§ lº 

§ 2º 

Os critérios para a fixação do número de aulas/jornadas suplementares e para a definição das unidades 
escolares que as comportarão serão estabelecidos pela Secretaria Municipal da Educação, observada a 
disponibilidade orçamentário·financeira, nos termos da legislação pertinente. 

Os docentes que venham optar por aulas suplementares receberão 1% (um por cento) da referência Cl do 
nível do Especialista em Educação Básica, por hora/aula e ou hora relógio. 

Os docentes que venham a optar por jornada suplementar receberão, por esta, acréscimo pecuniário 
proporcional ao salário base. 

É vedada a acumulação dos acréscimos previstos no "caput" deste artigo e no artigo 43, devendo o docente 
optar entre eles. 

TITULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os pagamentos da gratificação de magistério, da gratificação de Diretores de Escola. de Coordenadores de 
Área, Coordenadores de Jovens e Adultos, de Ensino Especial e do Adicional de Ensino Especial, ficam 
imediatamente extintos a partir da vigência desta lei. 

Ficam incorporados a título de vantagem pessoal, a gratificação de magistério, a gratificação de Diretores de 
Escola. de Coordenador de Área, de Coordenador de Jovens e Adultos, de Coordenador de Ensino Especial e 
o Adicional de Ensino Especial, mencionados no caput do artigo anterior, na proporção de 1/25 (um vinte e 
cinco avos) por ano de recebimento. 

A vantagem pessoal referida no "caput" deste artigo ficarâ acrescida à remuneração dos servidores com 
vantagem pessoal concedida anterionnente. 

Os cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA- JOVENS E ADULTOS; ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO -
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
lNF ANTIL; que estiverem ocupados, na data da vigência desta lei; serão enquadrados como ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS; ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL E ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL. 

Aos servidores abrangidos pela presente lei são assegurados os adicionais por tempo de serviço, denominados 
.. biênio" e "sexta parte", nos tennos da legislação vigente. 

Ficam asseguradas as acumulações de cargos da presente lei, desde que atendam às nonnas estabelecidas na 
Lei Municipal nº 5.795, de 22 de outubro de 2.009. combinadas com o artigo 37 da Constituição Federal. 

Ficam asseguradas aos servidores abrangidos por esta Lei, as normas contidas nos artigos 86, 86 A c 87 da 
Lei Orgânica do Município, com redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 67. 

Cabe à Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (FUNPR.EV) 
analisar caso a caso a situação dos aposentados e pensionistas e aplicar, no que couber, as nonnas contidas 
neste Plano de Cargos, Carreiras e Salário. 

Ficam assegurados aos servidores aposentados e pensionistas que possuíam cargos específicos na área da 
educação, não abrangidos por este PCCS a irredutibilidade de seus proventos, sendo considerado para efeito 
de cálculo, inclusive o abono salarial atualmente recebido. 

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru e a Secretaria Municipal 
da Educação, em parceria com a Secretaria Municipal da Administração, estão incumbidas de realizar as 
revisões, refixações de proventos e seus respectivos encaminhamentos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da vigência desta Lei, prorrogâveis por igual período, desde que justificados e mediante autorização 
dos Titulares das Pastas. 
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\PROC.NI 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.999/10 

Art. 52 Nenhum servidor abrangido por este Plano de Cargos, Carreiras e Salários, ficará com vencimentos inferiores 
aos recebidos no último mês anterior a vigência desta lei, sendo incorporadas as eventuais diferenças a titulo 
de vantagem pessoal. 

Parágrafo único As remunerações obtidas a titulo de vantagem pessoal adquiridas anteriormente a esta Lei e as previstas neste 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários serão reajustadas no mesmo lodice de correção anual atribuido à grade 
salarial deste plano, de acordo com a legislação especifica. 

Art. 53 O Poder Executivo fica autorizado a valer~se, para provimento dos cargos na fonna desta lei, dos candidatos 
remanescentes aprovados em concursos públicos realizados para cargos anteriormente correspondentes aos 
constantes nos Anexos 1, II, III, IV, V e VI e suas respectivas grades salariais, cujo prazo de validade esteja 
em vigência na data da publicação desta lei, concedendo aos mesmos, no ato da nomeação e posse, a opção 
do artigo 29 . 

Art. 54 As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente, categoria 
econômica 3.1.90.11, suplementadas se necessârio. 

Art. 55 Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação, ficando expressamente revogados 
os artigos tº, 2º, 3º, 4°, 5º. 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, da Lei 
Municipal nº 2.636, de 30 de dezembro de 1.985, o inciso V do artigo 33 da Lei Municipal nº 3.3 73, de 29 de 
julho de 1.991; o artigo 3° do parágrafo 1° da Lei Municipal nº 3.608, de 27 de agosto de 1.993; o artigo 2° 
da Lei Municipal nº 3.759, de 03 de agosto de 1.994, o inciso V do art. 1° da Lei Municipal nº 5.387, de 28 
de agosto de 2.006 e os artigos 2° e 3º da Lei Municipal nº 5.498, de 26 de novembro de 2.007. 

Parágrafo único. A partir da vigência deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários os servidores abrangidos pelo mesmo, 
deixarão de ser contemplados pelo art. 3° da Lei Municipal nº 5.895, de 14 abril de 2.010. 

Bauru, 30 de novembro de 2.010. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

VERA MARIZA REOINO CASÉRIO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. 32006/05 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N 5321, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005 
Dispõe sobre a criação de Educação Especial, no 
contexto da Educação Inclusiva, na Rede 
Municipal de Ensino de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei: 

Art. 1° -

Art. 2º -

Art. 3° -

Art. 4° -

Art. 5° -

Art. 6° -

Fica criado, na Rede Municipal de Ensino de Bauru, o Serviço de Educação Especial, no contexto 
da Educação Inclusiva, com os objetivos de oferecer respostas pedagógicas diferenciadas aos 
alunos com deficiência auditiva, visual, flsica, mental ou múltipla que apresentem necessidades 
educacionais especiais, regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, e prover suporte 
pedagógico aos professores das classes regulares, nas quais os alunos se encontram matriculados. 

Para fins de implementação do disposto no artigo 1 º, ficam criadas as Salas de Recursos. 

A Divisão de Educação Especial deverá implantar ações que se fizerem necessárias para atender 
as necessidades educacionais especiais presentes na demanda. 

O Serviço de Educação Especial será coordenado pelo Diretor da Divisão de Educação Especial 
com Habilitação na Área da Deficiência aprovado em concurso .da Rede Municipal de Ensino, 
com cinco anos de efetivo exerc!cio na função de Professor Especialista. 

Os professores concursados da Divisão de Educação Especial têm seus direitos assegurados 
segundo o disposto no artigo 10, inciso IV, da lei 3553, de 22 de abril de 1993 . 

O inciso li do § 3° do artigo 11 da lei 3601, de 27 de julho de 1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. ll -

§ 3º 

II - pela Divisão de Educação Especial, abrangendo: 

a) seção de Educação Infantil; 
b) seção de Ensino Fundamental; 
c) seção de Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA); 
d) seção das Entidades Assistenciais sem fins lucrativos; 
e) seção de Orientação ao Ensino Privado". (NR) 
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Ref. Lei nº 5321/05 

[PROC.NI 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Art. 7º - Esta lei será regulamentada, pelo Poder Executivo, visando a efetiva instalação do Serviço de 
Educação Especial. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de dezembro de 2005 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

PROF. JOSÉ OU ALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

CÉLIO PARIS! 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

PROF'. DR'. ANA MARIA LOMBARDI DAIBEM 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data . 

ROBEN!LSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

2 



e e 

ANEXO XI 

QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO - ESPECIALISTAS EM EDUCACÃO ADJUNTO 

CARGO PCCS QUANTIDADE 

ÁREA OCUPADOS VAGOS TOTAL 

ESPECIALISTA EM EDUCACÀO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO OE EDUCACÀO BÁSICA - JOVENS E AOUL TOS 2 13 15 

ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO ADJUNTO ESPECIALISTA EM EDUCACÀO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO OE EDUCACÀO BÁSICA - ESPECIAL 23 3 26 

ESPECIALISTA EM EDUCACÀO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCACÀO BÁSICA - FUNDAMENTAL 242 18 260 

ESPECIALISTA EM EDUCACÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EOUCACÃO BÁSICA - INFANTIL 106 119 225 
TOTAL 

373 153 526 

CARGOS A SEREM CRIADOS NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO 

CARGO PCCS QUANTIDADE 

ÁREA OCUPADOS VAGOS TOTAL 

ESPECIALISTA EM EOUCACÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO OE EOUCACÃO BÁSICA - ESPECIAL o 22 22 

ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO· PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL o 32 32 
TOTAL 

o 54 54 

o '"" ;; g 

r~ 
~~ 
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RS 95.811,37 RS 7.984,28 RS 22.835,04 RS 2.661,43 RS 31.570,00 1 RS 184.158,33 1 RS 

1 IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO 1 DO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 10112000 1 

IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU RS 30.388.034,52 • MAI0/2018 

( ·, :. : ~ -, ~ ·:" 0,591 % 

1 CUSTO MENSAL ........ _,:,,: 2018 
,, 2019 . _· ' !1 . . 2020 . - . . . . TOTAL --

1 RS 129.292, 12 1 RS 138.368,43 RS 148.081,90 RS 415.742,45 

1 ,-- 1 , --
' .. - ·-- ..... ~~ -- ·-- ' - ..... , ... -/ 

2019 
, . r,. 

2020__ .. · ;~) . ·_To:~: 1 CÜSTOANUAL . r-: _, 
' __ '! 2018 

-· • '1 ._fli ., ~ .- .. -- - ~ - " . .. . , ... .... -~ 
,. ·---· w -· • 

6 Meses 1 RS 775.752,75 RS 1.660.421 ,18 j RS 1.776.982,75 _Á' RS 4.213.156,67 

OBS: VALE COMPRA, VALE REFEIÇÃO E VALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL 

PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BASICA ESPECIAL 

7D 

'I. 

e 

25.200,00 1 RS RS 381.490,46 RS 4.577 .885,49 

DATA: 12/06/2018 

,..,\,) .j . 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Processo 41985/2018 - CRIAÇÃO DE 70 CARGOS DE PROFESSO • tPROC N• 1 =ª='1/ R(p> 1 
~-F~O~LH~AS:::::::=::=:a::::s=..,..,.-..1 

Declaracão de Ordenador da Despesa 
(Atendimento ao art.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal) 

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe 

de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de 

caixa. Conformando-se às orientações do Plano Plurianual e da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, motivo pelo qual, foi encartado cópia do 

respectivo anexo desses instrumentos orçamentários do Município. 

Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também 

considerando sua eventual e posterior operação: 

1 Descrição 
Exercício 2018 

Im acto sobre o Caixa 

Exercício 2019 

Im acto sobre o Or: amento 
Im acto sobre o Caixa v 

Exercício 2020 

Bauru, 

ZETTA 

1 Unid. 1 Valor 

R 775.752 75 
% o 0815% 
% o 0815% 

R 1.660.421 18 
% o 1662% 
% o 1662% 

R 1.776.982 75 
% o 1694% 
% 0,1694% 

~·' 
EVERSON DEMARCHI 
Secretário de Economia e Finanças 



.A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR. 

!li! Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2018 

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

02.03.01 - MOE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 

Classificação Funcional ,E0s,pe=cclfic•ca=çcã"o~-------------------------

EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

12.365.0003.2.012 TRANSFIÕRENCIA PARA ENTIDADES CONVENIADAS 

12.365.0003.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - CRECHE 

CCR40500 - SMARapcl Informática Uda 

Total 

Projetos 

• 
Atividades 

22.119.771.00 

22.119.771.00 

22.119.771.00 

6.289.176.00 

15.830.595.00 

22.119.771,00 

Operações Especiais Total 

22.119.771.00 

22.119.771.00 

22.119.771.00 

6.289.176,00 

15.830.595,00 

22.119.771,00 

Página 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
LDO 2018 

IPROC. N• 
FOLHAS 

Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos 

Controle: Original 

Unidade Responsável: 02.03.00- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Programa: 0003 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

Tipo: Finalfstico Natureza: Continuo 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover o Processo de Planejamento e Gestão 
do Sistema de Educação do Munlclplo, garantindo as Unidades Escolares e Sedes Administrativas os meios necessários 
para a Implementação dos 

Justificativa: Vinculado ê diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover o Processo de Planejamento e Gestão 
do Sistema de Educação do Municlpio, garantindo as Unidades Escolares e Sedes Administrativas os meios necessários 
para a Implementação dos 

~cador 

ATINGIR AS METAS PROJETADAS PARA O IDEB 
NACIONAL - ANOS FINAIS 
ATINGIR AS METAS PROJETADAS PARA O IDEB 
NACIONAL - ANOS INICIAIS 
REDUÇÃO DA EVESÃO ESCOLAR 
REDUÇÃO DE DEMANDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
(CUMPRIMENTO DO TAC - MINISTERIO PÚBLICO 
ASSINADO EM 2015) 

Metae Físicas 

Unidade Medida 

NOTA 

NOTA 

PERCENTUAL 

PERCENTUAL 

Custo Estimado para o Programa no exerclclo: R$ 201.288.381,00 

• 

COR00700 - SMARapd Informática Lida 

(ndlce 
Recente 

5,90 

0,95 

11.90 

Indica 
Futuro 

6.00 

6.50 

0,50 
5,00 

Meta para 
Exercício LDO 

5,20 

6,00 

0,80 

10,00 

Péglna 1 de 3 



Controle: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
LDO 2018 

Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos 

Original 

Unidade Responsável: 02.03.00 ·SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Programa: 

Tipo: 

Objetivo: 

Justificativa: 

0004 - AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES, 
CONSTRUÇÔE 

FinaHstlco Natureza: Contrnuo 

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de aquisição, construção de novas unidades 
escolares e ampliação das unidades existentes da educação Infantil e ensino fundamental· construção de setores 
administrativos. 

Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de aquisição, construção de novas unidades 
escolares e ampliação das unidades existentes da educação Infantil e ensino fundamental· construção de setores 
administrativos. 

Metas f(sfcas 

.._._ecador Unidade Medida 
Indica 

Recente 
lndlce 

Futuro 
Meta para 

Exercício LDO 

AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 

Custo Estimado para o Programa no exercfcio: 

COR00700 - SMARapd lnformállca Ltda 

UNIDADE 

UNIDADE 

R$ 8.369.615,00 

8,00 

82,00 
8,00 

89,00 
100,00 

100,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
LDO 2018 

IPRDC.N• 
FOLHAS 

Anexo V - Descrição dos Programas, Metas e Custos 

Controle: Original 

Unidade Responsllvel: 02.03.00 ·SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Programa: 0005 ·PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO· 
TRANSPORTE E 

Tipo: Final!stico Natureza: Continuo 

Objetivo: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover o processo de planejamento de gestão 
do sistema de educação do Município, provendo as unidades da secretaria com os meios para a implementação dos 
programas de transporte em 

Justificativa: Vinculado à diretriz Cuidar das Pessoas e da Cidade, tem o objetivo de promover o processo de planejamento de gestão 
do sistema de educação do Município, provendo as unidades da secretaria com os meios para a Implementação dos 
programas de transporte e m 

QUANTIDADE DE ALUNOS TRANSPORTADOS NO 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
QUANTIDADE DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO 
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Metas· Flslcas . '• 
Unidade Medida 

PERCENTUAL 

PERCENTUAL 

Custo Estimado para o Programa no exercfcio: R$ 18.995.650,00 

• 

COR00700 • SMARapd Informática Ltda 

Indico 
Recente 

100,00 

100,00 

Indica 
Futuro 

100,00 

100,00 

Meta para 
Exercício LDO 

100.00 

100,00 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

recesso o Vereador: 

Emll1 de~-~~~~~~-de2018. 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

• constitucionalidade da proposta apresentada. 

• 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

VI DA SILVA 

Sala de Reuniões, em 

11 de setembro de 2018 . 

OBERTO MEIRA 
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• C!)RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

e ente processo o Vereador: 

LUL~UES BARBOSA 
Presidente 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutinio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
14 de sete rode 2018 . 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a 

• inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

• ' 
J 1 (JJ\l:J / 

C IARARA 
Relatora 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 
É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
19 de setembro de 2018. 

/ </ -
LU~RLOS RODRIGUES BARBOSA 

Presidente 

O\ww~ 
RIBASSETO 

ENEDINE MERINO 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSIST~NCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• 
/ 

CHIARA 

I !~\ ~ 
O. \-v t.v \_ 1 brr[},),d 

NIERI BA SETTO 

• 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 

soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

19 de setembro de 2018. 

~ 
YAS SCIMENTO 

tora 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a inexistência de 

qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, deixamos ao escrutlnio do Egrégio Plenário a soberana 

decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
9 de set rode 2018. 

·~ :nJvv·~ 
CHIARA R NIERI ~ETTO 

Rela ora 

~~g.~~-
Membro 
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SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Primeira e Segunda 

Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária realizadas no dia 24 de 

setembro de 2018, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 25 de setembro de 2018. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 25 de setembro de 2018. 

~r--_ 
JOSIANE SIQUEIRA 

Diretora de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7233 
De 25 de setembro de 2018 

Cria 70 (setenta) cargos de Especialista em Educação Adjunto 

- Professor Substituto de Educação Básica - Especial no Plano 

de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS da Educação, Lei 

Municipal nº 5999, de 30 de novembro de 201 O. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Ficam criados 70 (setenta) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL, na 
classe "C", da grade salarial dos Especialistas em Educação - Adjuntos, conforme 
anexo 1, desta Lei. 

O anexo XI do quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salário da Lei 
Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, passa a ter a seguinte redação. 

ANEXO XI 
QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SAl..ARIO - ESPECIALISTAS EM 

EDUCACÃO ADJUNTO 
CARGOPCCS QUANTIDADE 

AREA OCUPADOS VAGOS TOTAL 
(..,) 

ESPECIALISTAS EM ESPECIALISTA EM EDUCAÇAO ADJUNTO -
EDUCAÇÃO PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 29 70 99 
ADJUNTO BÁSICA - ESPECIAL 

( ... ) 
( ... ) 

"(NR) 

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 

Bauru, 25 de setembro de 2018. 

1º Se etário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

J~E~EIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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ANEXO 1 
DESCRIÇÃO DE CARGOS 

CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA- ESPECIAL 
ESCOLARIDADE: 

1. Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em 
Educação Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, Visual); 
ou 

2. Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização (Lato 
Sensu, carga horária rnlnirna de 360 horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas 
áreas das Deficiências - Público Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, 
Flsica, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento Educacional Especializado -AEE; ou 

3. Conclusão do Curso Normal Superior com Habilitação em Educação Especial nas Áreas 
das Deficiências (Auditiva, Flsica, Intelectual, Visual); ou 

4. Conclusão do Curso Normal Superior com Especialização (Lato Sensu, carga horária 
mlnirna de 360 horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências 
- Público Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Flsica, Intelectual, Visual, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou em 
Atendimento Educacional Especializado - AEE; ou 

5. Conclusão do curso de Licenciatura Plena Em Educação Especial. 

CARGA HORÁRIA: 20 (vinte horas semanais) 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da grade dos Especialistas em Educação Adjunto -
Professor Substituto de Educação Básica - Especial. 

FUNÇÃO ESSENCIAL DO CARGO 
• Exercido de docência em regência de classes (Sala de Recurso e ltinerência) da Educação 

Especial em caráter de substituição. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
1. Planejar e ministrar aulas/atendimentos na Educação Especial, nas modalidades Sala 

de Recursos e !!inerência, em caráter de substituição. 
2. Oportunizar experiência de ensino/aprendizagem contribuindo para o 

desenvolvimento acadêmico e pessoal, aprimorando a qualidade de ensino a todos os 
alunos. 

3. Participar ativamente da elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, 
projetos, propostas e pollticas educacionais, no que se refere à educação inclusiva. 

4. Cumprir o plano de trabalho segundo o Projeto Polltico Pedagógico da Unidade 
Escolar. 

5. Seguir a proposta pedagógica, como coparticipe na elaboração e execução do 
mesmo, atuando de maneira colaborativa com o Ensino Regular. 

6. Observar, atuar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos com 
deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades 
educacionais especiais, tanto individualmente como em grupo. 

7. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos com 
deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades 
educacionais especiais, tanto individualmente corno em grupo. 

8. Participar integralmente dos perlodos dedicados ao planejamento, à avaliação, ao 
desenvolvimento profissional e às comemorações clvicas relacionadas ao calendário 
escolar. 

9. Participar ativamente do processo de integração da escola, familia e comunidade. 
1 O. Elaborar relatórios e registros solicitados pelas Unidades Escolares e pela Divisão de 

Educação Especial. 
11. Orientar a equipe escolar nos aspectos relacionados à Educação Especial e Inclusiva. 
12. Orientar o corpo docente e gestores da Unidade Escolar sobre práticas pedagógicas 
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especificas aos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno global do 
desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. 

13. Orientar o Agente Educacional - Cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos 
sempre que necessário. 

14. Acompanhar o processo de encaminhamento de alunos para especificidades clfnicas. 
15. Reconhecer as habilidades do aluno com deficiências, altas habilidades, transtorno 

global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. 
16. Elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade á 

aprendizagem e utilizar-se de estratégias diversificadas para favorecer a 
aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. 

17. Orientar os familiares dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno global 
do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, sobre a importância da 
parceria familia/escola para favorecer o desenvolvimento do filho/aluno. 

18. Orientar os familiares sobre os encaminhamentos para áreas especificas de 
atendimentos clinicas. 

19. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. 

Formação: para substituição nas Salas de Recursos e ltinerãncia: Licenciatura Plena em Pedagogia 
com Habilitaçao em Educação Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual, 
Visual); ou com Especialização (Lato em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências -
Público Alvo da Educaçao Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos 
Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou Especialização em Atendimento 
Educacional Especializado - AEE. Normal Superior com Habilitaçao em Educação Especial nas Áreas 
das Deficiências (Auditiva, Flsica, Intelectual, Visual); ou com Especialização em Educação 
Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências - Público Alvo da Educação Especial (Deficiências 
Auditiva, Flsica, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades/Superdotação) ou Especialização em Atendimento Educacional Especializado - AEE. 
Licenciatura Plena em Educação Especial. 

Competência: conhecimentos básicos dos diversos campos do saber e, principalmente o de 
desenvolvimento humano tipice e atrpico; relações de ensino aprendizagem para alunos com 
deficiências, altas habilidades/superdotação, transtorno global do desenvolvimento e necessidades 
educacionais especiais; conhecimento e uso de tecnologia de informação e comunicação e de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio especifico para alunos com deficiências, altas 
habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. 

Habilidades: Flexibilidade, facilidade de comunicação, eficiência no fazer pedagógico voltado aos 
processos de humanização/inclusão, valores em interação com a realidade e com os demais 
individuas, acolhimento e trato com a diversidade, hábitos de colaboração e trabalho em equipe. 
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Bauru, 25 de setembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os 
Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e 
Extraordinárias levadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 24 de setembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7227 

7228 

7229 

7230 

7231 

7232 

7233 

7234 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre o Serviço de Transporte de 
Escolares do Município de Bauru e dá outras providências; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bem 
móvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru à Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB; 
de autoria desse Executivo, que acrescenta os Incisos XVII e XVIII ao art. 61 da 
Lei nº 1574, de 07 de maio de 1971; altera dispositivos do art. 11-A da Lei nº 
3601, de 27 de julho de 1993, acrescentado pela Lei nº 6053, de 14 de abril de 
2011 e dá outras providências (SUBSTITUTIVO); 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementaçao de recursos, através 
de transposiçao, no orçamento do Municlpio, exerclcio de 2018; 
de autoria desse Executivo, que altera a Lei nº 7007, de 11 de dezembro de 
2017 (Lei Orçamentária Anual) e autoriza a abertura de crédito especial e 
transferência no orçamento do exercício de 2018. 
de autoria desse Executivo, que altera a redaçao da allnea "a" do art. 1º da Lei 
nº 6762, de 03 de março de 2016, que autoriza o Executivo a ceder o uso de 
bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal à EMPRESA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB; 
de autoria desse Executivo, que cria 70 (setenta) cargos de Especialista em 
Educaçao Adjunto - Professor Substituto de Educaçao Básica - Especial no 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS da Educaçao, Lei nº 5999, de 30 
de novembro de 2010; 
de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementaçao de recursos, através 
de transposiçao, no orçamento do Município de Bauru, exercício de 2018; 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinçao e apreço. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presid te 

Excelentrssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

RONALDO JOS~ se AVONE 
Chefe do Serviço de Proeedlfll ntos Leglslotlvot 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 26 de setembro de 2.018 . 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviannos a Vossa Excelência a Lei Municipal n' 7.120/18, que cria 70 (setenta) 
cargos de Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Especial no Plano de 
Cargos, Carreiras e Salário· PCCS da Educação, Lei Municipal n' 5 , de 30 de novembro de 2.010. 

Atenciosas saudaç 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

!PAL 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI 7.120. DE 26 DE SETEMBRO DE 2.018 
Cria 70 (setenta) cargos de Especialista em 
Educação Adjunto - Professor Substituto de 
Educação Básica - Especial no Plano de 
Cargos, Carreiras e Salário - PCCS da 
Educação, Lei Munic ipal nº 5.999, de 30 de 
novembro de 2.010. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e e le sanciona e promulga a seguinte lei : 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Ficam criados 70 (setenta) cargos efetivos de ESPECIALI STA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO -
PROFESSOR SU BSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPEC IAL, na classe "C", da grade salarial dos 
Especialistas cm Educação - Adjuntos, conforme anexo 1, desta Lei . 

O anexo XI do quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salário da Lei Munic ipal nº 5.999, de 30 de 
novembro de 2.010, passa a ter a seguinte redação. 

ANEXO XI 
QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS ESA 

EM EDUCA ÃO ADJUNTO 
CARGOPCCS 

10 • ESPECIALISTAS 

UANTIDADE 
ÁREA OCUPADOS VAGOS TOTAL 

ESPECIALISTAS 
EM EDUCAÇÃO 

ADJUNTO 

"(NR) 

ESPEC IALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 

EDUCA ÃO BÁSICA - ESPECIAL 
29 70 99 

As despesas decorrentes desta lei serão ate idas om dotações próprias do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

Projeto de iniciati va do 
PODER EXECUTIVO 
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ANEXOI 
DESCRIÇÃO DE CARGOS 

CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
ESPECIAL 
ESCOLARIDADE: 

1. Conclusão do curso de Licenciatura Plena cm Pedagogia com Habilitação em Educação Especial nns Áreas das 
Deficiências (Auditiva, Física, Intelectual. Visual); ou 

2. Conclusão do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização (Lato Sensu, carga horária mlnima de 360 
horas) em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências - Público Alvo da Educação Especial 
(Deficiências Auditiva, Fisica, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades/Superdotação) ou em Atendimento Educacional Especializado - AEE; ou 

3. Conclusão do Curso Normal Superior com Habilitação em Educação Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, 
Física, Intelectual, Visual); ou 

4. Conclusão do Curso Normal Superior com Especialização (Lato Sensu, carga horária mfnima de 360 horas) em 
Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências - Público Alvo da Educação Especial (Deficiências 
Auditiva, Ffsica, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou 
em Atendimento Educacional Especializado - AEEi ou 

5. Conclusão do curso de Licenciatura Plena Em Educação Especial. 

CARGA HORÁRIA: 20 (vinte horas semanais) 
REFERtNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da grade dos Especialistas em Educação Adjunto-Professor Substituto de 
Educação Básica - Especial. 

FUNÇÃO ESSENCIAL DO CARGO 
• Exercfcio de docência em regência de classes (Sala de Recurso e Itinerância) da Educação Especial em carãter de 

substituição. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
1. Planejar e ministrar aulas/atendimentos na Educação Especial, nas modalidades Sala de Recursos e ltinerância. em 

caráter de substituição. 
2. Oportunizar experiência de ensino/aprendizagem contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal, 

aprimorando a qualidade de ensino a todos os alunos. 
3. Participar ativamente da elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e pollticas 

educacionais, no que se refere à educação inclusiva. 
4. Cumprir o plano de trabalho segundo o Projeto Polltico Pedagógico da Unidade Escolar. 
5. Seguir a proposta pedagógica, como coparticipe na elaboração e execução do mesmo, atuando de maneira colaborativa 

com o Ensino Regular . 
6. Observar, atuar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno 

global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. tanto individualmente como em grupo. 
7. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos com deficiências, altas habilidades, 

transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, tanto individualmente como em grupo. 
8. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, ao desenvolvimento profissional e às 

comemorações clvicas relacionadas ao calendário escolar. 
9. Participar ativamente do processo de integração da escola, familia e comunidade. 
1 O. Elaborar relatórios e registros solicitados pelas Unidades Escolares e pela Divisão de Educação Especial. 
11. Orientar a equipe escolar nos aspectos relacionados à Educação Especial e Inclusiva. 
12. Orientar o corpo docente e gestores da Unidade Escolar sobre práticas pedagógicas especfticas aos alunos com 

deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. 
t 3. Orientar o Agente Educacional - Cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos sempre que necessário. 
t 4. Acompanhar o processo de encaminhamento de alunos para especificidades clfnicas. 
IS. Reconhecer as habilidades do aluno com deficiências. altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e 

necessidades educacionais especiais. 
I 6. Elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade à aprendizagem e utilizar.se de estratégias 

diversificadas para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. 
17. Orientar os familiares dos alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e 

necessidades educacionais especiais, sobre a importância da parceria famflia/escola para favorecer o desenvolvimento 
do filho/aluno. 

18. Orientar os familiares sobre os encaminhamentos para âreas específicas de atendimentos clfnicos. 
19. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. 

Formação: para substituição nas Salas de Recursos e Itincrância: Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em 
Educação Especial nas Áreas das Deficiências (Auditiva, física, Intelectual. Visual); ou com Especialização (Lato em Educação 
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Especial/Inclusiva ou nas âreas das Deficiências - Público Alvo da Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, 
Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação) ou Especialização em Atendimento 
Educacional Especializado - AEE. Normal Superior com Habilitação em Educação Especial nas Áreas das Deficiências 
(Auditiva, Fisica, Intelectual, Visual); ou com Especialização em Educação Especial/Inclusiva ou nas áreas das Deficiências -
Público Alvo da Educação Especial (Defici!ncias Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento 
e Altas Habilidades/Superdotação) ou Especialização em Atendimento Educacional Especializado - AEE. Licenciatura Plena em 
Educação Especial. 

Competência: conhecimentos básicos dos diversos campos do saber e. principalmente o de desenvolvimento humano tipico e 
atípico; relações de ensino aprendizagem para alunos com deficiências, altas habilidades/superdotação, transtorno global do 
desenvolvimento e necessidades educacionais especiais; conhecimento e uso de tecnologia de informação e comunicação e de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio especifico para alunos com deficiências, altas habilidades, transtorno global do 
desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. 

Habilidades: Flexibilidade, facilidade de comunicação, eficiência no fazer pedagógico voltado aos processos de 
humanização/inclusão, valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, acolhimento e trato com a diversidade, 
hábitos de colaboração e trabalho cm equipe . 

Cumpridas as exlgónclas legais 
oncamln~a·se o presento processo 
ao Serviço de Microfilmagom 0 Arquivo 

Bauru •• ~.~J. 
Oiretorli. d 


