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Lei nº 006/2017                       Palmeira do Piauí (PI), 24 de fevereiro de 2017 
 
 

“Altera o texto da Lei nº 0096/2015 na 

forma de Emenda aos Art. 3º inciso III; 

1 e 3, criando os cargos de Monitor 

Escolar e Coordenador dos Serviços 

de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e dá outras providencias”  

 
 

O Prefeito do Município de Palmeira do Piauí, Estado do Piauí-PI, no uso 
de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - o Art. 3º, III, 1, da Lei nº 0096/2000, passa a vigorar com a 
inclusão do Cargo de Monitor Escolar no Departamento de Ensino na 
Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Palmeira do 
Piauí. 
  

§ Compete ao Monitor Escolar:  
 
- Auxiliar o motorista no sentido de manter o interior do veículo sempre 

limpo. Se precisar de limpeza mais profunda, avisar ao motorista; 
- Estar atento no momento do embarque e do desembarque dos alunos, 

auxiliando sempre que for necessário. O aluno não pode correr o risco de cair 
do veículo; 

- Cuidar da disciplina dos alunos, evitando que eles comam ou bebam 
durante o trajeto, discutam entre si, desrespeite uns aos outros, joguem 
quaisquer objetos pelas janelas ou que coloquem quaisquer partes do corpo 
para fora; 

- Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando aos 
lares; - Auxiliar os alunos em caso de emergência (vomito, dor de cabeça, mal 
estar, etc.) e avisar imediatamente a direção da escola e o responsável 
imediato do Transporte Escolar; - Verificar se o aluno não está esquecendo 
algum pertence no veículo. No final de cada rota, faça uma vistoria a fim de 
verificar objetos esquecidos; 

- Controlar a abertura das janelas, não permitindo que fiquem abertas 
por mais de 15 centímetros; 
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- Verificar, sempre, se os alunos estão usando corretamente o cinto de 
segurança. A responsabilidade pelo uso do cinto é, em primeiro lugar, do 
monitor; 

- Antes do início de qualquer rota, verificar se os cintos de segurança 
estão encaixados; - Não permitir conversas inadequadas durante os trajetos; 

- Prestar atenção nos outros veículos transitando, mantendo os alunos 
sempre sobre sua guarda. A responsabilidade pelo transporte começa no 
portão da escola ou no embarque do aluno, no percurso de ida. O aluno deve 
esperar até que o veículo pare completamente antes de se aproximar para o 
embarque. 

- Sempre descer do veículo, no embarque e no desembarque dos 
alunos. 

- Estar atento com o aluno que demonstrar algum comportamento fora 
do comum;  

- Estar sempre atento à porta de entrada e saída do veículo; 

- Interferir em qualquer comportamento por parte do usuário que venha 
atrapalhar o motorista e os demais usuários do transporte coletivo; 

- Fazer uso do uniforme e do crachá durante todo o horário de trabalho; 

- Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam 
na sua esfera de competência. 

- Apoio constante nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, 
entre outras que exijam auxílio no cotidiano escolar aos alunos com 
necessidades educativas especiais; 

- Ser cordial com a família, informar-se sobre seus interesses, gostos e 
costumes em casa, se faz uso de alguma medicação, como dorme, como 
brinca, como se alimenta; 

- Conversar com outros profissionais que por ventura atendam o aluno, 
procurando obter recomendações de cuidados necessários para lidar com o 
aluno na área motora, fonoaudiologia, psicologia, dentre outros; 

- Manter relacionamento profissional, ético e de extrema parceria com o 
professor titular; - Procurar envolver-se na dinâmica da sala de aula, não 
tornando seu acompanhamento ao aluno uma forma apática de ficar 
permanentemente sentado ao seu lado; 
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- Em casos de alunos com dificuldades motoras nos membros 
superiores que não conseguem fazer uso da escrita, compete ao monitor 
escolar realizar a cópia de conteúdos, atividades e tarefas de casa, assim 
como, auxiliá-los como escriba nas avaliações; 

- Auxiliar o professor titular na organização do portfólio do aluno; 

 - Procurar contribuir com todos da classe, alunos e professores; - 
Promover independência e autonomia do aluno na execução das atividades em 
sala de aula e fora dela; 

- Conhecer a sistemática de alimentação do aluno se necessita de 
instrumentos adaptados para sua alimentação ou não; 

- Se o aluno utiliza fraldas, não cabe ao monitor ensinar sozinho o uso 
adequado do sanitário, nem desenvolver o controle dos esfíncteres para a 
retirada das fraldas. Esse processo deverá ter início na família (se for possível 
de acordo com o quadro clínico do aluno) e em comum acordo, como uma 
parceria, o monitor poderá ir dando continuidade a esse processo na escola; - 
Acompanhar o aluno ao banheiro, auxiliando na higiene que se fizer necessária 
com naturalidade, respeito e zelo de forma a não expor o aluno com atitudes de 
constrangimento. 

 - Em casos de alunos cadeirantes, compete ao monitor escolar auxiliá-lo 
no deslocamento da cadeira de rodas para o assento adaptado e auxiliá-lo nas 
questões de higiene. 

- Participar de reuniões, cursos e demais situações sempre que for 
convocado pela escola, equipe multidisciplinar ou coordenação de educação 
inclusiva. 

  § o Monitor Escolar terá que possuir escolaridade mínima a nível de 
ensino médio e possuir idade mínima de 18 anos. 
  

§ A quantidade de vagas, vencimentos e carga horária será definida na 
forma do anexo I/2017 deste Lei.  
  

Art. 2º - o Art. 3º, III, 3, da Lei nº 0096/2000, passa a vigorar com a 
inclusão do Cargo de Coordenador do Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos no Departamento de Bem Estar Social e 
Desenvolvimento do Trabalho na Secretaria Municipal de Serviço Social  da 
Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí. 
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§ Compete ao Coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos: Planejar, coordenar, executar, monitorar e avaliar os serviços de 
convivência e de fortalecimento de vínculos do Sistema Único de Assistência 
Social. Assegurar a inclusão das pessoas com deficiência nos serviços de 
proteção social. Buscar parcerias com Órgãos Governamentais, entidades da 
sociedade civil para implementar, ampliar e aprimorar os serviços. Promover 
seminários, encontros e fóruns de debates, bem como estudos e pesquisas 
sobre questões relacionadas ao campo da coordenação.   
   

§ O Coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos terá que possuir formação a nível superior em qualquer área. 
  

§ A quantidade de vagas, vencimentos e carga horária será definida na 
forma do anexo I/2017 deste Lei.  

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

_________________________________ 
João da Cruz Rosal da Luz 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I/2017 – Símbolo, Vencimento, Quantidade e Carga Horária 

 
 

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
VALOR 

DAM-2 MONITOR ESCOLAR 12 40H R$ 937,00 

DAM-5 

COORDENADORA 
DE 

FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS 

1 40H R$ 2.000,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


