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LEI N° 529/2019 DE 15 DE MARÇO DE 2019. 

 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO DE PROFISSIONAL 
DE APOIO ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DA 
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE 
ABAETETUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 

Art. 1º. O município em atendimento à legislação vigente e em consonância com as 

diretrizes do Governo Municipal, institui a criação de cargo de Profissional de Apoio Escolar 

de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva no âmbito do Município de 

Abaetetuba. 

Art. 2º. Constitui objeto desta legislação, a criação do cargo de Profissional de Apoio Escolar 

para colaborar na promoção da Perspectiva da Educação Inclusiva, a garantia do acesso, da 

permanência, da participação e apoiando o professor regente na aprendizagem dos alunos 

com deficiência da rede pública municipal de ensino, conforme o embasamento da Lei 

13.146/2015 – Capítulo I, Das Disposições Gerais. 

Art. 3º. O Profissional de Apoio Escolar, com formação mínima em Ensino Médio e curso de 

capacitação para a função será lotado nas turmas regulares onde houver estudante(s) com 

deficiência.  

Parágrafo Único. Parágrafo Único - O Profissional de Apoio Escolar não é caracterizado 

como professor para os devidos fins de direito.e terá entre suas atribuições: Estimular a 

interação com os alunos da escola, traçando parceria com a comunidade escolar; Estimular 

a autonomia dos alunos público-alvo da Educação Especial no desenvolvimento de 

atividades de vida diária e práticas (alimentação, higiene e locomoção); Auxiliar nas 

atividades correlatas ao bem-estar do(s) aluno(s) público-alvo da Educação Especial, 

levando ao conhecimento da Unidade de Ensino  fatos ou fatores externos ou internos que 

possam interferir no aprendizado, saúde ou convivência saudável do(s) referidos aluno(s). 

Art. 4º. Comprovada a necessidade, após avaliação e parecer da Coordenação de 

Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), será lotado, 01 (um) 

Profissional de Apoio Escolar para realizar acompanhamento aos estudantes com 

deficiência.  

§ 1º - Pessoa com deficiência são àquelas que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
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condições com as demais pessoas, conforme descreve a Convenção sobre Direitos das 

Pessoas com Deficiência – CDPD (ONU/2006). 

§ 2º - Consideram-se deficiências: deficiência intelectual, deficiência visual (baixa visão e 

cegueira), deficiência auditiva/surdez, deficiência física, deficiência múltipla e 

surdo/cegueira. 

§ 3º - A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, 

para todos os efeitos legais, conforme estabelece a Lei nº 12.764/2012; 

Art. 5º. O Profissional de Apoio Escolar exercerá atividades de alimentação, higiene, 

locomoção do estudante com deficiência e atuará em todas as atividades escolares nas 

quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, ofertados pela rede 

pública municipal de ensino.  

Parágrafo Único – O Município de Abaetetuba, materializado pelas parcerias entre as 

secretarias de educação e de saúde viabilizará no prazo de 90 (noventa) dias após a 

contratação dos referidos profissionais, curso de primeiros socorros para todos os 

profissionais de apoio escolar. 

Art. 6º.  Aplica-se aos ocupantes do cargo de Profissional de Apoio Escolar a remuneração 
conforme valor definido na tabela constante no Anexo I desta Lei. 
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ABAETETUBA, em 15 de março de 2019.  
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