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SOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 2.342 DE 25 DE MAIO DE 2018

Altera a Lei n° 0949, de 23 de
dezembro de 2005, que dispoe sobre
normas de funcionamento do Sistema
Estadual de Educagao.

O ©OVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembleia Legislative do Estado do Amapa
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituigao Estadual, sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° O inciso V, do art. 8°, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro
de 2005, passa a vigorar com a seguinte redagao:

“ Art. 8°
V - Tradutor e Interprete de Libras - Lingua
Portuguesa”

Art. 2° O art. 14, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redagao:

“ Art. 14. Sao atribuigoes do Tradutor e Interprete de
Libras - Lingua Portuguesa:
I - acompanhar os docentes e discentes surdos e com
deficiencia auditiva nas escolas da rede estadual,
desde que o aluno com necessidades especiais tenha
dominio de Libras;
II — dar apoio a acessibilidade, aos servigos e a
atividade fim do Sistema Estadual de Educagao;
III - assegurar aos alunos surdos ou com deficiencia
auditiva o acesso a comunicagao, a informagao e a
educagao.”
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Art. 3° O art. 15, da Lei n° 0949, de 23 de dezembro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redagao:

“Art. 15.
I - auxiliar os professores no atendimento dos alunos
com deficiencia e/ou transtomo globais do
desenvolvimento, mantendo comunicagao com os
responsaveis, professores e gestao escolar e
responsabilizar-se pelo atendimento alimentar dos
alunos sob orientagao da gestao escolar;

II - auxiliar os alunos com deficiencias, na locomogao,
higiene ou alimentagao nas dependences da Unidade
Escolar ou fora dessa em atividades escolares
previamente planejadas pelo(s) professor(es) da classe
e autorizadas pela gestao escolar;

III - realizar procedimento de higiene e cuidados em
alunos com necessidades educacionais especificas;

IV - ministrar via oral e com autorizagao dos
responsaveis pelo aluno com deficiencia e transtomos
globais do desenvolvimento, quando necessario,
medicamentos salvo nas hipoteses em que tal atividade
seja privativa de enfermeiro, cumprindo rigorosamente
a prescrigao medica, mediante conhecimento previo
dos horarios, com anuencia do professor e do diretor
para sua entrada em sala;

V - comunicar aos responsaveis da Unidade Escolar,
sempre que necessario, as ocorrencias relacionadas ao
aluno.

Art. 4° Os incisos V e VI, do art. 20, da Lei n° 0949, de 23 de
dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redagao:

“ Art. 20.
V - Tradutor e Interprete de Libras - Lingua
Portuguesa:

a) Bacharelado em Letras/Libras, com habilitagao em
tradugao e interpretagao de Libras - Lingua
Portuguesa;
b) qualquer graduagao em nivel superior, acrescida de
certificado de proficiencia em tradugao e interpretagao
de Libras - Lingua Portuguesa;
c) qualquer graduagao em nivel superior, acrescida de
curso de formagao em tradugao e interpretagao de
Libras - Lingua Portuguesa;

d) qualquer graduagao em nivel superior, acrescida de
curso de educagao profissional com habilitagao em
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tradugao e interpretagao de Libras - Lingua
Portuguesa.
VI -Cuidador: ensino medio completo e capacitagao na
area de educagao especial e saude.
Paragrafo unico. O aprovado em concurso publico para
o cargo de cuidador, apos empossado, deve ser
submetido a curso de capacitagao em nogoes basicas
de Educagao Especial e primeiros socorros, com carga
horaria minima de 80 (oitenta) horas.”

Art. 5° O quantitative de vagas criadas por esta Lei e o
estabelecido em seu Anexo I.

Art. 6° O vencimento basico do cargo de Interprete em Libras e o
constante do Anexo II desta Lei.

Art. 7° As despesas resultantes da aplicagao desta Lei correrao
por conta das dotagoes orgamentarias proprias, ficando o Poder Executivo
autorizado a realizar as suplementagoes que se fizerem necessarias.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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ANEXO I

QUANTITATIVO DE VA6AS CRIADAS POR ESTA LEI

CARGO VAGAS
TRADUTOR E

INTERPRETE DE LIBRAS
- LINGUA PORTUGUESA

65

CUIDADOR 200
TOTAL 265

ANEXO II

INTERPRETE EM LIBRAS

CLASSE NIVEL PADRAO R$

Classe
C

M4C01 01 3.513,29
M4C02 02 3.618,68
M4C03 03 3.727,25
M4C04 04 3.839,06
M4C05 05 3.954,22
M4C06 06 4.072,84
M4C07 07 4.195,04
M4C08 08 4.320,88
M4C09 09 4.450,53
M4C10 10 4.584,02
M4C11 11 4.721,55
M4C12 12 4.863,21
M4C13 13 5.009,08
M4C14 14 5.159,36
M4C15 15 5.314,14
M4C16 16 5.473,57
M4C17 17 5.637,77
M4C18 18 5.806,91
M4C19 19 5.981,12
M4C20 20 6.160,56
M4C21 21 6.345,37
M4C22 22 6.535,74
M4C23 23 6.731,79
M4C24 24 6.933,76
M4C25 25 7.141,78
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