
LEI MUNICIPAL Nº 2695
Dispõe sobre a nova situaçpžo dos professores que
trabalham no Departamento Municipal de Educaçp8o.

ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE CARA-
ZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Serp=o aproveitados para trabalhar nos Grupos de
Assessoria do Departamento Municipal de EducaçpØo professores e
especialistas em Educaçpro.

Art. 2º - Poderp�o ser professores estaduais, municipais ou
outros que np¦o possuam nenhuma vinculaçp¦o empregatícia.

§ único
Tratando-se de professores estaduais o Município requererá

sua cedência.
Art. 3º - O professor municipal contratado que exerce suas

atividades no Departamento Municipal de Educaçp©o será
enquadrado, de acordo com a titulaçpDo, num dos níveis
estabelecidos pela Lei 2.612/74 que dispõe sobre a contrataçpào
de professores pelo Município de Carazinho.

Art. 4º - O regime de trabalho do professor que atua no De-
partamento Municipal de Educaçpō, poderá ser de 22 ou 44 horas
semanais, conforme opçpIo de cada um.

Art. 5º - O professor que optar pelo regime integral, ou
seja 44 horas, terá um acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o
salário de seu nível.

Art. 6º - O professor estadual, cujo regime no estado é de
22 horas, poderá optar pelo de 44 a ser cedido ao DME fazendo
jus entpÍo a um contrato de professores municipais.

Art. 7º - Os coordenadores dos Grupos de Assessoria terp�o
direito a uma gratificaçp:o mensal de 30% (trinta por cento)
sobre o salário fixado para o seu regime de trabalho.

Art. 8º - Os grupos de Programaçp£o e Acompanhamento Pedagó-
gico constituem a Assessoria Técnica do Departamento Municipal
de Educaçp�o.

§ 1º
A titulaçpuo mínima para o exercício das funções de que

trata este artigo é a licenciatura por Faculdade de Educaçp©o.
§ 2º
Os que np�o tiverem a titulaçp�o mínima exigida deverp�o

procurar atingi-la no mais curto prazo possível.
Art. 9º - Os integrantes da Assessoria Técnica terp{o

direito a uma gratificaçp³o mensal de 20% (vinte por cento) sobre
o salário fixado para o seu regime de trabalho.

Art. 10 - A situaçp�o do Diretor do Departamento Municipal
de EducaçpQo é regida pela Lei 2572/73 de 28 de agosto de 1973.

Art. 11 - O professor que trabalha no Departamento
Municipal de Educaçpto terá direito a 30 (trinta) dias de férias
anuais.

Art. 12 - Fica revogada a Lei Municipal nº 2.622/74 de 10
de maio de 1974.

Art. 13 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçp•o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 02 DE MAIO DE 1975.

a)ERNESTO GUILHERME KELLER FILHOPrefeito Municipal
a)PROF. FERNANDO ARI MOEHLECKE

Secretário
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