
LEI MUNICIPAL Nº 6.688, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007.

Autoriza o Poder Executivo a firmar Contrato 
de  Colaboração  Técnica,  cedência  de 
servidores, nos termos da Lei Municipal  nº 
4.494/93,  para  a  FGTAS  e  revoga  a  Lei  
Municipal nº 4.897/96.

ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contrato de Colaboração 
Técnica, ceder 2 (dois) servidores para a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – 
FGTAS, para executarem os serviços prestados pela Agência FGTAS/SINE, em regime de 
40  (quarenta)  horas  semanais,  no  período  de  01  (hum)  ano,  podendo ser  prorrogado 
através de Termo Aditivo, de acordo com a minuta de convênio, que é parte integrante 
desta Lei.”

   
Art.  2º Em contrapartida,  a  FGTAS compromete-se  em manter  instalado 

Unidade de Sistema Nacional  de Emprego SINE/RS e a  qualificação/treinamentos  aos 
munícipes de Carazinho.

Art. 3º  As despesas decorrentes desta Lei, serão cobertas pelas dotações 
próprias do órgão e unidade de lotação dos servidores cedidos, do orçamento vigente e 
dos próximos exercícios.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.  5º  Revogam-se  as  disposições  em  contrário,  em  especial,  a  Lei 
Municipal nº 4.897, de 23 de janeiro de 1996.

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2007.

                                                                                                ALEXANDRE A. GOELLNER
                                   Prefeito

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

ISOLDE MARIA DIAS
Secretária da Administração

IMD



MINUTA

CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS

CONVÊNIO  DE  CEDÊNCIA  ENTRE  O 
MUNICIPIO DE CARAZINHO E A FGTAS.

O MUNICÍPIO DE CARAZINHO,  pessoa jurídica  de direito  público,  com 
sede na Av. Flores da Cunha, nº 1264, inscrito no CNPJ sob nº 87.613.535/0001-16, representado 
por seu Prefeito, Sr. ALEXANDRE A. GOELLNER, adiante nominado simplesmente CEDENTE e a 
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FGTAS, com sede na rua Washington 
Luiz,  nº  1110,  representado  por  seu  Diretor-Presidente,  Sr.  .....................,  aqui  nominado 
simplesmente  CESSIONÁRIO,  resolvem  firmar  o  presente  CONVÊNIO  DE  CEDÊNCIA  DE 
SERVIDORES MUNICIPAIS, autorizado pela Lei Municipal nº ............, de ........., de acordo com as 
condições expressas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA  PRIMEIRA  -  DO  OBJETO -  O  CEDENTE  cede  ao  CESSIONÁRIO  02  (dois) 
servidores, para executarem os serviços prestados pela Agência FGTAS/SINE. 

CLÁUSULA  SEGUNDA -  A  cedência  de  que  trata  o  presente  instrumento,  é  motivada  pela 
necessidade do CESSIONÁRIO e é de atendimento de mútuo interesse das partes,  eis que na 
geração de emprego e mão de obra.

CLÁUSULA  TERCEIRA -  Em  contrapartida,  a  FGTAS  compromete-se  em  manter  instalado 
Unidade de Sistema Nacional de Emprego SINE/RS e a qualificação/treinamentos aos munícipes 
de Carazinho.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO – compete:
a) supervisionar e controlar o funcionamento da Agência FGTAS/SINE de Carazinho;
b) prestar orientações técnicas para o desenvolvimento das atividades;
c)  estimular  as  diretrizes,  metodologia  de  trabalho,  fornecer  formulários  de  preenchimento 
necessários e treinar o pessoal colocado à disposição pelo CESSIONÁRIO;
d) ceder móveis e equipamentos para o desenvolvimento das atividades;
e) ceder materiais de expediente e formulários específicos do TEM e FGTAS;

CLÁUSULA QUINTA -  O presente  instrumento  será  pelo  prazo  de  um (01)  ano,  a  contar  da 
assinatura deste Convênio, podendo ser renovado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - O presente Convênio poderá ser rescindido, mediante comunicação escrita 
de qualquer das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os casos omissos serão resolvidos pelas partes, de comum acordo.

CLÁUSULA  OITAVA  -  As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Carazinho,  para  dirimir  as 
questões oriundas da execução do previsto neste Convênio de cedência, quando não for possível 
solucioná-las de comum acordo.

E, por estarem justas e de acordo, as partes assinam o presente Convênio, 
em duas vias de igual teor.

Carazinho,  .... de ............ de 2007.

          Prefeito



                     Diretor-Presidente da FGTAS
IMD
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