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ESTAOO DO RIO GRANOE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N° 7.146,14 DE ABRIL DE 2010.

. Cria cargo e autoriza a contrataçao e
mergencial de Coordenador do Curso
de Metal Mecanica ..

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RJO GRANDE DO
SUL.

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

Art.1° Fica criado, em carater emergencial, o cargo de Coordenador do Curso de
Metal Mecanica.

Art. 2° Autoriza o Poder Executivo a contratar um (01) Coordenador para o curso
de Metal Mecanica, com regime de quarenta (40) horas semanais, em carater emergencial, por
seis (6) meses,prorrogavel por mais se is meses, remuneraçao no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), com base nos artigos n° 250, 251 e 252 da Lei Complementar nO07/90, do Quadro
dos Servidores efetivos, para trabalhar no Centro Municipal de Educaçao Profissional - CMEP.

Art. 3° As Atribuiç6es do cargo criado pela artigo anterior saD as seguintes: mi
nistrar aulas te6ricas com os alunos envolvendo a area da mecanica, avaliaçao individual, en
caminhamento para o mercado de trabalho, pesquisa no mercado de trabalho, planejamento,
coordenaçao e execuçao da parte te6rica e pratica do curso, estruturaçao da operacionalizaçao
do curso, supervisao e orientaçao das aulas praticas com os alunos referentes a: torno, solda,
freza, funilaria, serra, conhecimentos gerais da tecnologia mecanica, saude e segurança do
trabalho e manuseio adequado do maquinario.

Paragrafo unico. O profissional a ser contratado para ministrar o curso de metal
mecanica, deve ter formaçao na area, comprovada.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta do orçamento de
2010 da Secretaria MuniCipal de Educaçao e cultura - SMEC, na seguinte dotaçao:

07 - SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAo E CULTURA
0701 - MDE '

762-5/3319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil
772-2/3319013000000 - Obrigaç6es Patrimoniais

Art.5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 14 de abril de 2010.
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