
LEI MUNICIPAL Nº 4.449
Autoriza o Poder Executivo a firmar Convenio com o Cen-
tro de Integraçπo Empresa-Escola; a abrir Credito Espe-
cial; e da outras providencias.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
firmar  Convenio  com  o  Centro  de  Integraçπo  Empresa-Escola  - 
CIEE,  visando  a  proporcionar  a  estagiários  do  curso  de 
magistério e licenciatura competentes estágios de complementaçπo 
educacional.

Art. 2º - O prazo de validade do convenio será determinado 
e nπo excedera o período letivo do ano de 1993, limitado ao 
numero de 4 (quatro) estagiários.

§ único - A Secretaria Municipal da Educaçπo, Cultura, Des-
porto e Turismo definira, através da necessidade do serviço, mo-
tivada  pela  falta  de  professor  as  vagas  existentes,  cabendo 
aproveitamento de a]unos do magistério e de licenciatura para 
estagio de suas respectivas cadeiras.

Art. 3º - Em contrapartida o Município repassara ao CIEE o 
valor correspondente ao nível 1 (um), do Quadro do Magistério 
Municipal,  com  carga  de  20  (vinte)  horas  semanais,  para  as 
atividades de magistério em sala de aula.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a a-
brir um Credito Especial no Orçamento vigente, no valor de CR$ 
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros reais), para cumprimento da 
despesa autorizada pela presente Lei.

Art. 5º - Servirπo para cobertura do credito aberto pelo 
artigo anterior, os seguintes recursos orçamentários

05 - SMECDT
0514 - Construçπo Esc.Infantil - Creche
Projeto nº 1.091
411000.258 - Obras e Instalações
Art. 6º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 

entrara em vigor na data de sua publicaçπo, retroagindo seus e-
feitos a partir de 02 de agosto de 1993.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 25 DE AGOSTO DE 
1993.

a)IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

a)SETEMBRINO GONÇALVES FRANCO
Sec.Mun.Administraçπo
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