
LEI MUNICIPAL Nº 5.052

Autoriza o Município a firmar Termo  de Cooperaçπo com 
o SENAI/RS e ACIC.

AYLTON MAGALH├ES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - Fica o Município de Carazinho autorizado a firmar 
Termo  de  Cooperaçπo  com  o  SENAI/RS  e  ACIC,  para  o 
desenvolvimento de cursos de qualificaçπo profissional, conforme 
minuta que faz parte da presente Lei.

Art. 2º - As despesas docorrentes desta Lei serπo cobertas 
pela seguinte dotaçπo do Orçamento vigente:

  05 - SECR.MUN. EDUCAÇ├O, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
0506 - Manutençπo do Ensino Fundamental
Ativ. nº 2060
117.140/313200.140 - Outros Serviços e Encargos

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 16 DE ABRIL DE 1997.

a)AYLTON MAGALH├ES
Prefeito Municipal

a)JOSÉ MOISÉS MARCONDES
Sec.Mun.Administraçπo

M I N U T A

TERMO DE COOPERAÇ├O que firmam entre si o SERVIÇO 
NACI ONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - Departamento 

Regional do Rio Grande do Sul, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARAZINHO e a ASSOCIAÇ├O COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CA

RAZINHO.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - De-

partamento Regional do Rio Grande do Sul, doravante denominado 
SENAI/RS, com sede à Av. Assis Brasil, nº 8450, Porto Alegre-RS, 
inscrito no CGC/MF sob o nº 33.564.543/0019-10, representado, 
neste ato, pelo seu Presidente do Conselho Regional, Ademar de 
Gasperi, por seu Diretor Regional, José Zortéa, a Prefeitura Mu-
nicipal de Carazinho, doravante denominada PREFEITURA, com sede 
à Av. Flores da Cunha, nº 1264, Carazinho-RS, inscrita no CGC/MF 
sob o nº 87.613.535/0001-16, representada, neste ato, pelo seu 
Prefeito, Aylton Magalhπes e a Associaçπo Comercial e Industrial 
de Carazinho, doravante denominada ACIC, com sede à Rua Venâncio 
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Aires, nº 612, Carazinho-RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 
88.457.114/0001-16 representada, neste ato, pelo seu Presidente, 
Sidnei Olavo Meyer.

                  CLÁUSULA PRIMEIRA
                     DO OBJETO
Constitui objeto deste Termo a açπo conjunta das partes en-

volvidas no sentido de possibilitar o desenvolvimento de cursos 
de Qualificaçπo Profissional de Montador de Máquinas e 
Equipamentos Agrícolas, com carga horária de 400 horas, visando 
atender às necessidades da comunidade de Carazinho, sob a 
coordenaçπo do Centro de Formaçπo Profissional SENAI Joπo 
Wallig, de Carazinho-RS, a partir de 1º de maio de 1997 e 
destinado a alunos da rede municipal de ensino.

                  CLÁUSULA SEGUNDA
                   DAS OBRIGAÇ╒ES
1. AO SENAI-RS competirá:
a) ceder equipamentos (máquinas, ferramentas e mobiliário) 

e as instalações físicas do CFP SENAI Joπo Wallig necessárias ao 
desenvolvimento dos cursos de Qualificaçπo Profissional de 
Montador de Máquinas e Equipamentos, com carga horária de 400 
horas por curso; 

b) ceder 01 (um) instrutor em regime de 04 (quatro) 
horas/dia, para ministrar os cursos, objeto deste Termo;

c) fornecer material didático e material de consumo para o 
desenvolvimento dos cursos;

d) efetuar o pagamento das despesas de água, energia 
elétrica e telefone;

e) dar suporte administrativo e efetuar os registros 
escolares, segundo normas internas do SENAI-RS;

f) fazer processo seletivo dos candidatos inscritos nos 
cursos, após indicados pela PREFEITURA;

g) certificar os alunos concluintes, conjugando assiduidade 
e aproveitamento, mencionando o Termo de Cooperaçπo SENAI-
RS/PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO/ASSOCIAÇ├O COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE CARAZINHO.

2. └ PREFEITURA competirá:
a) ressarcir ao SENAI-RS, mensalmente e durante o ano de 

1997, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
b) indicar, através da Secretaria Municipal de Educaçπo, 

Cultura, Desporto e Turismo, os alunos da Rede Municipal de 
Ensino que poderπo se candidatar às vagas dos cursos, ouvindo as 
CPMs das Escolas;

c) indicar, através da Secretaria Municipal de Educaçπo, 
Cultura, Desporto e Turismo, os alunos da comunidade em geral;

d) divulgar a realizaçπo dos cursos nas Escolas Municipais 
e encaminhar os alunos candidatos para o CFP SENAI Joπo Wallig 
para se submeterem a testes seletivos para ingresso nos cursos.

3. └ ACIC competirá:
a) divulgar e apoiar institucionalmente as ações a serem 

desenvolvidas.
                      CLÁUSULA TERCEIRA
         N┌MERO DE VAGAS E PRÉ-REQUISITOS DOS CANDIDATOS
a) o número de vagas, por curso, será de 14 (quatorze) alu-

nos; b) os alunos candidatos às vagas dos cursos deverπo 
ter 16 anos de idade completos ou mais, e estar cursando, no 
mínimo, a 7ª série do Ensino Fundamental.
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                      CLÁUSULA QUARTA
                        DA VIG╩NCIA
O presente Termo terá a duraçπo de 1 (um) ano, sendo 

prorrogado, automáticamente e sucessivamente, por períodos 
iguais, a nπo ser em caso de renúncia de uma das partes, 
mediante comunicaçπo por escrito, com antecedência mínima de 
tempo que permita o encerramento de todos os cursos em andamento.

                       CLÁUSULA QUINTA
                          DO FORO
As divergências e os casos omissos serπo resolvidos em 

comum acordo entre as partes ou, nπo sendo possível, através do 
Foro da cidade de Porto Alegre-RS.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente ins-
trumento em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, junto com as 
testemunhas.

                Porto Alegre-RS,____ de _________ de 199__.

     Ademar de Gasperi                 Aylton Magalhπes
Presidente do Conselho Regional  Prefeito Municipal de Carazinho
do SENAI-RS

         José Zortéa                   Sidnei Olavo Meyer
Diretor Regional do SENAI-RS           Presidente da ACIC

  Testemunhas: ____________________     ________________________ 
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