
LEI MUNICIPAL N.º 6.583, DE 18 DE JULHO DE 2007. 
 

Autoriza a contratação de 01 (um) profissional da 
área de Museologia para a Fundação Educacional e 
Tecnológica de Carazinho – FUNDETEC. 

 
ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZI-

NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
 

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  
                    
Art. 1º  Fica a Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho – FUN-

DETEC, autorizada a contratar um Museólogo, com regime de 40 (quarenta) horas se-
manais e remuneração de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com a atribuição de 
realizar um programa de qualificação do Museu Regional Olívio Otto, especificamente 
Projeto Museológico e Projeto Museográfico, de acordo com Anexo I, que é parte inte-
grante desta Lei. 

 
Parágrafo único . O período de vigência deste contrato será de 02 de ju-

lho a 31 de dezembro de 2007. 
 
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas por 

dotações próprias do Orçamento de FUNDETEC. 
 
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2007. 
 

 
                  ALEXANDRE A. GOELLNER 

Prefeito 
 

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura: 
 
 
ISOLDE MARIA DIAS 
Secretária da Administração 
FUNDETEC/CBS 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO I 
 

Das atribuições constam o seguinte cronograma:  
O Projeto Museográfico divider-se-á em três etapas: Planejamento, Preparação, Mon-
tagem e Divulgação. 
 

1. O Projeto Museológico  consistirá na realização de levantamentos 
preliminares, estudos de planejamento e proposta a respeito de como seguirão as dire-
trizes estratégicas do Museu, incluindo diagnóstico da situação atual, a caracterização 
da instituição, a missão, os objetivos gerais e específicos, os programas de gerencia-
mento do acervo, a definição espacial e física dos setores museológicos, as funções, 
atribuições e competências técnicas, administrativas e financeiras, o acesso aos servi-
ços, as aquisições, o plano financeiro e de fomento, o planejamento comunicativo e 
educativo, de segurança institucional e do acervo, plano de salvaguarda, os recursos 
humanos e o histórico institucional. 

 
2. O Projeto Museográfico  consistirá de 3 etapas, assim definidas:  

Fase 1. Planejamento, onde será definida a temática expositiva em conformidade com 
o plano estratégico e o interesse da comunidade, o público alvo (perfil de visitantes), 
necessidades de espaço físico, período de duração, acessibilidade; 
 
Fase 2. Preparação, desenvolvimento da pesquisa do acervo, seleção de objetos, defi-
nição do projeto cenotécnico e luminotécnico, construção do nexo expositivo, definição 
dos meios expositivos tais como; vitrines, painéis, suportes, estruturas, textos, diagra-
mação, verificação das condições ambientais, físicas e de segurança dos visitantes e 
do acervo, elaboração de plantas e maquetes (se for o caso), maximização do potenci-
al educativo da exposição por desenvolvimento de propostas de ações educativas, etc.; 
 
Fase 3. Montagem e divulgação, formulando propostas de monitoramento, medidas 
corretivas pós-evento, avaliações, discussão de material de apoio e informativo (folhe-
tearia) entre outros. 

 


