
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul.  

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

LEI MUNICIPAL N° 553.05, 23 de novembro de 2005. 
 

Dispõe sobre o pagamento de 
diárias a servidores e dá outras 
providências. 
 

    Art. 1º - Farão jus ao pagamento de diárias, além 
dos servidores efetivos, cargos em comissão e agentes políticos os 
seguintes servidores legalmente cedidos de órgãos federais e estaduais. 
    I - Para o servidor cedido da União, Dr. Luciano 
Diehl – Médico, para deslocamento dentro do estado receba o valor de 
R$ 161,19 e para deslocamento fora do estado o valor de R$ 322,39. 
    II - Para o servidor cedido do Estado Dr. Luiz 
Vargas – Médico, para deslocamento dentro do estado receba o valor de 
R$ 161,19 e para deslocamento fora do estado o valor de R$ 322,39. 
    III - Para o Servidor cedido do Estado Sr. Ari 
Paulo Birk – Agente Administrativo  do Estado, para deslocamento 
dentro do estado receba o valor de R$ 161,19 e para deslocamento fora 
do estado o valor de R$322,39. 
 
                       Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

 
Órgão: 04 – Sec. Mun. de Saúde, Assist. Social e Habitação 
Unidade: 02 – Fundo Municipal da Saúde 
Proj/Ativ.: 10.301.001242..013 – Mant. Desen. Ger. Ativ. FMS 
Elem.Desp.: 3.3.90.14.00.0000 - Diárias Pessoal Civil. 
 

Art. 3° - Que aplica-se aos servidores acima 
citados, os mesmos aumentos e alterações que por ventura sejam  feitos 
aos demais servidores ocupantes de cargos efetivos padrão 8 e 9, e em 



cargos em comissão – Padrão 5, 6 e 7, e agentes políticos – vereadores e 
Vice Prefeito, conforme estipulado no inciso II da categoria de diárias 
fixados no Município.   

 
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, em 23 de novembro de 2.005.  
 
  
 
 
                                    João Domingos R. da Silva 
                          Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
 Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
         Rita de Cássia de Oliveira 
    Assessora Especial de Gabinete 


