
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° 522.05, 23 de agosto de 2005. 
 

Altera redação da letra “a” do 
inciso I e altera a redação da letra 
“b” do inciso III, ambos do art. 3º da 
Lei Municipal nº 107/2002, e dá 
outras providências. 

 
    Art. 1º - Altera redação da letra “a” do inciso I do 
art. 3º da Lei Municipal nº 107/2002, que passa a ter a seguinte redação: 

“a) Ser alfabetizado”. 
 
Art. 2° - Altera redação da letra “b” do inciso III 

do art. 3º da Lei Municipal nº 107/2002, que passa a ter a seguinte 
redação: 

“b) Descrição Analítica: desenvolver atividades 
que busquem auxiliar o Prefeito no despacho de 
assuntos pertinentes a administração; revisar 
atos, projetos e informações antes de submete-los 
ao Poder Legislativo, como também, prestar as 
informações solicitadas por este poder; realizar 
pesquisas e estudos que busquem a 
racionalização dos gastos da administração; 
coordenar pesquisas junto à comunidade, no 
sentido de buscar permanentemente a 
qualificação no atendimento dos cidadãos 
tamandareenses; supervisionar o setor de pessoal 
e auxiliar na confecção de contratos 
administrativos, zelando pelo cumprimento dos 
prazos neles estabelecidos; colaborar com a 
Secretaria da Fazenda, Administração e 
Planejamento, nas ações que busquem o 



planejamento estratégico da administração. 
Encaminhamento de projetos aos ministérios e 
secretarias estaduais, fazer contatos junto às 
autoridades visando à liberação de recursos, 
agendar e participar de audiências que visem a 
aprovação de projetos junto aos ministérios e 
secretarias estaduais”. 

 
    Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

    Gabinete do Prefeito, 23 de agosto 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 
 


