
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° 471.05, 11 de maio de 2005. 
 
Altera redação dos arts. 2º, 5º e 9º da 
Lei Municipal nº 329.2004. 

 
    Art. 1º - Altera redação do art. 2º da Lei 
Municipal nº 329.2004, que passa ter a seguinte redação: 
 

Art. 2º - A avaliação do professor ocorrerá 
anualmente até o mês de junho de cada ano, e 
será realizada pela Comissão de Avaliação da 
promoção do membro do Magistério Público 
Municipal, nomeada por ato próprio, e 
constituída nos termos do art. 16 da Lei 
Municipal nº 68/2001. 
 

    Art. 2º - Altera redação do art. 5º da Lei 
Municipal nº 329.2004, que passa a ter a seguinte redação: 
 

Art. 5º - As Secretarias Municipais de 
Administração e de Educação e os profissionais 
de Educação deverão subsidiar a Comissão de 
Avaliação da Promoção do Magistério Público 
Municipal com as informações e documentos que 
comprovem e demonstrem as atividades dos 
avaliados, conforme elencadas no art. 3º desta Lei, 
até o final do mês de junho de cada ano. 

 
    Art. 3º - Altera redação do art. 9º da Lei 
Municipal nº 329.2004, que passa a ter a seguinte redação: 
 



Art. 9º - Que não há limitação de vagas para promoção, 
pois, desde que os habilitados preencham os requisitos 
contidos na lei, serão promovidos. 

 
    Art. 4º - Ficam inalteradas os demais dispositivos 
da lei nº 329.2004. 
 
    Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2.005. 
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              Prefeito Municipal 
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