
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° 390.04, 31 de agosto de 2004. 
 
Autoriza a contratação emergencial 
de uma servente e dá outras 
providências. 
 

    Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a prorrogar a contratação emergencial de  1 (uma) servente 
para atender as necessidades dos serviços da Escola de Educação Infantil 
Cantinho da Criança, autorizada pela Lei Municipal nº 313.04 de 12 de 
fevereiro de 2004. 
 

Art. 2º - A prorrogação do contrato tem por 
objetivo suprir o afastamento da titular, visto que a Licença para 
tratamento de Saúde foi prorrogada até 30 de setembro de 2004. 
    § Único – O profissional cumprirá carga horária 
de 40 (quarenta) horas semanais e perceberá os vencimentos referente ao 
padrão 1 do Quadro de Servidores Efetivos. 
 
    Art. 3º - O prazo da prorrogação será até 30 de 
setembro de 2004, podendo ser renovado até 30 de dezembro de 2004, se 
a titular do cargo permanecer afastada. 
 
    Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas pela seguinte dotação orçamentária, ficando autorizada sua 
suplementação mediante Decreto Executivo: 
 
Órgão:  05- Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Lazer 
Unidade : 01– MDE 
Projeto/Ativ. 12365001632.025 - Manut.Des.Ger.Ativ.Educação Infantil 
Elem. Despesa: 3.1.90.04.04.0000 - Contr. Temp.  Dem. Áreas...R$4.000,00 



 
    Art. 5º - Servirá de recursos para a cobertura do 
Crédito aberto pelo artigo anterior o superávit financeiro do exercício de 
2003. 
 
     Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de agosto de 2004. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2004. 
 
 
 
                       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 


