
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 Nº 374.04 de 5 de julho de 2004. 

 

Autoriza a contratação temporária de 

motorista para atender necessidades de 

serviço. 

     

Art.1º - Autoriza a contratação temporária de motorista para 

atendimento das necessidades de serviço da Secretaria de Obras, tendo em vista o 

afastamento do titular para concorrer ao pleito de 2004. 

 

    Art.2º - A contratação terá uma carga de 40 horas semanais, 

e percebendo os valores referentes  ao padrão 3 do quadro de servidores do Município, 

conforme estabelece a Lei Municipal nº67/2001 de 5 de dezembro de 2001. 

    Parágrafo único – A contratação será pelo prazo de 3(três) 

meses, podendo ser renovada por igual período, se permanecer o afastamento do titular. 

 

    Art.3º - As despesas decorrentes da contratação serão 

suportadas pela rubrica abaixo descrita que fica autorizada sua suplementação: 

Órgão  04 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito 

Unidade 02  - Departamento de Obras e Serviços 

Proj.Ativ. 26782004022.053 – Manutenção Desenv. Atividades do Depto.Obras 

Elem.Desp. 3.1.90.04.04.0000/391 – Contrat.Tempo Deter.Demais Áreas.....R$2.400,00 

 

    Art.4º -  Servirá de recursos para cobrir a suplementação 

proposta no artigo 3º, a redução da seguinte rubrica: 

Órgão  04 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito 

Unidade 02  - Departamento de Obras e Serviços 

Proj.Ativ. 2678200402.1.054– Obras de Calçamento e Asfaltamento 

Elem.Desp. 4.4.90.51.01.000/318 – Obras e Instalações................................R$2.400,00 



    Art.5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a contar de 1º de julho de 2004. 

      Gabinete do Prefeito, 5 de julho de 2004. 

 

      João Domingos Rodrigues da Silva 

       Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se no painel 

De Publicações da Prefeitura Municipal 

 

Tânia Teresinha Fiorese 

Chefe de Gabinete, designada 

 


