
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° 257.03, 27 de agosto de 2003. 

 
Autoriza a contratação 
emergencial de 1 (um) 
Engenheiro. 

 
    Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a 
contratar emergencialmente 1 (um) engenheiro para atender a demanda 
de serviços do Departamento de Engenharia, tendo em vista rescisão 
contratual da empresa prestadora de serviços nesta área. 
 
    Art. 2º - O profissional contratado desenvolverá 
suas atividades junto a Secretaria da Fazenda, Administração e 
Planejamento, dando suporte aos serviços de engenharia em andamento 
e a realizar. 
    § único – O profissional cumprirá uma carga 
horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais, percebendo os 
vencimentos do padrão 9 (nove) do quadro de servidores do município. 
 
    Art. 3º - A contratação será de natureza 
administrativa, nos termos do disposto no Artigo 228 a 232 da Lei 
Municipal nº 066/2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município e dá outras providências. 
 
    Art. 4º - Fica autorizado também o executivo 
municipal a abrir crédito suplementar para atender a contratação 
autorizada no artigo 1º nas seguintes rubricas: 
 
Órgão 03   Secretaria Municipal da Fazenda, Adm. e Planejamento 
Unidade 03 Depto.de Engenharia e Topografia 
Projeto/Ativ. 04121000222.008 – Manut. Des.Ativ. Eng. e Topografia 



Elem.Despesa: 3.1.90.04.04.0000 – Contr.Tempo Determ.Demais 
áreas...............................................................................................R$8.000,00  
 
    Art. 5º - Servirá de recurso para atender ao crédito 
suplementar aberto pelo artigo anterior o superávit financeiro dos 
recursos livres verificado no exercício de 2002. 
 
    Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
     

Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2003. 
 
 
 
 

       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 
 
 


