
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° 104/2002, de 27 de março de 2002 

 
Institui os Títulos de “Cidadão 
Honorário”, “Cidadão Emérito”, “Prêmio 
Destaque Esportivo”, “Prêmio de 
Incentivo à Produção Agrícola, Pastoril, 
Industrial e Comercial” e “Prêmio ao 
Trabalhador”. 

 
Art. 1º - Ficam instituídos os Títulos de Cidadão 

Honorário, Cidadão Emérito, Destaque Esportivo, Prêmio de Incentivo à 
Produção Agrícola, Pastoril, Industrial e Comercial e Prêmio ao Trabalhador, 
do Município de Almirante Tamandare do Sul, com base no artigo 96 da Lei 
Orgânica Municipal. 

 
Art. 2º - O Título de Cidadão Honorário de Almirante 

Tamandaré do Sul será conferido pelo Poder Legislativo à pessoa não nascida 
no Município e que tenha se destacado nas mais diversas atividades. 

§ 1º - Somente poderão ser concedido, anualmente, 
um título de Cidadão Honorário. 

§ 2º - As indicações para esta homenagem, deverão 
ser procedida de forma secreta, vedada qualquer divulgação anterior à 
aprovação. 

§ 3º - Após a aprovação, o nome indicado será objeto 
de Projeto de Lei de autoria da Câmara de Vereadores. 
 

Art. 3º - Os títulos de “Prêmio Destaque Esportivo”, 
“Prêmio de Incentivo à Produção Agrícola, Pastoril, Industrial e Comercial” e 
“Prêmio ao Trabalhador, serão outorgados conjuntamente pelos Poderes 
Executivo e Legislativo, em reunião consubstanciada em ata, que 
posteriormente será objeto de Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo. 

§ 1º - O título “Prêmio Destaque Esportivo” será 
outorgado a pessoas residentes no Município de Almirante Tamandaré do Sul, 



em reconhecimento a sua destacada participação no meio esportivo municipal 
e/ou por relevantes serviços prestados à comunidade no segmento esportivo. 

§ 2º - O título “Prêmio de Incentivo à Produção 
Agrícola, Pastoril, Industrial e Comercial”, será outorgado a pessoas residentes 
no Município de Almirante Tamandaré do Sul, em reconhecimento a sua 
destacada participação dentro do Município, em atividades agrícolas, pastoris, 
industriais e/ou comerciais. 

§ 3º - O título “Prêmio ao Trabalhador” agraciará 
pessoas que residem neste Município e representem um destaque como 
trabalhador, demonstrando determinação no desenvolvimento de suas 
atividades laborativas, em qualquer área. 

 
Art. 4º - O Título de Cidadão Emérito de Almirante 

Tamandaré será conferido pelo Poder Executivo a pessoa nascida no 
Município e que tenha se destacado nas mais diversas atividades. 

 
Art. 5º - Caberá à Mesa Diretora da Câmara marcar a 

data da Sessão Solene em que serão outorgados os títulos aos homenageados. 
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando a Lei Municipal nº 28/2001. 
        

Gabinete do Prefeito, 27 de março de 2002. 
 

 
 
 

            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 
 

 


