
LEI MUNICIPAL Nº 33/2001 

 

Autoriza a  abertura de Crédito 

Especial no orçamento destinado a 

celebração de Convênio com o CIEE e  

dá outras providências. 
 

JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado Rio Grande do 
Sul. 
 

Faço saber que, o Legislativo aprovou e eu sanciono e  
promulgo a seguinte Lei: 

 

    Art. 1º – Fica autorizado o Executivo Municipal a 

firmar Convênio com o Centro de Integração Empresa- Escola – CIEE, através 

do Escritório Regional de Carazinho, com o objetivo da contratação de 

estagiários/estudantes cursando o ensino Médio ou Superior os quais poderão 

ser utilizados nas Secretarias e Departamentos da Administração Municipal, 

mencionados na apresente lei. 

 

    Art. 2 - Para o recebimento do valor integral da 

bolsa, será necessário cumprir a carga horária de 40 (quarenta horas) semanais, 

possibilitado a redução do período em até no mínimo 20(vinte horas) semanais 

para a adequação dos horários de estudo, com remuneração proporcional ao 

período efetivamente trabalhado.  

 

    Parágrafo Único – Fica de responsabilidade do Poder 

Executivo o controle de freqüência dos contratados em seus respectivos 

cursos, devendo os contratos serem rescindidos em caso de evasão. 

 

    Art. 3º -  Em contrapartida o Município repassará ao  

CIEE como  auxílio - bolsa a seguinte remuneração: 

  

O valor do padrão 1 da tabela de vencimentos do quadro de servidores 

para  cada um dos estagiários  que deverão ser estudantes de Ensino 

Médio ou Superior. 
 



Art. 4 - Fica autorizada a abertura de crédito especial 
no valor de R$ 4.000,00 sob a seguinte classificação:  

 
02-Gabinete do Prefeito 
0202-Departamento de Obras 
1688531/2032 – Convênio com CIEE 
31110403- Outras Despesas de Pessoal -  RS  1.650,00 
312010000- Outros Serviços e Encargos - R$      350,00 
 
 
03- Secretaria da Fazenda 
0302- Dep. De Finanças, Tributação e Fiscalização. 
0308032/2033- Convênio com CIEE 
31110403- Outras Despesas de Pessoal- R$  1.650,00 
31201000- Outros Serviços e Encargos-  R$     350,00 
 
Art. 5º -   Servirá de recursos para a cobertura do 

crédito especial , a redução na seguinte dotação orçamentária: 
 
02-            Gabinete do Prefeito 
0202-            Departamento de Obras 
16885371.010000- Obras de Pavimentação Projeto Pimes 
41100000-   0bras e Instalações 
 
Art. 6º  -   Os convênios a serem firmados terão 

vigência a partir da data de promulgação da presente Lei. 
 

 
Art. 7 - Está lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 1° de junho de 2001. 
 
 
 
       João Domingos R. da Silva 
                     Prefeito Municipal 
 
Registre-se e publique-se no Painel de  
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
 
 
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA 
     Diretora de Expediente 
 


