
 

SANDRA TEREZINHA SEBBEN, Prefeita 
Municipal em exercício 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° 773.07, 27 de junho de 2007. 

 
Autoriza o Município a arcar com 
50% das mensalidades dos inscritos 
beneficiados pelo Conselho 
Municipal da Educação do Curso de 
Pós Graduação Lato Sensu em 
Pedagogia Gestora e Licenciatura 
em História a ser ministrada na 
Escola de Educação Infantil 
Cantinho da Criança, na sede do 
município e dá outras providências. 

 

Art. 1 - Fica autorizado o Poder Executivo a arcar 
com 50% das mensalidades dos inscritos beneficiados pelo Conselho 
Municipal da Educação do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em 
pedagogia Gestora e Licenciatura em História a ser ministrada na escola 
de Educação Infantil Cantinho da Criança. 

 
Art. 2º - Ficará a cargo do Conselho Municipal da 

Educação selecionar os inscritos a serem beneficiados pelo Município, 
com o critério de serem residentes no Município, ou que tenham função 
pública, tanto federal, estadual ou municipal que exerçam esta atividade 
no município.  

 
Art. 3º - Perderá este benefício e terá que repor os 

valores já despendidos pelo município no prazo de 30 dias, após a 
desistência, podendo ser inscrito em dívida ativa o inscrito que desistir 
do curso sem justificativa plausível a ser feita ao conselho municipal,   

 
Art. 4º - Servirá para cobertura das despesas deste 

benefício a seguinte dotação orçamentária: 
 



 

Orgão: 05 Secretaria Mun. de Educação, Cultura e lazer  
Unidade: 06 Programas Suplementares 
Proj.Ativ.: 12364001722.231 - Manut.Programa Ensino Superior 
Elem/Desp.: 3.3.90.39.00.0000 – Outros serviços de terceiros P.J.  

 
Art. 5º - Autoriza a ser incluído na LDO e no 

Plano Plurianual do orçamento do município.  
 
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, em 27 de junho de 2007. 
 
 
 
                     Sandra Terezinha Sebben 
                        Prefeita Municipal em exercício 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
      Rita de Cássia de Oliveira              
   Assessora Especial de Gabinete  


