
 WILSON MARTINHO KOLLING, Presidente da 
Câmara Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
  

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

LEI MUNICIPAL Nº 610.06, de 09 de maio de 2006. 
  
  

Cria cargo no Quadro de Servidores, de 
provimento em comissão e altera a Lei 
Municipal nº 67/2001 e autoriza a 
abertura de crédito suplementar no 
valor de R$16.200,00. 

  
Art. 1º - Fica criado o Cargo abaixo descrito no Quadro de 

Provimento em Comissão. 
  

Nº de Cargos Denominação Lotação Padrão 

01 Assessor de projetos Gabinete Prefeito CC2 

  
  

Art. 2º - Fica alterado o artigo 19 da Lei Municipal nº 
67/2001, incluindo-se o presente cargo no quadro dos cargos em 
comissão e funções gratificadas da administração centralizada do 
Executivo Municipal. 
  

Art. 3º - As atribuições do cargo criado serão as seguintes: 
 
  

a) a)    Descrição sintética: efetuar a conferência de projetos e 
coordenação dos serviços dos projetos encaminhados em outros 
órgãos e dos projetos de leis: 

b) b)    Descrição analítica: Auxiliar e fazer a conferencia na 
execução e elaboração de projetos tanto a serem encaminhados 
em outros órgãos, afim de buscar recursos a nível estadual e 



federal, e outros projetos que visem a beneficiar o município, 
análise da viabilidade dos projetos, análise da viabilidade 
financeira dos mesmos, organizar e fazer relatórios dos projetos 
existentes; reunir informações que se fizerem necessárias para 
decisões importantes da órbita administrativa nos projetos; 
executar tarefas afins. 

c) c)     Condições de trabalho: atendimento ao público com carga 
horária de 40 horas semanais. 

  
Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal, a abrir um 

crédito suplementar no orçamento do município, no valor de 
R$16.200,00, com a seguinte dotação orçamentária: 
  
Órgão: 02  Gabinete do Prefeito 
Unidade: 01 Gabinete do Prefeito 
Proj. Atividade: 04122000212.002 – Manut. desenv. e ger. Ativ Gabinete 
Elem. despesa: 3.1.90.11.00.0000 venc. e vantagens fixas R$12.500,00 
3.1.90.13.00.0000 Obrigações patronais R$2.600,00 
3.1.90.46.00.0000 auxílio alimentação R$1.100,00 
  

Art. 5º - Servirá para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, a redução das seguintes dotações orçamentárias: 
  
Órgão: 03 Sec. Mun. Da Fazenda ADM e Planejamento 
Unidade: dep arrecadação e fiscalização 
Proj. atividade: 041.23000302.007 mant. Desen. e gerenc. Ativ. Depto 
Arrecadação 
Elem. despesa: 3.1.90.11.00.0000 Venc. e vant fixas pes. Civ. R$12.500,00 
3.1.90.13.00.0000 Obrigação patrimoniais R$2.600,00 
3.1.90.46.00.0000 auxílio alimentação R$1.100,00 
  

Art. 6º - As despesas decorrentes da criação do cargo 
serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 
  
Órgão: 02  Gabinete do Prefeito 
Unidade: 01 Gabinete do Prefeito 
Proj Atividade: 04122000212.002 – Manut desenv. e ger. Ativ. Gabinete 
Elem. Despesa: 3.1.90.11.00.0000 venc e vantagens fixas R$12.500,00 



3.1.90.13.00.0000 Obrigações patronais R$2.600,00 
3.1.90.46.00.0000 auxílio alimentação R$1.100,00 
  

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Sala das Reuniões Osvaldo Vieira Sarmento, 09 de maio de 2006. 
  
  

  
Wilson Martinho Kolling 

Vereador 
Presidente do Poder Legislativo 

  
  
  
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Câmara Municipal 
  
Maria Salete da Silva Ely 
Diretora  Administrativa  


