
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° 259.03, 27 de agosto de 2003. 

 
Altera os artigos 229, 230 e 231 da Lei 
Municipal nº 66/2001. 

 
    Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a alterar os artigos 229, 230 e 231 da Lei Municipal nº 
66/2001, que passam a ter a seguinte redação:  
 

“Art. 229 – Considera-se como de necessidade 
temporária de excepcional interesse público, as contratações que visam a: 

I – atender a situações de calamidade pública; 
II - combater surtos epidêmicos; 
III – atender outras situações de emergência que 

vierem a ser definidas em lei específica; 
IV – atender programas do governo estadual ou 

federal, onde haja necessidade de contratação de pessoal e sejam firmados 
através de convênios com renovação anual automática; 

V – contemplar outros convênios firmados por 
necessidade de atendimento de situações temporárias comprovadas. 

 
Art. 230 – As contratações de que trata este capítulo 

terão dotação orçamentária própria dentro da respectiva Secretaria podendo 
ser até pelo prazo 02(dois anos) de acordo com a excepcionalidade e/ou 
vigência do programa, nas hipóteses previstas nos incisos IV e V do art. 229, 
sendo que nos demais incisos não poderão ultrapassar o prazo de 6(seis) 
meses, caso em que será permitida a prorrogação por igual período, desde que 
justificada a continuidade da excepcionalidade. 

 
Art. 231 – É vedado o desvio de função de pessoa 

contratada, na forma deste título, sob pena de nulidade do contrato e 
responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante.” 



 
    Art. 2º - 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 
 


