
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° 118/2002, de 07 de maio de 2002. 

 
Autoriza a contratação emergencial e 
dá outras providências.  

 
Art. 1 - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a contratar emergencialmente os cargos que seguem abaixo, 
com as classificações que também seguem: 

 
N° Cargos  Denominação   Lotação Nível/Padrão 
 
01    Professor de área 1  Sec. Educação  N- 01 
01   Motorista    Sec. Educação P - 03 
01   Servente    Gabin. Prefeito P - 01 
 

Art. 2º - O cargo de professor, terá contratação 
emergencial de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser reconduzido por 
igual período e esta contratação será retroativa a 22.04.2002 (por motivo 
de doença em pessoa da família do titular) e o ocupante deverá cumprir 
carga horária semanal de 25 horas. 

Parágrafo Único - As atribuições dos cargos 
criados serão as mesmas do cargo de professor nível 01 que estará sendo 
substituído. 
 

Art. 3° - A contratação emergencial para os cargos 
de motorista e servente, serão pelo prazo de 06 meses, como 
possibilidade de prorrogação por igual período, e se destinam 
especialmente a suprir a necessidade de tais vagas na administração que 
se encontram abertas em função de demanda judicial que, até decisão 
final, inviabiliza a nomeação dos primeiros classificados em concurso 
público. 

Parágrafo Único – Estará o Executivo Municipal 
autorizado a rescindir imediatamente a contratação emergencial ora 



autorizada, caso, antes de findo o prazo da contratação, houver decisão 
definitiva que beneficie os aprovados em concurso público. 

 
Art. 4º - A carga horária para os cargos de 

motorista e servente será de 40 horas semanais. 
 

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas pelas dotações orçamentárias específicas para cada cargo. 
 

Art. 6 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 07 de maio 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 
 
 
 
 
 
 
 

 


