
 
 

DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita 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 Nº 1.226.11, de 04 de março de 2011. 

 
 

Institui o programa municipal de 
incentivo ao trabalhador; inclui  metas 
na lei de diretrizes orçamentárias de 
2011;  autoriza o poder executivo 
municipal a efetuar a abertura de crédito 
especial no orçamento do município de 
Almirante Tamandaré do Sul para o 
exercício de 2011. 
 
 

Art. 1º -  Fica instituído o Programa Municipal de 
Incentivo ao Trabalhador, de caráter continuado, com o objetivo de 
proporcionar ao trabalhador, melhores condições de acesso ao emprego, 
no mercado local e regional, mediante a qualificação de mão-de-obra, o 
fornecimento de meios de transporte subsidiado e esforços do Poder 
Público para manutenção de canal de comunicação com trabalhadores 
locais e o mercado de trabalho. 

 

                Art. 2º -  O acesso aos benefícios relativos ao programa 
instituído por esta Lei, será objeto de apreciação por parte do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento, cuja aquiescência será obrigatória.  



Art. 3º - Somente serão concedidos os benefícios 
decorrentes do programa instituído por esta Lei: 
 
           I - para trabalhadores residentes e domiciliados no Município; 
 
       II - para trabalhadores que tiverem que deslocar-se, afim de  
trabalhar,  em Municípios localizados a uma distância máxima de 100 
Km de Almirante Tamandaré do Sul. 

 
                   Art. 4º - Fica incluído o programa instituído no art. 1º desta 
Lei, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011 – Metas e prioridades, 
consoante anexo I, que fará parte integrante desta norma. 
 
        Parágrafo único - Para fins de execução do programa no exercício de 
2011,  serão disponibilizados recursos para o exercício de 2011, de até R$ 
50.000,00. 
 
               Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no 
orçamento-programa do Município, para o exercício de 2011, crédito 
especial no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), para custeio do 
desenvolvimento do programa instituído por esta Lei, com a seguinte 
rubrica: 
 
Órgão: 06 – Sec. Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e M. 
Amb. 
Unidade: 03 – Depto. Indústria e Comércio 

Projeto/Ativ.: 11.334.142.2253 – Programa de Geração de Empregos 

Elem/Desp: 3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros P. J. – R$ 
50.000,00. 
 
 
                 Art. 6º -  Os recursos necessários para abertura do crédito 
especial autorizado por esta Lei, advirão da redução e transposição da 
seguinte verba orçamentária: 
 
 
 



 
 
Órgão:  02 – GABINETE DO PREFEITO 

Unidade: 01- Gabinete do Prefeito 

Projeto/Ativ. 04.122.00021.1.114- Construção Centro Administ. 
Elem/Desp: 4.4.90.51.00.0000– Obras Instalações R$ 50.000,00 
  
    
              Art. 7º - O Poder Executivo deverá editar normas 
regulamentares necessárias è execução desta Lei, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias. 
 
                         Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 

Gabinete da Prefeita, 04 de março de 2011. 
 

 
 
 

                                                                               Dilse Klein Bicigo 
   Prefeita Municipal 
 

 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 

 
 

  
              Marina Schmitt 
Assessora Especial de Gabinete 


