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DECRETO Nº. 4680 

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 

 
 

Dispõe sobre a prorrogação, em caráter excepcional, 
do prazo e efeitos legais do Decreto n.º 4575/14. 

 
 
 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais vigentes e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 
e 

 
 

CONSIDERANDO a solicitação do Setor de Contabilidade realizada no 
processo administrativo n.º 86/4831, para que seja prorrogado o prazo do horário de 
expediente em turno único, implementando o novo sistema técnico contábil; 

 
 
CONSIDERANDO a solicitação dos contribuintes do Município no sentido 

de prorrogar o prazo que concede os parcelamentos dos débitos tributários 
municipais; 

 
 
CONSIDERANDO o necessário período de transição do novo Código 

Tributário Municipal; 
 

 
CONSIDERANDO que as medidas implementadas pela Administração 

estão surtindo efeitos práticos na (re)organizando os atos gerenciais; 
 
 

DECRETA: 
 
 

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de validade e eficácia do inteiro teor do Decreto n.º 
4575/14, sendo que seus efeitos legais serão todos estendidos até a data de 31 de 
Janeiro de 2015; 
 
Parágrafo único: Diante da necessidade de manutenção das Estradas Municipais e 
de realização dos serviços de manutenção e conservação das vias públicas na 
Cidade de Tupanciretã, o expediente da Secretaria Municipal de Obras, Viação e 
Trânsito serão alterados para dois turnos, iniciando o primeiro turno às 07 horas e 
30 minutos e finalizando às 11 horas e 30 minutos, o segundo turno terá início às 13 
horas e 15 minutos e finalizando às 17 horas e 15 minutos. 
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Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e o horário do 
parágrafo único passa a vigorar na data de 05 de Janeiro de 2015. 
 
GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 30 (trinta) dias do mês de 

dezembro de 2014. 
 
 
 

Dr. Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

                                                                 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Registre-se e publique-se no átrio da 
Prefeitura Municipal. 
Tupanciretã, 30 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

Giovani Dalmás 

Secretário Municipal da Administração. 

Certifico que este Decreto foi publicado no 

átrio da Prefeitura Municipal, de 30 de 

dezembro de 2014 à 

_____/_____________/______. 

 

Tupanciretã, _____/_____________/______. 

 

 

Giovani Dalmás 

Secretário Municipal da Administração. 
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