
Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3696 
14 DE MAIO DE 2015. 

Autoriza a contratação de operadores de 
máquinas especializadas para atender 
necessidade temporária e de excepcional 
interesse público e por tempo determinado — 
oportunizando a implementação dos serviços 
da patrulha mecanizada na agricultura familiar 
— melhorando suas condições de vida e 
desenvolvimento (princípio da eficiência da 
administração pública e dignidade da pessoa 
humana). 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul. no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Art. 1° — Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 05 (cinco) 
operadores de máquinas especializadas, por prazo determinado de 120 (cento e 
vinte) dias, buscando atender necessidade temporária e de excepcional interesse 
público da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Industrial e Comercial, 
consoante o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal. 

Parágrafo único — A contagem do prazo estipulado para a contratação terá 
termo inicial a partir da data da celebração do contrato. 

Art. 2° — O contrato será de natureza administrativa e efetivado mediante 
contrato de trabalho escrito, onde se especificará a carga horária, a remuneração, a 
lotação do profissional, a autorização desta Lei e o prazo final da contratação. 

Parágrafo único - O recrutamento do pessoal que será contratado nos 
termos desta Lei, será realizado mediante processo simples de contratação. 
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Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 08 de maio de 2015. 

iovani Dalmás 
rio Munici•al da Administra ão. 

Certifico que este Decreto foi publicado no átrio 
da Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 08 de 
maio de 2015 à 	 

\Ftkpa nciretã, 	 

Giovant,palmás 
Secretário Municipal da Administração. 

Art. 3° — As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão: 14 — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Industrial e 
Comercial 

Unidade: 02 — Coordenadoria do Desenvolvimento Rural 
Função: 20 — Agricultura 
Subfunção: 605 — Abastecimento 
Programa: 0132 — Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor 
Atividade: 2.032 — Manutenção dos Serviços de Apoio aos Produtores 

Rurais 

física 
Natureza da despesa: 3.3.90.36 — Outros Serviços de terceiros — pessoa 

Código da despesa: 4233 — Serviços Técnicos Profissionais 
Fonte de Recursos: 0001 — Recursos Próprios Livres 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 14 
(quatorze) dias do mês de maio de 2015. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 
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