
Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3873 
29 DE DEZEMBRO DE 2016. 

Autoriza a Contratação de Monitores de 
Escolas Municipais de Educação Infantil. 

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

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratação temporária emergencial, 
através de processo seletivo simplificado, durante o período de até 12 (doze) meses 
ou até a realização de concurso público, dos seguintes profissionais: 

I — 15 (quinze) monitores de educação infantil com carga horária de 40 horas 
semanais; 

II — 02 (dois) monitores de casa de passagem com carga horária de 40 horas 
semanais; 

III — 12 (doze) serventes com carga horária de 40 horas semanais; e 

IV — 10 (dez) professores para educação básica com carga horária de 20 horas 
semanais. 

Art. 2° - As despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação ou da Secretaria 
Municipal de Educação, conforme a lotação dos profissionais a serem contratados. 

Art. 3° - As contratações serão efetuadas de acordo com as Leis Municipais n° 
3269/11, n° 3320/12 e n° 3292/12 e suas alterações posteriores. 

Art. 4° - As contratações ocorrerão após o vencimento dos processos seletivos 
realizados no ano de 2016. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação. 
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Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 29 de dezembro de 2016. 
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Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 29 de dezembro 
de 2016 à 

Tupa fldjretã, 	/ 	  
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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 29 (vinte e nove) dias do 
mês de dezembro de 2016. 

Carlos Augusfb Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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