
Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3762 
25 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Institui, por tempo indeterminado, subsídio 
financeiro mensal ao serviço de transporte 
coletivo público de Tupanciretã - RS. 

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: 

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

Art. 1° - Fica instituído um subsídio mensal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) ao serviço de transporte coletivo púbico de Tupanciretã, com a finalidade de 
manutenção e promoção do equilíbrio econômico financeiro na prestação do 
serviço, o qual irá constar no processo para contratação de empresa prestadora de 
serviços. 

Parágrafo único. O subsídio instituído por essa lei será repassado à 
empresa futura concessionária em até 15 (quinze) dias do mês 
subsequente à realização do transporte. 

Art. 2° - O subsídio de que trata esta lei vigorará por tempo 
indeterminado, a contar da concessão do serviço público, até enquanto 
perdurar a necessidade ou enquanto durar a concessão. 

Parágrafo único. A necessidade de manutenção do subsídio será avaliada 
por meio de estudo realizado pelo município, através de comissão 
nomeada, de forma: 

I — obrigatória, em até 12 (doze meses) do início da concessão e após esse 
período anualmente; 
II — eventual, sempre que uma das partes verificar e demonstrar, de forma 
justificada, a necessidade de efetuar o reequilíbrio do contrato. 

Art. 3° As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 
UNID.ORÇAMENTÁRIA: 05 – COORDENADORIA DE TRÂNSITO 
FUNÇÃO: 28 - Encargos Especiais 
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Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura Muni-
cipal. 
Tupanciretã, 25 de novembro de 2015. 

almas 

unicipal dL A• inistração. 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 

Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 25 de novembro 

de 2015 à 	 1 

panciretã, 	 

  

ação. 

Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

SUBFUNÇÃO: 845 -Transferências 
PROGRAMA: 0021 —Administração Governamental 
Operação Especial: 0017- Subsidio ao Transporte Coletivo Urbano 
VALOR; R$ 10.000,00 
FONTE DE RECURSO: 1 - LIVRE 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 25 (vinte e 
cinco) dias do mês de novembro de 2015. 

Carlos Augustd Brum de Souza 
Prefeito Municipal 
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