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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3.903 
DE 09 DE MAIO DE 2017. 

Autoriza a contratação de 02 (dois) 
serventes para suprir carência no 
quadro do Município. 

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

FAZ SABER: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, temporariamente e mediante 
processo seletivo simplificado, 02 (dois) serventes para suprir carência do quadro de 
servidores municipais, com carga horária de 40 horas semanais, pelo período máximo 
de até 12 (doze) meses ou até a realização de concurso público para preenchimento 
dos cargos. 

Art. 2° - As despesas correrão por conta de dotação própria da Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 3° - As contratações serão efetuadas de acordo com as Leis Municipais n° 3292/11 
e n° 3320/12, e obedecerá a ordem de classificação do processo seletivo realizado 
através da Lei n° 3873/16. 

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

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 09 (nove) dias do mês de maio de 
2017. 

Carlos Augusto rum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 09 de 
maio de 2017 

Tupanciretã, 	 

Carlos August6-Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã. 



Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

JUSTIFICATIVA 

Encaminhamos a apreciação de Vossas Senhorias o Projeto de Lei n° 
035/2017, que tem por objetivo autorizar a contratação temporária e emergencial de 
dois serventes. 

Justifica-se o presente projeto de lei tendo em vista que preenchimento destas 
vagas é de suma importância para os trabalhos da Secretaria Municipal de Educação. 

Informamos que as contratações obedecerão à ordem de classificação do 
processo seletivo realizado através da Lei n° 3.873, de 29 de dezembro de 2016. 

Frisa-se ainda, que falta desses profissionais está acarretando sérios prejuízos 
ao desenvolvimento dos trabalhos na Secretaria Municipal de Educação, em especial 
no atendimento aos alunos das instituições de ensino do nosso Município. 

Assim, após analise do projeto, esperamos que o mesmo seja aprovado pelos 
nobres edis. 

Carlos Augusto rum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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