
,,-!..n._ - , 
0,, 
f' 

Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3839 
28 DE JUNHO DE 2016. 

Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do 
Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de 
Tupanciretã-RS, para o quadriênio 2017/2020. 

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 Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - O Prefeito Municipal receberá subsídio mensal no valor de R$ 20.979,64 
(vinte mil e novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). 

Art. 2° - O Vice-Prefeito receberá subsídio mensal no valor de R$ 11.188,44 (onze 
mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). 

Art. 3° - O substituto legal que, na forma da Lei, assumir a chefia do Poder 
Executivo, durante os impedimentos, licenças ou ausências do Prefeito Municipal, 
fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2° 
desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição. 

Art. 4° - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão suas expressões monetárias 
revisadas anualmente, considerando as perdas inflacionárias do período e nas mesmas 
datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município. 

Art. 5° - O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando em licença, perceberão integralmente 
os seus subsídios mensais, observadas as disposições da Legislação. 

Art. 6° - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos 
orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual. 
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Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 28 de junho 
de 2016 à 

nciretã, 

vábi Dalmás 

táo Municipal da Ad inistracão. 
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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

Art. 7° - Está Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir 
de 1° de janeiro de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÁ" /RS, aos 28 (vinte e 
oito) dias do mês de junho de 2016. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 28 de junho de 2016. 

\Civani DàJmás 
secretário-Municipal da Administração. 
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