
Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3889 
21 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Dispõe sobre a reposição inflacionária dos vencimentos 
básicos dos empregados públicos celetistas Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a 
Endemias. 

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 concedida reposição inflacionária para o ano de 2017, prevista no art. 37, inciso X da 
Constituição Federal, pela aplicação do índice de 6,2881 (seis vírgula dois oito oito um por cento), 
sobre os vencimentos básicos dos empregados públicos celetistas Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate a Endemias. 

Parágrafo único: O índice aplicado corresponde à inflação medida pelo IPCA/IBGE acumulado nos 
últimos doze meses e concedida a todos os servidores públicos municipais. 

Art. 2° - A revisão sobre os vencimentos previstos na presente Lei deverá atender aos limites para 
despesa com pessoal de que trata o art. 169, da Constituição Federal, e o art. 18, e seguintes, da Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 3° - Os recursos necessários à cobertura das despesas decorrentes com a aplicação da presente 
Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas nos orçamentos dos respectivos exercícios, 
suplementadas se necessário, adequando-se o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

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

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 21 (vinte e um) dia do mês de fevereiro de 
2017. 

Carlos Augusto Étr‘m de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 21 de fevereiro de 
2017à 

Tupanciretã, 	 

Carlos Augusto 	m de Souza 
Prefeito de Tupanciretã. 
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