
Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3910 
25 DE MAIO DE 2017. 

Autoriza o executivo municipal a 
suspender o pagamento de auxílio-
alimentação aos funcionários efetivos, em 
comissão e servidores celetistas, ativos, 
do Poder Legislativo conforme contrato 
administrativo n° 205/2016 e dá outras 
providências. 

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 não manter o Poder Legislativo no 
contrato n° 205/2016 e demais decretos afins, desobrigando a Câmara de 
Vereadores a repassar o valor do auxílio-alimentação ao poder Executivo, 
observadas as regras previstas na presente Lei. 

Art. 2° - (vetado).  

Art. 3° - Estão excluídos das disposições da presente Lei os servidores que se 
encontrarem em gozo de quaisquer das licenças previstas na Lei 3320/12 e da Lei 
Orgânica Municipal. 

Art. 4° - O auxílio-alimentação de que trata a presente Lei: 

I - integrará o vencimento ou salário não incorporando as vantagens, 13° salário e 
para fins de aposentadoria do Servidores do Legislativo Municipal. 

II - não está sujeito à incidência de quaisquer contribuições e encargos 
de competência da Câmara Municipal. 

Art. 5° - A presente Lei será regulamentada por Resolução, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da vigência da mesma. 

Art. 6° - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Vereadores, duodécimo. 
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Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 25 (vinte e cinco) dias do 
mês de maio de 2017. 

Carlos August fÍrum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 25 de maio de 
2017à 

Tupanciretã, 	 

Giovani Daknás 
Secretário Municipal da Administração. 
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