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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3882 
1° DE FEVEREIRO DE 2017. 

Altera redação de dispositivos das Leis 
Municipais n° 2,112/02 e 3.137/10. 

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 alterado o texto do §2° e incluí o §3° no art. 5° da Lei Municipal n° 
2.112 de 27 de março de 2002, passando a constar a seguinte redação: 

§2°  - Ficam incluídos na categoria de Segurados de que trata o caput deste 
artigo, todos os inativos e pensionistas que na data da publicação desta lei 
recebem seus benefícios diretamente do Tesouro Municipal. 

§3° - Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor mencionado no 
§1° deste artigo, será segurado obrigatório em relação a cada um dos 
cargos ocupados. 

Art. 2° - Fica inclusa a alínea "e" ao inciso I do art. 17 da Lei Municipal n° 2.112, de 
27 de março de 2002, com a seguinte redação: 

"e) Licença para tratamento de saúde após o 15° dia." 

Art. 3° - Fica alterado o texto do §4° do art. 20 da Lei Municipal n° 2.112, de 27 de 
março de 2002, passando a constar a seguinte redação: 

§4° - O ônus financeiro assim como o pagamento da licença a que se 
referem os §§ 2° e 3° deste artigo, serão de responsabilidade do Tesouro 
Municipal nos primeiros 15 (quinze) dias, e em caso de ampliação deste 
prazo será de responsabilidade do RPPS. 
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Art. 4° - Fica alterado o texto do inciso II do art. 1° da Lei Municipal n° 3.137 de 24 

de dezembro de 2010, passando a constar a seguinte redação: 

11 — A alíquota de contribuição do Município e de suas autarquias e 
fundações corresponderão a 14,25% (quatorze vírgula vinte e cinco por 
cento) da totalidade da remuneração de contribuição dos segurados em 
atividade. 

Art. 5° - Está Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, ao 1° (primeiro) dia do mês de 

fevereiro de 2017. 

Carlos Augusto 1E(fum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 

Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 1° de fevereiro de 

2017à 	1 

Tupanciretã, 	 

)Pmor" - 

Carlos Augustm de Souza 

Prefeito de Tupanciretã. 
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