
Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3940 
13 DE SETEMBRO DE 2017. 

Altera dispositivos da Lei Municipal n° 
3.930, de 15 de agosto de 2017. 

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° Os artigos 2°, 3° e 5° da Lei Municipal n° 3.930, de 15 de agosto de 2017, 
passam a viger com a seguinte redação: 

"Art. 2° Para apuração do montante devido a ser parcelado os valores 
originais serão atualizados pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 
0.5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de vencimento até 
a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento. 

Art. 3° Em caso de reparcelamento, para apuração do novo saldo devedor. 
os valores consolidados do parcelamento ou reparcelamento anterior e das 
suas respectivas prestações pagas serão atualizados pelo IPCA/IBGE 
acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados 
desde a data da consolidação do parcelamento ou reparcelamento anterior e 
das datas das suas respectivas prestações pagas até a data da nova 
consolidação do termo de reparcelamento. 

Art. 5°. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo 
IPCA/IBGE acrescido de juros simples de 0,5 % (zero vírgula cinco por 
cento) ao mês e multa de 1,00 % (um por cento), acumulados desde a data 
de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento." 

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃJRS, aos 13 (treze) dias do mês de 
setembro de 2017. 

Carlos Augu Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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