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Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3555 
14 DE FEVEREIRO DE 2014. 

Estabelece índice de reposição salarial e fixa data 
base. 

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 Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

• Art.1° Fica estabelecido o IPCA/IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 
como índice para a reposição salarial geral anual do padrão referencial do valor básico dos 
vencimentos dos servidores ativos, inativos, pensionistas e celetistas da Administração 
Publica Municipal de Tupanciretã, incidente no exercício anterior ao da data base para 
reposição. 

Art. 2° Fica fixada a data de 1° de fevereiro de cada ano como data base para a reposição 
salarial do padrão referencial. 

Art. 3° O padrão referencial estabelecido no art. 29, parágrafo único da Lei 3.269/11 e art. 
32 da Lei 3.292/11, fica reajustado em 5,9108% (cinco vírgula nove um zero oito porcento), 
passando de R$ 535,42 (quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para 
R$ 567,06 (quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos), para o exercício de 2014. 

Art. 4° Fica revogado o art. 3° da Lei n° 2.381/04. 

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

GABINETE DO PREFEITO DE TUFA CIRETÃ, aos 14 (quatorze) dias do mês de 
fevereiro de 2014. 
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