
i * 1  

Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3.666 
24 DE FEVEREIRO DE 2015. 

Dispõe sobre a revisão geral anual e o reajuste de 
ganho real dos vencimentos, salários e proventos para 
o exercício de 2015 — Poder Legislativo. 

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 concedida revisão geral anual (reposição inflacionária), prevista no Art. 37, 
X, da Constituição Federal, pela aplicação do índice de 7,14% (sete vírgula quatorze por 
cento), sobre o vencimento básico dos servidores ativos, inativos, pensionistas e 
celetistas da Câmara de Vereadores, a contar de 1° de fevereiro de 2015. 

Parágrafo único: O índice aplicado corresponde à inflação medida pelo IPCA/IBGE, 
acumulado nos últimos 12 (doze) meses. 

Art. 2° - Fica concedido aumento real no percentual de 2,86% (dois vírgula oitenta e 
seis por cento) sobre os vencimentos dos servidores do quadro da Câmara de 
Vereadores, a contar de 1.° de fevereiro de 2015. 

§ 1.° Desta forma, a revisão geral anual (reposição inflacionária) e o reajuste a título de 
ganho real somarão 10% (dez por cento) sobre o valor do vencimento básico dos 
servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e celetistas. 

§ 2.° O reajuste a título de ganho real (2,86%) é exclusivo  aos servidores públicos 
municipais, sendo vedada sua aplicação aos agentes políticos para a mesma legislatura —
princípio da anterioridade. 
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Art. 3° O padrão referencial estabelecido no art. 29, parágrafo único da Lei 3269/11 e art. 
32 da Lei 3292/11, passa de R$ 567,06 (quinhentos e sessenta e sete reais e seis 
centavos) para R$ 623,76 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos). 
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Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretá, 24 de fevereiro 
de 2015 à 
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Dalmás 

ç etário Municipal Administraçáo. 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 

Tupanciretã, 24 de fevereiro de 2015. 

ário Municipal da Administração. 

Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

Art. 4° A revisão geral anual e o aumento real dispostos na presente Lei deverão 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. 5° 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. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de 
fevereiro de 2015. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 24 (vinte e quatro) 
dias do mês de fevereiro de 2015. 

Carlos Augusto rum de Souza 
Prefeito Municipal 

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181. Centro - Tupanciretã/RS - Fone: 55 32721344 Fax: 3272 4186 
www.tupancireta.rs.gov.br  e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br  


	Page 1
	Page 2

