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Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

PORTARIA N°. 21.999 
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Retifica a Portaria n° 20.883 de 31 de julho de 2014. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais vigentes, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, RESOLVE 

RETIFICAR a Portaria n° 20.881 de 31 de julho de 2014, para que conste a seguinte 
redação: 

"O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o que consta no processo 80/2124, de 30/06/2008 e de conformidade 
com o que estabelece a art. 3°, Inciso I, II e III, da Emenda Constitucional 47/2005 
CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao 
empregado público RENATO GOMES VIANA, Matricula 279-8, emprego público 
ESCRITURÁRIO (Lei n° 3.573/2014), padrão 09, classe "D", lotado na Secretaria 
Municipal de Administração com carga horária de 44 horas semanais, regime 
celetista extensivo todos os benefícios e normativas constantes nas Leis 
3.269/11, 3.293/11 e 3.320/12, sendo contribuinte para o Regime Próprio de 
Previdência Social dos servidores municipais, nos termos da Lei 2.112/02 e suas 
alterações posteriores, por força da Lei Municipal n° 3.573/2014, com proventos 
mensais integrais no valor total de R$ 1.743,16 (um mil, setecentos e quarenta e três 
reais e dezesseis centavos), com base nas Leis 971/90, art. 24, inciso I e art. 28, 
parágrafo único e art. 18, inciso II alínea "b" da Lei n° 2.112/02 de 27.03.02, composto 
de 30% (trinta por cento) relativos ao adicional por tempo de serviço (seis quinquênios) 
arts. 95, §1° e art. 214, inciso II, ambos da Lei n° 969/90, alterada pela Lei Municipal n° 
2.070/01 (art. 1°, §2°), e sexta parte dos vencimentos conforme art. 95, §2° e art. 
214, inciso IV, ambos da Lei Municipal n° 969/90, a ser custeada pelo FUNPREV 
(Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Tupanciretã), a contar de 1° de 
agosto de 2008. Forma de correção: PARIDADE." 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro 
de 2015. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 23 de novembro de 2015. 
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