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Município de Tupanciretã 

Procuradoria Jurídica 

LEI N°. 4030 
DE 05 DE JULHO DE 2018. 

Acrescenta parágrafos ao art. 18 da Lei n° 
2112/2001. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições 
legais vigentes, 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: 

CO 	Art. 10  - Ficam acrescidos os §6°, §7° e §8° ao art. 18 da Lei Municipal 2.112/2001, 
com a seguinte redação: 

"§6° - Se o servidor for aposentado com menos de 25 (vinte e cinco) anos 
de serviço e menos de 60 (sessenta) anos de idade, a aposentadoria estará 
sujeita a confirmação mediante nova inspeção de saúde, após o decurso de 
24 (vinte e quatro) meses contados da data do ato de aposentadoria. 

§7° - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se 
refere o inciso I deste artigo, se incapacitantes para o exercício da função 
pública, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia 
maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, 
cardiopatia grave, doença de Parkison, paralisia irreversível e incapacitante, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal 
de Paget (osteíte deformante) e de doença de Machado-Joseph 
(degeneração das vias cerebelo-medulares), Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida - AIDS, e outros que a lei indicar, com base na medicina 
especializada. 

§8° - Ao servidor aposentado em decorrência de qualquer das moléstias 
tipificadas no §7° deste artigo, fica vedado o exercício de atividade 
remunerada ou não remunerada incompatível com seu estado, sob pena de 
cassação de sua aposentadoria.” 

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

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 
2018. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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