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Gabinete do Prefeito

LEI Nº 3.939, DE 29 DE MARÇO DE 2022.
(AUTORIA DA MESA DA CÂMARA)

‘‘Modificam os artigos 2º e 4º; revoga o 
parágrafo único do art. 4º todos da Lei 
Municipal n.º 3.741/2018. ’’

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística 
de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O art. 2º da Lei Municipal n.º 3.741, de 07 de 
agosto de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação:

‘’Art. 2º. O auxílio alimentação será concedido aos 
servidores ocupantes de emprego público ou comissionado, 
e aos estagiários, mensalmente, sob a forma prevista no 
artigo 1º, no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), 
atualizado no mês de março de cada ano, pelo IPCA - índice 
Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, acumulado no 
período, contado da sua implementação pela Câmara da 
Estância Turística de Salto. ’’

Art. 2º. O art. 4º da Lei Municipal n.º 3.741, de 07 de 
agosto de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação:

‘’Art. 4º. Sem prejuízo do auxílio alimentação previsto no 
art. 2º desta Lei, no mês de dezembro de cada ano será 
concedido aos servidores ocupantes de emprego público 
ou comissionado, e aos estagiários, o valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), atualizado no mês de março de cada ano, 
pelo IPCA - índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, 
acumulado no período, contado da sua implementação pela 
Câmara da Estância Turística de Salto, a título de auxílio 
alimentação natalino. ’’

Art. 3º. Revoga-se o parágrafo único do art. 4º da Lei 
Municipal n.º 3.741, de 07 de agosto de 2018.

Art. 4º. As despesas decorrentes com a execução da 
presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária 
própria, suplementada se necessário – dotação 33.90.46.00 
– Auxílio Alimentação.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação e produzirá seus efeitos a partir de 01 de março 
de 2022, revogadas as disposições em contrário.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO 
PAULO

Aos, 29 de março de 2022 – 323º da Fundação

       LAERTE SONSIN JÚNIOR

        Prefeito Municipal

ARILDO GUADAGNINI

Secretário Municipal de Governo

 Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário 
Oficial Eletrônico do Município.
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O Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí – CONIRPI 
que tem como entes integrantes os Municípios de Cabreúva, 
Indaiatuba, Itu e Salto, torna público que os documentos 
contábeis (demonstrativos) apresentados para a prestação 
de contas, em atendimento a Portaria STN nº 274 de 2016, 
Art. 14, encontram-se disponibilizados na internet através do 
nosso site:

http://www.consorciopirai.sp.gov.br/

E acesso direto através dos links:

http://189.109.219.114:85/CECAM_TRANSPARENCIA/
Shared/wfDashBoard.aspx

ht tp: / /www.consorc iop i ra i .sp.gov.br / index.php/
transparencia/conselhofiscal/2022-2/

ht tp: / /www.consorc iop i ra i .sp.gov.br / index.php/
transparencia/prestacao-decontas-tce/exercicio-2021/
.........................................................................................................................................
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