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Mensagem n.º 104 

 

 Senhor Presidente:  

 

   

  Encaminhamos o Projeto de Lei que “Altera a Lei Municipal nº 3.265, de 07 de junho 

de 2017, que reestrutura a Turma Volante Municipal do Programa de Integração Tributária do 

Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.”. 

  O presente projeto tem por objetivo a alteração da Lei Municipal, a fim de adequar o 

seu texto ao novo Estatuto dos Servidores Públicos de Feliz, bem como ao previsto no Decreto 

Estadual nº 45.659, de 19 de maio de 2008, em relação aos recursos humanos de que devem ser 

dotados a Turma Volante Municipal do Programa de Integração Tributária - PIT. 

  Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse 

Legislativo Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

  

  Feliz, 26 de junho de 2017. 

 

  Albano José Kunrath, 
Prefeito Municipal de Feliz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Leonardo Mayrer 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
NESTA 
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PROJETO DE LEI Nº 90 / 2017.  

 

Altera a Lei Municipal nº 3.265, de 07 de 
junho de 2017, que reestrutura a Turma 
Volante Municipal do Programa de 
Integração Tributária do Estado do Rio 
Grande do Sul e dá outras providências. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base na Lei Orgânica do Município, sanciono 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica alterado o inciso I do art. 2º da Lei Municipal nº 3.265, de 07 de junho de 2017, 
vigorando com a seguinte redação: 

 

“ Art. 2º […] 

I - no mínimo 2 (dois) servidores que exerçam cargo público municipal, sendo no mínimo, 1 
(um) de provimento efetivo de Fiscal Municipal, com competência para lavrar e assinar a 
Comunicação de Verificação no Trânsito – CVT, ambos com escolaridade mínima de nível médio, 
devidamente designados pelo Prefeito Municipal, que portarão crachás com fotografia e 
identificação, bem como coletes com os dizeres "Agente Municipal", nas costas, e, na frente, 
"Prefeitura Municipal" e o nome do Município; 

[...]” (NR) 

 Art. 2º Fica alterada a redação e a numeração do parágrafo único passando para § 1º e 
incluído o § 2º no art. 3º da Lei Municipal nº 3.265, de 07 de junho de 2017, vigorando com a 
seguinte redação: 

 “Art. 3º [...] 

 § 1º Será destinado, mensalmente, a título de gratificação, 50% (cinquenta por cento) do 
valor correspondente ao repasse previsto no art. 13 do Decreto Estadual nº 45.659, de 19.05.08, ou 
outro que vier a substituí-lo, que será rateado em igual parte entre todos os servidores municipais 
designados para atuação na Turma Volante Municipal. (NR) 

 § 2º Aos servidores designados é permitida a acumulação de valores oriundos de 
gratificações criadas nesta lei, bem como com as provenientes do exercício de outra função 
gratificada ou de Direção, Chefia e Assessoramento – DCA.” (AC) 

  

 Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de ___________ de 2017.  

 

Albano José Kunrath. 

 

Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 
 Feliz, 26.06.2017. 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel. 
 Procurador. 


