
 

MUNICÍPIO DE FELIZ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Mensagem n.º 18 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Luiz Egon Kremer 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz 

Nesta 
 

        Senhor Presidente: 

 

        Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa Colenda casa legislativa o 
projeto de Lei que "Inclui dispositivos na Lei Municipal nº 3.264, de 24 de maio de 2017, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Feliz.", em regime de urgência.  

        O presente projeto de lei visa incluir o Capítulo X, que trata do Salário-Família ao Título V - 
Dos Direitos, no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Feliz, visando regulamentar 
este direito do servidor, quando devido, que deve ser custeado pelo Município, de acordo com 
Emenda Constitucional nº 103/2019. 

        Cabe mencionar que estão sendo revogados todos os dispositivos que tratam do salário-
família na Lei Municipal nº 1.809/2005, conforme projeto de lei encaminhado pela Mensagem 
nº 17/2020, tendo em vista que o custeio não se dará mais pelo Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores Efetivos do Município – RPPS.  

        Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e consideração. 

 

Feliz, 18 de fevereiro de 2020. 

 

        Albano José Kunrath, 
        Prefeito Municipal de Feliz. 



 

MUNICÍPIO DE FELIZ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

PROJETO DE LEI Nº 18/2020. 

 

 
Inclui dispositivos na Lei Municipal nº 3.264, de 
24 de maio de 2017, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Feliz. 

        O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona a 
seguinte Lei: 

        Art. 1º Fica incluído o Capítulo X - Do Salário Família ao Título V - Dos Direitos, bem como os 
artigos 120-A, 120-B e 120-C na Lei Municipal nº 3.264, de 24 de maio de 2017, vigorando com a 
seguinte redação: 

CAPÍTULO X 

DO SALÁRIO FAMÍLIA 

                         "Art. 120-A.Será devido o salário família, mensalmente, ao servidor ativo e inativo 
que tenha renda bruta mensal igual ou inferior à fixada pela legislação federal para a concessão 
do mesmo benefício pelo Regime Geral de Previdência Social, na proporção do número de filhos 
ou equiparados, de qualquer condição, de até quatorze anos ou inválidos.                           

                        § 1ºConsideram-se equiparados, para efeitos deste artigo, o enteado e o menor 
tutelado, mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica 
do servidor ou inativo. 

                        § 2ºPara aferir a renda bruta mensal do servidor ou inativo em acúmulo 
constitucional de cargos, deverá ser somada a remuneração percebida em cada um deles. 

                        § 3ºO valor da cota do salário família será em valor igual ao fixado pela legislação 
federal para os segurados do Regime Geral de Previdência Social. 

                        § 4ºQuando ambos os cônjuges forem servidores do Município assistirá a cada um, 
separadamente, o direito à percepção do salário família com relação aos respectivos filhos ou 
equiparados. 

                        § 5ºEm caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de 
abandono legalmente caracterizado ou perda do poder familiar, o salário família passará a ser 
pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor. 

                        § 6ºNão será devido o salário família relativamente ao cargo exercido 
cumulativamente pelo servidor no Município. 

                         § 7ºÉ assegurado o pagamento do salário família durante o período em que, por 
penalidade, o servidor deixar de perceber remuneração." (NR) 
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                         "Art. 120-B.O pagamento do salário família é condicionado à apresentação da 
certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à 
apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à 
escola do filho ou equiparado que se encontre em idade escolar." (NR) 

                         "Art. 120-C.O salário família não se incorporará à remuneração ou ao benefício, 
para qualquer efeito." (NR) 

        Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

        Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, 18 de fevereiro de 2020. 

 

        Albano José Kunrath. 

        Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do Município. 

        Feliz, 20.02.2020. 

        _________________________ 

        Adalberto Bairros Kruel 

        Procurador do Município de Feliz. 
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