
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. 
 

ORDEM DO DIA – DO PODER EXECUTIVO: 
 

• PROJETO DE LEI Nº 03/2022 – Altera e acrescenta dispositivos ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.150/2009, de 03 

de setembro de 2021, que criou empregos públicos, pelo regime jurídico celetista, destinados a atender o Programa 

Primeira Infância Melhor – PIM, e dá outras providências. 
 

• PROJETO DE LEI Nº 04/2022 – Autoriza a atualização do piso salarial profissional nacional dos agentes 

comunitários de saúde e dos agentes de combate ás endemias do municipio de São José do Herval. 
 

• PROJETO DE LEI Nº 05/2022 – Altera o Artigo 4º da Lei Municipal nº 1.590/2020 de 27 de maio de 2020 que deu 

nova redação a concessão do Vale Refeição aos servidores municipais de São José do Herval e dá outras 

providências. 
 

• PROJETO DE LEI Nº 06/2022 – Autoriza o poder Executivo Municipal a conceder revisão anual no salário básico no 

período de Janeiro a Dezembro de 2022, na porcentagem de 8,00% de reajuste salarial aos secretários, prefeito, 

vice-prefeito e servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, cargos em comissão, funções gratificadas, 

excetuando-se o quadro do magistério e inativos do magistério que tem seu reajuste de acordo com o Piso Nacional 

do Magistério e dá outras providencias. 
 

• PROJETO DE LEI Nº 07/2022 – Autoriza o poder executivo municipal a incluir metas e prioridades no PPA 2022 a 

2025 e LDO para o exercício de 2022, abre crédito especial no orçamento municipal vigente e dá outras providencias. 
 

• PROJETO DE LEI Nº 08/2022 – Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1.224, de 28 de dezembro de 2010, que dispõe 

sobre o pagamento de diárias e dá outras providências. 
 

• PROJETO DE LEI Nº 09/2022 – Acrescenta dispositivo ao Artigo 72 da Lei Municipal nº 1.443, de 15 de outubro de 

2015, que deu nova redação ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, e dá outras providências. 
 

ORDEM DO DIA – DO PODER LEGISLATIVO: 

 

• PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 01/2022 – Concede aos servidores da Câmara de Vereadores revisão geral anual 

e dá outras providenciais. 
 

• PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 02/2022 – Concede aos Vereadores revisão geral anual e dá outras providenciais. 
 

 

PRÓXIMA SESSÃO REPRESENTATIVA DO RECESSO SERÁ NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 


