
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 003, DE 20 DE JANEIRO DE 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. 

 
 

  JOVANI BOZETTI, Prefeito Municipal de São José do Herval, 

Estado do Rio Grande do Sul, 

 

  FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica alterada a redação do art. 1º da Lei Municipal nº 

1.150/2009, de 03 de setembro de 2021, passando este a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Art. 1º ................................................................................................ 

..............................................................................................................................: 

 

§1º.......................................................................................................

............................................................................................................................... 

EMPREGO QUANTIDADE CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

SALÁRIO 

BÁSICO MENSAL 

Visitador(a)        08         40h   Salário Mínimo 

Nacional  



§2º.......................................................................................................

............................................................................................................................... 

 
§3º Além do salário básico mensal, será repassado aos ocupantes 

do cargo de visitador um auxílio financeiro que será calculado mensalmente, 

conforme for efetuado o repasse pelo Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul, nos termos da Portaria SES n° 635/2021. 

§4º O auxílio financeiro de que trata o §3º deste artigo está 

condicionado e limitado ao repasse estadual previsto na Portaria SES n° 

635/2021. 

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

 
 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL, 

EM 20 DE JANEIRO DE 2022.  
 
 
 

 
JOVANI BOZETTI, 

PREFEITO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA Nº 003/2021 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 003/2021 

ASSUNTO: ENCAMINHA MENSAGEM E JUSTIFICATIVA 

SÃO JOSÉ DO HERVAL, 20 DE JANEIRO DE 2022 

 

SENHOR PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES: 

 
Solicitamos apreciação e aprovação do Projeto de Lei Municipal 

nº 003/2022, que 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. 

 

 O presente projeto visa atualizar a lei com relação ao salário estipulado 

para o cargo de visitador do PIM, sendo que hoje é pago um salário mínimo, 

porém a Lei que instituiu o cargo prevê um valor abaixo do salário mínimo 

nacional, o que não é permitido pela legislação, razão pela qual é pago um 

complemento mensal para atingir o valor do salário mínimo. 

 

 Além disso, o presente projeto visa alcançar aos ocupantes do cargo de 

visitador do PIM um auxílio financeiro correspondente ao aumento do repasse 

do Estado do Rio Grande do Sul aos Municípios, nos termos da Portaria 

Portaria SES n° 635/2021, que segue anexa. 

 

 Registramos que o repasse mensal efetuado pelo Estado até a 

competência 12/2021 era de R$ 5.000,00, sendo que a partir de 01/2022 

passou a ser R$ 6.500,00.  

 

 Atualmente o município mantém cinco visitadoras com remuneração de 

R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), totalizando R$ 6.060,00 (seis mil e 

sessenta reais), de forma que restam R$ 440,00, os quais serão repassados às 

visitadoras na modalidade de auxílio financeiro à razão de R$ 88,00 (oitenta e 



oito reais) cada, enquanto perdurar o repasse Estadual. 

 

 Assim, o presente projeto visa regularizar a legislação referente à 

remuneração dos visitadores do PIM, bem como possibilitar o pagamento de 

um auxílio financeiro aos mesmos servidores, considerando o aumento do 

repasse Estadual, enquanto o mesmo estiver sendo repassado ao município. 

  

 Certos do entendimento dos Senhores Vereadores, aguardamos 

aprovação da medida proposta. 

 
 São José do Herval, em 20 de janeiro de 2022. 
 
 

Jovani Bozetti, 

Prefeito Municipal. 

Ilmo. Sr. 

Diego Basegio 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 

São José do Herval, RS 


