
 
 
 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 
 
 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 05/2022 

 

 

 Senhor Presidente e Demais Vereadores 

 

 

Apraz-nos cumprimentá-los cordialmente, oportunidade em que vimos 

encaminhar o Projeto de Lei Municipal nº 05/2022, o qual Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a alterar o artigo 4º da Lei Municipal 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. 

 

 A Administração Municipal reajusta o Vale-Refeição objetivando sempre 

a melhoria da saúde e o bem estar de nossos colaboradores.  

 

Segue anexo o impacto financeiro que este beneficia vai representar 

para os cofres municipais. 

 

Certos de vossa compreensão e do pronto atendimento de nossa 

solicitação, aguardamos o entendimento dos Senhores Edis para que juntos 

possamos agilizar este procedimento. 

 
 

São José do Herval, 20 de Janeiro de 2022. 
 
 
 

Jovani Bozetti, 
Prefeito Municipal. 

 
                               
 



 
 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL 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. 

 

 
JOVANI BOZETTI, Prefeito Municipal de São José do Herval, Estado 

do Rio Grande do Sul 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
 

 Art. 1º Fica alterada a redação do artigo 4º da Lei Municipal 

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 que passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º - O valor do vale-refeição previsto nesta Lei será de R$ 425,00 (quatrocentos e 

vinte e cinco reais) e a participação dos servidores, mediante desconto em folha 

devidamente autorizado, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor total dos 

vales. O referido valor será sempre atualizado por Lei Específica. 

 

 Art. 2° Os demais artigos da Lei Municipal nº 1.590/2020 de 27 de 

maio de 2020, permanecem sem alteração. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor a contar de 1º de Janeiro de 2022. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL, 

20 DE JANEIRO DE 2022. 

 

JOVANI BOZETTI, 

PREFEITO MUNICIPAL. 

 


