
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 29, DE 05 DE MAIO DE 2022. 
 

Altera a redação do parágrafo único do art. 58 

da Lei Municipal nº 1.443, de 14 de outubro de 

2015, que deu nova redação Regime Jurídico 

dos Servidores públicos do Município e dá 

outras providências, 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 parágrafo único do art. 58 

da Lei Municipal 1.443, de 14 de outubro de 2015, que passará a vigorar com a 

seguinte redação: 

 
 
“Art. 58º........................................................................................... 

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

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

Parágrafo Único. O valor de cada parcela não poderá exceder a 

trinta e cinco por cento dos vencimentos do servidor.             

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

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL, 

EM 05 DE MAIO DE 2022.  
 

 
JOVANI BOZETTI, 

PREFEITO MUNICIPAL. 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA Nº 29/2022 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 29/2022 

ASSUNTO: ENCAMINHA MENSAGEM E JUSTIFICATIVA 

SÃO JOSÉ DO HERVAL, 05 DE MAIO DE 2022 

 

SENHOR PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES: 

 
 Solicitamos apreciação e aprovação do Projeto de Lei Municipal nº 

029/2022, que altera a redação do parágrafo único do art. 58 da Lei Municipal 

nº 1.443, de 14 de outubro de 2015, no que diz respeito a margem consignável 

autorizada ao servidor municipal. 

 

 A Lei Municipal, em seu artigo 58, parágrafo único, autoriza a 

consignação em folha de 30% (trinta por cento) da remuneração dos servidores 

municipais. Ocorre que, a partir da edição da Medida Provisória nº 1.106, 17 de 

março de 2022, a União autorizou o acréscimo de 5% (cinco por cento) a esse 

limitador aos segurados do Regime Geral de Previdência Social. 

 

 Assim, de forma a seguir o Governo Federal, entende o Município ser 

cabível a aplicação do mesmo acréscimo de 5% ao limitador da margem 

consignável dos servidores municipais. 

 

 Tal medida vem ao encontro de tantas outras que já vem sendo tomadas 

para reduzir os impactos causados na economia diante da pandemia de Cobiv-

19, que da mesma forma, impactaram os servidores, que nos anos de 2020 e 

2021 não tiveram a reposição anual diante das vedações previstas na LC 

173/2020, assim como os esforços econômicos voltados principalmente às 

demandas de Saúde Pública.  

 

 Certos do entendimento dos Senhores Vereadores, aguardamos 

aprovação da medida proposta. 

 



 São José do Herval, em 05 de maio de 2022. 
 
 
 
 

Jovani Bozetti, 

Prefeito Municipal. 

Ilmo. Sr. 

Diego Basegio 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Herval, RS 


