
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 

 

 

MENSAGEM Nº 056 

REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 

Pelo presente, encaminha-se Projeto de Lei que 

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE DO SUBSÍDIO DO(A) 

PREFEITO(A) E DO VICE-PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, para apreciação dessa Casa. 

 

O presente projeto de lei contempla o art. 4º da Lei 

n.º 9.272, de 24 de setembro de 2020 em que dispõe: “Art. 4º. Os valores dos subsídios fixados 

no art. 2º e art. 3º serão reajustados, por meio de Lei específica, na mesma data e no mesmo 

índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores públicos 

municipais. (...)”  

 

Neste sentido, apesar das medidas de congelamento 

oriundas da Lei Complementar 173, de 28 de maio de 2020, e, considerando o alto índice 

inflacionário e perdas significativas, aplicando o percentual de 11,73% (referente ao período 

2021/2022) com pagamento integral e de forma imediata, retroagindo seus efeitos ao mês de 

abril de 2022, garantindo assim a reposição da inflação. 

 

Dessa forma, solicitamos que esta egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto em Regime de Urgência Especial. 

 

São Leopoldo, 04 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                        PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Vereador Rogel da Silva Correa 

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  

Nesta Cidade  

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 

 

         

PROJETO DE LEI 
                

 

Dispõe sobre a concessão do 

subsídio mensal do(a) Prefeito(a) e do Vice-

Prefeito(a) do Município de São Leopoldo e dá 

outras providências 

 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reajuste ao subsídio mensal do Prefeito 

(a) e Vice-Prefeito(a) Municipais de São Leopoldo, de acordo com o inciso X do artigo 37, da 

Constituição Federal e art. 4º da Lei n.º 9.272, de 24 de setembro de 2020, aplicando-se o 

percentual de 11,73% (referente ao período 2021/2022) com pagamento integral e de forma 

imediata, retroagindo seus efeitos ao mês de abril/2022. 

 

Art. 2º. Fica estabelecido que os percentuais de reajuste dos subsídios acima referidos 

retroagirão à data base abril de 2022. 

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos do art. 2º para 

o mês de abril de 2022. 

 

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, ................................ 

 

   
 


