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À Câmara Municipal 

 

 

A MESA DIRETORA, por seus integrantes abaixo assinado, de 

acordo com suas atribuições propõe o presente projeto de lei, visando à recomposição 

do poder de compra dos vereadores, em razão da inflação acumulada no período. 

Informamos ainda que o projeto seja apreciado em regime de 

urgência especial em face do prazo da data base ter se esgotado no dia 10 de abril. 

 

                                                         São Leopoldo, 22 de junho de 2017. 

                                                                                

Atenciosamente 

 

 

Edite Rodrigues Lisboa 

Presidente 

 

Armando Motta 

Vice-Presidente 

 

Ana Affonso 

Secretário 

 

 

 

 

 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

 
PROJETO DE LEI 

 

RECOMPÕE OS SUBSÍDIOS DOS 

VEREADORES DE SÃO LEOPOLDO, EM 

FACE DA VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA 

DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 

ABRIL DE 2016 A ABRIL DE 2017, COM 

BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE 

PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

Art. 1º - Fica concedido o reajuste de 1,10% (um e dez por cento) a partir de 1º 

de janeiro de 2017, aos vencimentos e salários dos Vereadores da Câmara 

Municipal, conforme Lei N.º8.528 de 12 de setembro de 2016. 

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias (pessoal civil – 3190110100). 

Art. 3º - O saldo relativo à incidência da correção prevista no art. 1º, entre os 

meses de abril a junho de 2017, será pago em parcela única. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data da publicação. 

 

 

 

 

São Leopoldo, 22 de junho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

 
JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente projeto tem por finalidade reajustar os salários dos 

Vereadores da Câmara Municipal, considerando a data base – abril – e o índice do 

INPC acumulado nos últimos doze meses. 

Considerando que, por meio da lei 7.682 “A” de 18 de maio de 2012, 

os subsídios dos vereadores foram fixados, para a Legislatura 2013-2016, e a data 

base para a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos ocorre em 10 de 

abril, sendo que a recomposição das perdas inflacionárias dos vencimentos dos 

mesmos é utilizada a variação do INPC no período acumulado de doze meses 

antecedentes, e no período compreendido entre maio de 2016 e abril de 2017, a 

variação do referido índice foi de 5% (cinco por cento). 

Estabelece-se a presente Lei. 

 

 

 


