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024/2020 rota 

DA NOVA REDAtrAO ~ ALINEA 4C'7 
INCISO I, ARTIGO 2, DO PROJETO 
024/2020. 

Da nova redaçao A alinea 'c', inciso I, artigo 2', do Projeto de Lei n' 
024, de 08 de abril de 2020, modificando-se o texto original que passara a 

gratificaooes de sert/idores pret7istas na legislaedo 
municipal;" 

Ficarn inalterados os demais dispositivos. 

DARCI JOSE „',""„"„, „'„„ 

vigorar com a seguinte redaçao: 

LERMEN:44 oARo2135E 

3049 

DARCI JOS& LERMEN 
Prefeito Municipal 

/2020

Senhor Presidente, 

175533040 LERMEN04417552 

AO PROJETO DE LEI N' 024/2020

Senhores Uereadores, 

Trata-se de emenda modificativa ao Projeto de Lei n" 024, de 08 de 
abril de 2020, que dispoe sobre medidas de contingenciamento de despesa com 
pessoal em decorrencia da reduçao de receitas causada pela pandemia do novo 
coronavirus (covid-19). 

Esta emenda modificativa faz-se necessdria pela ocorrencia de um 
equivoco no texto original do Projeto, pois constou, no dispositivo a ser alterado, 

PA 

Senhoras Uereadoras, 

E-mail pmp(a paranapebas.pa.gov.br



d )a
@43

PRKFKITURA iiIUNICIPAL DK PARAUAPKBAS '

o corte apenas das gratificaçoes previstas na Lei Municipal n' 4,850/2019, 

quando a intençao da Administraçao e o corte de um percentual fixo de todas as 
gratificaçoes concedidas aos servidores do Poder Executivo que ganham 
5.000,00. 

Ora, o intuito do projeto e reduzir os gastos com pessoal em, pelo 
menos, vinte por cento do total das despesas com cargos em comissao e funçao de 
confiança, tendo em vista a reduçao drastica da receita prevista para os meses de 
abril, maio e junho. 

Assim, e necessario que baja a correçao do referido artigo, que, com 
esta emenda modificativa, devera ter a seguinte redaçao: 

024/2020 

2' 

"c) todas as gratificaçoes previstas na legislaçao municipal, 
R8 
5.000,00 (cfnco mil reais);" 

Assim, solicitamos o acolhimento da presente emenda modificativa, 

GABI)ssETK DO PRKFKITO
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com o fim especifico de alterar a alinea 'c', do inciso I, do artigo 2', do Projeto 

Parauapebas, lal de abril de 2020. 
de forma drgrtal por DARO 
L.ERMEN 44 sosg 

1>SS2SO44 """"'as""' 
DARCI POSE LERMEN 

Prefeito Municipal 

Bairro Beira Rio II â€” PA 
CEP.: 68615-000 Fone: 94 3346-2141 E-mail pmp(kparauapeisas.paogov.tar

de Lei n' 024/2020, permanecendo inalterados os demais dispositivos legais. 


