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PRKFKITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETK DO PRKFEITO 

/2020 
024/2020 

DA NOVA REDAtrAO AO ARTIGO 5 
DO PROJETO DE LEI N 024/2020. 

Da nova redaçao ao artigo 5' do Projeto de Lei n' 024, de 08 de abril 
de 2020, modificando-se o texto original que passara a vigorar com a seguinte redacao: 

Esta Lei entra em uigor na data de sua publicapdo, 
II, 
o 

Ficam inalterados os demais dispositivos. 

DARCI JOSE iorrna dro ral 
LERMEN;44 por DiLRCI 305E 
\ 75533Q4ii LERMEN; l4173 

523049 

DARCI JOSE LERMEN 

Prefeito Municipal 

MODIPICATIVA N' /2020 
AO PROJETO DE LEI N' 024/2020 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Senhoras Vereadoras, 

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 nova 
coronavirus (covid-19). 

Esta emenda modilicativa faz-se necessaria, tendo em vista que a 
forma posta no texto original do Projeto poe em risco parte da efetividade dos 

11 â€” EA 
68515-800 none: 94 3346-2141 E-ntail pmpgaparanapebas.paogov.br



PRKFKITURA MUNICIPAL DK PARAUAPKBAS .:. oX 
GABINKTK DO PRKFKITO 

efeitos das medidas de contingencia que Adsam preservar os cofres publicos 
municipais. 

Tal fato se da pela entrada de vigencia de leis municipais e beneficios 
que aumentam os gastos publicos com a folha de pagamento desta 
Administra9ao Publica, estes que ocorreram em momento economico distinto do 
ora vivenciado em decorrencia da pandemia do novo coronavirus (covid-19). 

Ainda, para os fins propostos pelo Projeto de Lei n 024/2020 e 
imprescindivel que seus efeitos ocorram de forma retroativa, eis que o Municipio 
com os efeitos economicos da pandemia. Assim, a 
Administraçao Publica deve atuar de forma responsavel e segura, visando a 
higidez economico-financeira dos cofres publicos. 

De tal modo, e necessario que haja a altera9ao do referido artigo, que, 
com esta emenda modificativa, devera ter a seguinte redavao: 

Proj etc de Lei n'024/2020 

Esta Let' entra em vigor na data de sua publicaçao, 
retroagindo seus efeitos, em relaçao ao disposto no art. 2; Il, 
de abril de 2020." 

Solicitamos o acolhimento da presente emenda modificativa, com o 
fim especifico de alterar a redacao ao artigo 5' do Projeto de Lei n 024/2020, 

Parauapebas, 23 de abril de 2020.

permanecendo inalterados os demais dispositivos legais. 
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