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/2020 
AO PRO JETO DE LEI N' 024/2020 

DA NOUA REDAtrAO AO ARTIGO 3, 
N' 024/2020. 

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

"Art. 3 As medidas de condngenciamento determinadas por 
esta Lei nao ensejarao o pagamento retroativo das parcelas 
remuneratorias reduzidas ou suspensas, salvo as previstas 
e n' 
4. 864/2020. 

Paragrafo unico. 0 pagamento das parcelas excepcionadas 
deste artigo podera ocorrer de forma gradativa e 
parcelada, a depender da apresentaqdo de dados, pela 
Secretaria Municipal de Fazenda do Municipio, que 

comprovem a recuperaqcio da capacidade economico-
financeira do Municipio relativamente ao cumprimento do 
iimite de gastos com pessoal, independentemente da vigencia 
do estado de calamidade publica." 

Fleem inalterados os demsis dispositivos. 
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Senhor Presidente, 

AO PRO JETO DE LEI N 024/2020

Senhores Vereadores, 

Trata-se de emenda modiftcativa 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 necessaria, tendo em vista que a 
forma posta no texto original do Projeto enseja em constriçao dos vencimentos 
dos servidores publicos, em decorrencia de uma situaçao transitoria que o 
municipio enfrenta, no entanto, sem possibilidade de se realizar os pagamentos 
(reduzidos ou suspensos) em eventual momento de normalidade de arrecadaqao 
municipal. 

Ora, o intuito do projeto e reduzir os gastos com pessoal em razao da 
redu9ao de arrecadacao ante a crise economica resultante da pandemia do novo 
coronavirus (COVID-19), Assim sendo, quando este Municipio recupere sua 
capacidade economico-financeira, mostra-se apropriado que as parcelas nao 
pagas no momento de contingenciamento, sejam devidamente pagas a quem de 
direito. 

Assim, e necessario que haja a alterapao do referido artigo, que, com 
esta emenda modificativa, devera ter a seguinte redar;ao: 

024/2020 

medidas de contingenciamento determinadas por 
Lei nao ensejarao o pagamento retroativo das parcelas 
previstas 
n' 
4. 864/2020. 

Bairro Beira Rio II â€” PA 

Senhoras Vereadoras, 
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Parcigrafo unico. 0 pagamento das parcelas excepcionadas 
deste artigo podera ocorrer de forma gradativa e 
parcelada, a depender da apresentaçdo de dados, pela 
Secretana Municipal de Fazenda do Municipio, que 
comprovem a recuperaqdo da capacidade economico-
financeira do Municipio relativamente ao cumprimento do 
limite de gastos com pessoal, independentemente da vigencia 
P 

Assim, solicitamos o acolhimento da presente emenda modificativa, 
com o fim especitico de alterar a redaqao ao srtigo 3' do Projeto de Lei n' 
024/2020, permanecendo inaltersdos os demeds dispositivos legcds. 

Parauapebas, 23 de abril de 2020, 
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