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024/2020 

4, 
024/2020. 

do Projeto de Lei n' 024, de 08 de abril 
de 2020, fazendo incluir o seu pardgrafo unico, modificando-se o texto original 
que passara a vigorar com a seguinte redagao: 

Pardgra/o unico. 0 disposto no caput deste artigo nao se 
desta 

Ficam inalterados os demais dispositivos. 
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DARCI JOSE LERMEN 
Prefeito Municipal 

/2020 
AO PRO JETO 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 redugao de receitas causada pela pandemia do novo 
coronavirus {covid-19), 

ll â€” PA 
94 9946-9141 E-ntail pmp(a,'.parauapebas.pa.gov.br
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PREEEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPKBAS

que a

GABINETK DO PREFEITO

Esta emenda modificativa faz-se necessaria, tendo em vista

024/2020

4" .........,.............. 

se 
desta 

Assim, solicitamos o acolhimento da presente emenda modificativa, 

Lei. "

com o fim especifico de alterar a reda9ao ao artigo 4' do Projeto de Lei n' 

Parauapebas, 23 de abril de 2020.

DARCI JO5E Ar%"'do 4 forma drprtal por 
tERMEN44 uARCiiusf 

]75523049 aAMEN4417332 3044 

DARCI JOSE LERMEN 

Prefeito Municipal

Bairro Beira Rio 11 â€” PA 
94 3346-2141 E-mail pmpgparanapebas.pa.gov,br

forma posta no texto original do Projeto abre margem para interpregagao 
indevida quanto ao seu artigo 4, resultando em que a suspensao tratada no 

artigo 2', inciso II, do Projeto de Lei em tela nao se aplique aos servidores 
publicos que obtiveram beneficios remuneratdrios concedidos com base nas leis 
municipais n' 4.861/2020, 4.862/2020, 4.863/2020, 4.864/2020 e 
4865/2020, caso os mesmos desempenhem setviços essenciais no combate ao 

novo coronavirus {COVID-19), podendo, inclusive, resultar em ineficgcia da 

indispensavel suspensao. 

Assim, e necessario que haja a altera9ao do referido artigo, que, com 

esta emenda modificativa, devera ter a seguinte redagao:

024/2020, permanecendo inalterados os demais dispositivos legais.


