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Senhor Presidente 

Senhora e Senhores Vereadores 

 

 

    

Comparecemos respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria e demais Edis, com especial objetivo de encaminhar para que seja 

analisado e votado o projeto de Lei nº 022/2019, que altera o Art. 31 da Lei nº 

030/2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2019. 

Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente Projeto 

de Lei. 

Limitamos ao exposto e aproveitamos a oportunidade, para 

renovar nossos protestos de estima e consideração. 

      

 

Atenciosamente 

 

 

 

                                         Maurício Baú 
                                      Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 

Exmo. 
Sr. Marcio Maria 
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra. 
Estado do Paraná. 



JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 022/2019 

 

 

Visa o presente Projeto de Lei sobre a alteração do art. 31 da 

Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) nº 030/2018, do exercício de 2019. 

O presente Projeto de Lei, em virtude da obrigatoriedade 

imposta pela Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que 

tem por objetivo a alteração do Art. 31 da Lei nº 030/2018 – Lei de Diretrizes 

Orçamentária de 2019 para os diversos Órgãos e Departamentos da 

Administração Municipal no exercício de 2019, para a manutenção dos serviços 

emergenciais e ininterruptos no município, conforme definidos pela referida Lei 

Complementar. 

Esta Lei em princípio da Unidade será executada pelo 

Legislativo e Executivo Municipal.  

Diante do exposto esperamos que o presente Projeto de Lei 

após analise tenha aprovação em sua totalidade. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, 17 de Abril 

de 2019. 

 

 

Maurício Baú 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO DE LEI Nº 022/2019 

 

SÚMULA: Altera o Art. 31da Lei Municipal nº 
030/2018 – LDO do exercício de 2019 e dá 
outras providências.  

 

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Mauricio 

Baú, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso de minhas 

atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação 

desta Câmara Municipal de Vereadores o seguinte: 

 

LEI 

 

Art. 1°. Fica alterado o Art. 31 da Lei Municipal nº 030/2018 de 

21 de maio de 2018, passando a ter a seguinte redação: 

Art. 31 - Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata 

o art. 22 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, a manutenção de horas-

extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de serviços 

indispensáveis e emergenciais da saúde pública, em situações de extrema gravidade, no 

programa de coleta de lixo e/ou transporte escolar, devidamente reconhecida por decreto 

do Chefe do Executivo. 

                              Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições ao contrário. 

                              Edifício da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, Estado do 

Paraná, em 17 de abril de 2019. 

 

 
MAURICIO BAÚ  

Prefeito Municipal 


