
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO 

GABINETE DO PREFEITO 
 

Av. Boa Sorte, S/N – Setor Paraíso, Pau D’arco - Pará 

Fones: (94) 3356-8105/ 3356-8104 – CEP: 68.545.000 

CNPJ: (MF)34.671.016/0001-48 

 

1 - 1 

 

1. DA MENSAGEM 

 

  Excelentíssimos Vereadores. 

  O presente Projeto de Lei Ordinária Municipal nº. 002/2020 é uma medida que 

precisa ser implementada, para possibilitar a flexibilização necessária nas ações do Governo 

Municipal, incluindo a questão orçamentária e outras medidas administrativas. Estamos dando 

as ferramentas para o Executivo poder traçar suas metas de trabalho para enfrentar essa 

pandemia do Coronavírus; 

  Nesse sentido, a aprovação do Projeto de Lei Ordinária Municipal nº. 002/2020 

que declara Calamidade é essencial para que tomemos medidas enérgicas para proteger a 

sociedade, especialmente aos maiores de sessenta anos e pessoas na zona de risco e população 

em geral, até o período em que perdurar a calamidade decorrente da pandemia do 

Coronavírus; 

  Verifica-se a necessidade de adoção de medidas orçamentárias imprevistas para 

o enfrentamento da pandemia, os impactos na economia local e, de consequência, na 

arrecadação levando a necessidade de adotar medidas administrativas extraordinárias no 

regular andamento da Administração Pública Municipal de Pau D’arco-PA; 

  Por fim, este Projeto de Lei Ordinária Municipal nº. 002/2020 está amparado na 

Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre medidas para o enfrentamento 

da citada emergência de saúde pública de importância internacional e reconhecendo a 

existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar federal nº 

101, de 4 de maio de 2000; 

2. DO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL 

  Em face aos motivos acima declinados, requer a tramitação do Projeto de Lei 

Ordinária Municipal nº. 002/2020 em regime de Urgência Especial, previsto no inciso III do 

art. 35 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pau D’arco-PA. 

  Conforme conhecimento geral a pandemia do Coronavírus vem causando danos 

não só a saúde, mas também a economia local com o fechamento de escolas, mercados, bares, 
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restaurantes e dentre outros assim o regime de tramitação se faz necessários, nos termos do RI, 

vejamos: 

 

Art. 138 - A Urgência Especial, diante do excepcional interesse público, é a 

dispensa de exigências regimentais, salvo a de número legal e de parecer, para 

que determinado projeto seja imediatamente deliberado, a fim de evitar grave 

prejuízo ou perda de sua oportunidade. 

 

  Isto Posto, requer a tramitação do presente Projeto de Lei Municipal nº 02/2020 

no regime de Urgência Especial, nos termos dos aludidos artigos ante a excepcionalidade do 

interesse público. 

Pau D’arco-PA, 31 de março de 2020. 

 

 

FREDSON PEREIRA DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Projeto de Lei Ordinária Municipal n° 02/2020 - GPM/PD               Pau D’Arco, 31 de 

março de 2020. 

 

 

Dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no 

âmbito dos contratos administrativos de prestação de 

serviços, finanças públicas e outras medidas em face da 

situação de emergência e estado de calamidade pública 

decorrentes do coronavírus, no âmbito do Município de 

Pau D’arco-PA. 

 

  FREDSON PEREIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de Pau D’arco, Estado 

do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara 

Municipal de Pau D’arco, nos termos do disposto no Regimento Interno, decretou e eu 

promulgo a seguinte Lei: 

  Art. 1º Esta Lei dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito 

dos contratos administrativos de prestação de serviços, finanças públicas e outras medidas em 

face da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes do coronavírus no 

Município de Pau D’arco. 

CAPÍTULO I 

DA MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

  Art. 2º Fica a Administração Pública Municipal autorizada a promover 

medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços 

contínuos, visando à sua manutenção, de forma a possibilitar o pronto restabelecimento 

quando a situação de emergência e o estado de calamidade pública decorrentes do coronavírus 

findarem. 

  Parágrafo único. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços contínuos com 

alocação de mão de obra não eventual aqueles que constituem necessidade permanente do 
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órgão ou entidade contratante, que se repetem sistemática ou periodicamente, ligados ou não à 

sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por 

diferentes trabalhadores e que a contratada se utilize de mão de obra não eventual para a 

prestação do serviço. 

  Art. 3º Como medida excepcional, a Administração Pública Municipal fica 

autorizada a manter o pagamento mensal do contrato naqueles ajustes para os quais for 

indicada a suspensão total ou parcial dos serviços, deduzidas as despesas diretas e indiretas 

que efetivamente deixem de incorrer, garantindo o pagamento das despesas devidamente 

comprovadas com pessoal e encargos dos trabalhadores que deixem de prestar os serviços em 

razão da emergência e calamidade pública. 

  § 1º A Administração poderá determinar que trabalhadores que deixem de 

prestar os serviços em unidades com decréscimo de atividades prestem serviços da mesma 

natureza em unidades diversas da contratante ou para outros órgãos ou entes da Administração 

Pública Municipal que tenham necessidade de acréscimo dessas mesmas atividades, durante o 

período de tempo em que durar a situação de emergência. 

  § 2º Os trabalhadores que eventualmente deixem de prestar os serviços na 

unidade deverão permanecer à disposição da Administração Pública Municipal e estar 

preparados para prontamente retornar às unidades para retomada dos serviços. 

  § 3º A manutenção do pagamento mensal do contrato prevista no caput deste 

artigo, quando aplicável pela Administração, ficará condicionada a: 

  § 4º As suspensões, reduções ou alterações de que trata este artigo, inclusive a 

eventual utilização de trabalhadores na prestação de serviços em unidades distintas da 

contratante ou para outros órgãos ou entes da Administração Pública Municipal, não 

configuram alteração de objeto contratual, dispensando-se a celebração de termo de 

aditamento para tais fins. 

  § 5º O disposto nesse artigo aplica-se também nas hipóteses do art. 65, § 1º da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

  Art. 4º A critério da unidade contratante, fica autorizada a prorrogação 

automática, pelo prazo de 2 (dois) meses, dos contratos administrativos, atas de registro de 
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preços e instrumentos congêneres que vencerem no prazo de até 2 (dois) meses contados a 

partir da publicação desta Lei, nas mesmas condições avençadas, aplicando-se a eles as 

condições previstas nesta Lei e dispensando-se a celebração de termo de aditamento para tal 

fim. 

  Art. 5º As despesas efetuadas com fundamento nesta Lei são consideradas 

como despesas das unidades contratantes para fins de cômputo de limites legais ou 

constitucionais. 

  Art. 6º As disposições dos arts. 3º a 5º desta Lei também se aplicam aos ajustes 

decorrentes da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e da Lei nº 14.132, de 24 de 

janeiro de 2006, bem como demais contratos, ajustes e parcerias desde que o seu objeto 

contemple serviços contínuos com alocação de mão de obra não eventual. 

  Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Saúde, nos ajustes com as 

entidades e prestadores de serviços de saúde complementar, poderá estabelecer critérios 

mínimos e quantitativos para os repasses, independentemente da aferição da produção, desde 

que as entidades e contratadas garantam a manutenção da mão de obra alocada em seus 

serviços. 

CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS DE ORDEM FINANCEIRA PARA MITIGAR A FRUSTRAÇÃO DE 

RECEITAS 

  Art. 7º Por força da situação de emergência e estado de calamidade pública em 

vigor no Município de Pau D’arco, fazem-se necessárias compras emergenciais, com dispensa 

de licitação, dessa forma fica obrigatória a publicação no site da Prefeitura Municipal de Pau 

D’arco – PMPD de todas as compras e contratações, na mesma data de aquisição ou no dia 

seguinte, devendo conter o produto ou serviço, fornecedor com sua qualificação, preço e 

órgão responsável pela aquisição. 

  Artigo 8º - Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 31 de março de 2020. 
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FREDSON PEREIRA DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


