
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI N°. 	DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. 

de 	no. 	1.443, 

2020 	e 	dá 	outras 

Bahia, 	faz saber que 

"Revoga 	a 	Lei Municipal 

de 	10 	de 	junho 	de 

providências". 

de Paulo Afonso, Estado da 
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• 

O Prefeito Municipal 

a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1' - Fica revogada a Lei Municipal de n°. 1.443, de 10 de junho 
de 2020. 

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 15 de outubro de 2021. 
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a 
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 
GABINETE DO PREFEITO 

JUSTIFICATIVA, 

A Lei n°. 1.443, de 10 de junho de 2020, instituiu a 

Gratificação Extraordinária COVID-19, limitada ao período de vigência da 

situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia, na forma preconizada pelo seu art. 1°, com o seguinte teor: 

Art. 1° - Fica instituída a Gratificação Extraordinária 

COVID-19 a ser paga aos servidores públicos do Município de 

Paulo Afonso, durante o período em que vigorar a situação  
de emergência decorrente da pandemia do COVID-19.  

Como é de conhecimento notório, os Decretos que declararam o 

estado de calamidade pública já caducaram em razão do transcurso do seu 

prazo de vigência, seja na esfera federal, estadual e municipal, não 

havendo que se falar, portanto, em manutenção de uma Gratificação 

Extraordinária cuja limitação temporal já se exauriu, uma vez que 

condicionada a existência da calamidade em saúde pública. 

Por tais razões, encaminho a esta Casa a presente proposição 

legislativa para que, recebida e observado seus trâmites regimentais, seja 

objeto de deliberação pelo Parlamento Municipal. 

LUIZ BARBOSA DE DEUS. 

PREFEITO. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
ESTADO DA BANIA 

GABINETE DO PREFEITO 

OFÍCIO N°215/21 	 15 de outubro de 2021 

Senhor Presidente, 

Estamos enviando a V.Exa, e seus dignos pares, em anexo, a 

Justificativa e o Projeto de Lei que "Revoga a Lei Municipal n° 1.443/2020", 

para apreciação e aprovação dessa colenda Casa. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima. 

ten&àsgmente, 

LUIZ BA 	 DEUS 
Prefeito 

Ao Senhor 

Vereador Pedro Macário Neto 

Presidente da Câmara Municipal 
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