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Senhora Vereadora Ariana Maia Saldanha 
Exma. Presidente da Câm. Mun. de Vereadores de São José do Brejo do Cruz/PB. 
 
Referente Proposição no ____/2020 
 

O Vereador HERCULES CARLOS DE ALMEIDA, membro do Partido 
PROGRESSISTAS, com assento nesta Casa Legislativa, vem, na forma regimental – 
inciso VI, do Art. 203; do Art. 205 e inciso I, do Art. 206  –, à presença de Vossa Excelência, 
apresentar o PROJETO DE LEI, objeto da presente proposição, cuja disposição trata o 
seguinte: 
 
 
DA JUSTIFICATIVA: 
 

O Projeto de Lei visa SUSPENDER a cobrança dos empréstimos consignados, 
contraídos pelos servidores públicos municipais durante o período de 120 ( cento e vinte) 
dias e da outras providencias, em virtude do estado de pandemia que o mundo vive 
ocasionado pelo COVID-19 e também pela situação de calamidade de saúde publica 
decretada em nosso estado  e nosso município. 

O presente também visa amenizar um pouco os efeitos causados pelo atendimento 
das recomendações da OMS referente ao afastamento social, como forma de possibilitar 
uma potencialização da economia e diminuir os riscos de vulnerabilidade social das 
famílias Sãojoseenses. 

A proposição tem como base a  LEI Nº 11.699 DE 03 DE JUNHO DE 2020 do 
Estado da Paraíba que segue em anexo. 
 
 
 
 
Projeto de Lei Nº _____/2020 

 
Suspende as cobranças dos 
empréstimos consignados, 
contraídos pelos servidores 
públicos municipais de São José do 
Brejo do Cruz - PB, durante o 
período de 120 (cento e vinte) dias e 
da outras providências. 

 
  A Prefeita Municipal de São José de Brejo do Cruz, Estado da Paraíba, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, conforme 
previsto no art. 30 inciso I da Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou o Projeto de Lei de Autoria do Vereador Hércules Carlos de Almeida e EU 
sanciono a seguinte Lei: 
 

http://www.camaracanoas.rs.gov.br/oldfiles/usu_doc/pll_60.13.pdf#page=1
http://www.camaracanoas.rs.gov.br/oldfiles/usu_doc/pll_60.13.pdf#page=1
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  Art. 1o  - Ficam suspensas as cobranças, por instituições financeiras, de 
todos os empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais de São 
José do Brejo do Cruz - PB, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da 
publicação desta lei. 
 PARAGRAFO ÚNICO: As parcelas que ficarem em aberto durante este período, 
deverão ser acrescidas ao final do contrato, sem a incidência de juros ou multas. 
    

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

   
 
 Pref. Mun. de São José de Brejo do Cruz/PB, _____ de junho de 2020. 
 
 
 

Ana Maria da Silva Oliveira 
Prefeita Municipal 

 
 

Com esta Lei aprovada, poderemos oportunizar que os servidores municipais de 
São José do Brejo do Cruz-PB, possam melhor se preparar para as possíveis dificuldades 
econômicas e inflacionarias que poderão surgir com o pós pandemia e ainda se manter 
preparados caso haja a comprovação de casos positivos de coronavirus no município de 
São José do Brejo do Cruz – PB. 
 

Esperando estar prestando um relevante serviço aos servidores públicos 
municipais, suas famílias e a economia local, esperamos o reconhecimento dos nossos 
pares, para a aprovação do presente Projeto de Lei, que será, regimentalmente, 
encaminhado a sanção da Chefe do Poder Executivo Municipal.  
 

Câmara Municipal de Vereadores de São José do Brejo do Cruz/PB. 
 Sala das Seções, em 09 de junho de 2020. 

 
 

 
 

Hércules Carlos de Almeida 
Vereador PP 

 
 


