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Senhor Presidente, 

.1 A  

Palácio Iguaçu — Curitiba, 8 de julho de 2020  
OF  CEE/G 326/20 

Com meus cumprimentos a Vossa Excelência, 
apresento-lhe solicitação de encaminhamento de emenda ao Projeto de 
Lei 248/2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e 
execução da lei orçamentária do exercício de 2021, conforme o Oficio 
622/2020-GAB/SEFA da Secretaria de Estado da Fazenda (fls. 2 e 3). 

Atenciosamente. 

Assinado eletronicamente 
CARLOS MASSA RATINHO  JUNIOR  

Governador do Estado 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado ADEMAR LUIZ TRAIANO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná 
CURITIBA— PR 

CEE/S/J 
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GOVERNO DO ESTADO 
SECRETARIA  OA  FAZENDA 

Oficio 622/2020-GAB/SEFA 	 Curitiba, 08 de julho de 2020. 

Assunto: Emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício 2021 — 
Protocolado 16316.587-7. 

Senhor Secretário, 

Por meio do presente, solicito que seja realizado o encaminhamento de emenda ao 

Projeto de Lei n° 248/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária do exercício financeiro de 2021, nos termos que dispõe o  art.  134, §50  da 

Constituição do Estado do  Parana.  

Neste sentido, cumpre solicitar a apresentação de emenda aditiva para inserir o artigo 

48 no Projeto de Lei n° 248/2020, renumerando os demais, com a seguinte redação: 

M. 48.  A implantação da revisão prevista .no  art.  I°, II, da Lei Estadual n° 

19.912, .de 30 de agosto de 2019, bem como a implantação e concessão de 

promoções e progressões ficam suspensas, para todos os efeitos, ficando 

condicionadas: 

1 - à reestimativa das receitas decorrentes do crescimento .de arrecadação em 

Montante. suficiente a assegurar a. disponibilidade orçamentaria e financeira 

para suportar a despesa e o cumprimento das metas de resultado primário e 

nominal estabelecidas no anexo.de  Metas ficais desta Lei; 

observância dos limites para a despesa total com pessoal previstos em 

legislação federal e estadual. 

Excelentíssimo Senhor 
Guio Silva 
Secretário de Estado da Casa Civil 
Curitiba —PR 
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§1° Os efeitos financeiros da  review  de que trata o caput incidirão apenas a 

partir do momento de sua efetiva implantação. 

§20 0 período compreendido entre a publicação desta lei e 31 de dezembro de 

2021 não será computado para fins de aquisição do direito a promoção, 

progressão ou qualquer outro avanço na carreira, porém  sera'  considerado como 

de efetivo exercício para todos os demais efeitos. 

Referida solicitação se justifica considerando a atual situação das finanças públicas 

do Estado diante das consequências econômicas decorrentes da evolução da pandemia da 

Covid-19 em todo o  pals.  Neste período, o Estado do Paraná já declarou situação de emergência 

em todo o território paranaense mediante o Decreto Estadual n. 4.298/2020 e estado de 

calamidade pública mediante o Decreto Estadual n. 4.319, de 23 de março de 2020. 

A União, ao estabelecer o Programa Federativo de Enfrentamento a Covid-19, 

mediante a Complementar Federal n° 173, de 27 de maio de 2020 previu dentre seus 

dispositivos a necessidade de suspensão da concessão e implementação de vantagens, aumento, 

reajuste ou adequação de remuneração, a qualquer titulo, a membros de Poder ou órgão, 

servidores e empregados públicos e militares. Assim, entende-se necessário que a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias preveja a sustação destas despesas, de modo a acompanhar as 

diretrizes nacionais que visam buscar o equilíbrio fiscal no atual período de recessão 

econômica. 

Pelo exposto, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no encaminhamento 

deste pleito â Assembleia Legislativa do Estado do P 

Aproveito a oportunidade para reiterar  ens  tos de elevada estima e distinta 

consideração. 
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