
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO HUIANA

CNPJ 7$^1J41/0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 21/2022

DATA: 16/03/2022

SÚMULA: Dá nova redação ao ait. 87 da Lei Municipal
n" 216/94 e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE , Prefeito do Município de Cornéiio
Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

seguinte redação:
Art. 1" - A art. 87 da Lei Municipal n® 216/94 passa a vigorar com a

Art. 87. A soma das consignações não poderá exceder a 35% (trinta e
cinco por cento) do vencimento, remuneração ou provento, exceto
quanto à prestação alimentícia que será no valor atribuído.

Art. 2° - vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

binete do Prefeito, 16 de março de 2022.

Laudj^iJrqmpmi Bernardo
Procurador Gei ai do Município

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procuradoríamcp@gmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO RUIANA

CNPJ 76^1.041/0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n" 21/22

Exnosicâo de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

O presente projeto tem por objeto a alteração no art. 87 da Lei Municipal n°
216/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

Tal alteração decorre de pedido realizado pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais que, após boa análise do tema em questão, chegou-se a essa conclusão de
alteração dos termos do indigitado artigo. Tal pedido assim está disposto:

SISPUMC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

DE CORNÉLIO PROCOPIO - PR, com endereço na Rua:
Interna, 44 antiga rodoviária centro, neste ato
representada por sua presidente Elizabethe Bolzam, vem
respeitosamente encaminhar a Vossa Excelência o pedido
de Projeto de Lei para a devida análise e encaminhar
para a Câmara Municipal.

O presente Projeto de Lei visa aumentar a margem de
empréstimos consignado, antes 30%(trinta por cento)
para a 35%{trinta e cinco por cento) a disposição dos
servidores ativos, inativos e pensionista da
administração direta ou indireta do Município de
Cornélio Procópio- Pr.

Contando com o respaldo de V.Exa., solicitamos seja
acatada a nosca AÍrÕtêtrs^o, na forma de aprovação da
matéria que ora /hes gumte^ida à apreciação.

Assim, como se t

Municipais, desde já contamos com sua prov

Atenciosamente,

aos Servidores Públicos

unam

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelloprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmaii.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO nUUUNA

CNPJ 76^1^1/0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 21/2022

DATA: 16/03/2022

SÚMULA: Dá nova redação ao art. 87 da Lei Municipal
n® 216/94 e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE , Prefeito do Município de Comélio
Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

seguinte redação:
Art. 1® - A art. 87 da Lei Municipal n° 216/94 passa a vigorar com a

Art. 87. A soma das consignações não poderá exceder a 35% (trinta e
cinco por cento) do vencimento, remuneração ou provento, exceto
quanto à prestação alimentícia que será no valor atribuído.

Art. 2® - Esta ?m vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

^aoinete do Prefeito, 16 de março de 2022.

Jmbini Bernardo

ProcurããorTÔéral do Município

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PMIANA

CNPJ 78^1^1/0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n° 21/22

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

O presente projeto tem por objeto a alteração no art. 87 da Lei Municipal n°

216/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

Tal alteração decorre de pedido realizado pelo Sindicato dos Servidores

Públicos Municipais que, após boa análise do tema em questão, chegou-se a essa conclusão de
alteração dos termos do indigitado artigo. Tal pedido assim está disposto:

SISPUMC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE CORNÉLIO PROCOPIO - PR, com endereço na Rua:
InCerna, 44 antiga rodoviária centro, neste ato
representada por sua presidente Elizabethe Bolzam, vem
respeitosamente encaminhar a Vossa Excelência o pedido
de Projeto de Lei para a devida análise e encaminhar
para a Câmara Municipal.

O presente Projeto de Lei visa aumentar a margem de
empréstimos consignado, antes 30%(trinta por cento)
para a 35%{trinta e cinco por cento) a disposição dos
servidores ativos, inativos e pensionista da
administração direta ou indireta do Municipio de
Cornélio Procópio- Pr.

Contando com o r^'spá^.do de V.Exa., solicitamos seja
acatada a nossa/preten^^ão, na forma de aprovação da
matéria que oraNhes (é subhetida à apreciação.

Assim, como se trátaVse dekprc^to
Municipais, desde já contamos com sua prova\a\) unâinme.

Atenciosamente,

néfico aos Servidores Públicos

efeito

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocoplo.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com


