
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MLrnicípio de Saldanha Marinho

Lei Municipal n' 2.23812020

Reconhec'e tt c'ulumiclacle pública municipal, convalida as

mecliclu"ç cli.tc'iltlinutlus no Decreto Municipal n'035, de 30 de
ntLtt'ç'() tla 1020 a l)ccreto l\4unicipal n'040, de 02 de abril de
2020 e clct rttrtt'u.: pru»idências.

Volmar Telles do Amaral, de PreÍ'eito Municipal de Saldanha Marinho, Estado do Rio

Grande do Sul, no uso de suas atribLrições legais, FAZ SABER qr"re a Câmara Municipal de

Vereadores aprovou e ele sanciona e pronrulga a sEguinte Lei:

Art. lo E reconhecido o estaclo cle calarnidade pública rrunicipal em razão da

emergência de saúde pública de irnportância internacional decorrente do novo Coronavírus

(COVID-I9). declarado por rreio do Decreto Municipal no 035, de 30 de março de 2020, e

reiterado por rneio do Decreto Municipal no 040. de 02 de abril de 2020.

Art.2o Ficam integralnrente convalidadas as medidas disciplinas no Decreto Municipal

n" 035. de 30 de rnarço de 2020 e Decreto MLrnicipal rro 040. de 02 de abril de 2020, paratodos

os efeitos legais e jurídicos.

An. 3o O recorrhecirnento de qLre trata esta Lei e Í'eito. tambem, para os fins do disposto

no art. 65 da Lei Complernentar n' l0l. de 4 de rnaio de 2000. notadamente:

I - para as dispensas do atingirnenlo dos resultados fiscais previstos no art. 3o, da Lei

MLrnicipal n'2191, de 0l de novembro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a

elaboração e a execução da Lei Orçarnentária de 2020;

II - para efeitos da Iinritação de ernperrho e movimentação financeira, de que

trata o art. 9o da I.ei Cornplementar no l0l/2000.

Art. -1" l:sta [.ci cr]lril enr r igt,r'r.tir rlata rlc sua pu

Saldanha

PreÍ'eito Municipal

Registre-se e Publique-se.

icação.
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