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N°. 28/2019 A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" 

O PRESIDENTE DA C 
ESPÍRITO I SANTO, NO us 
REGIMENTAIS, F AÇO S 

I 

APRqvoy E EU PRO 
ORGANIC MUNICIPAL: 

Art. 1° Fica acrescido 
seguinte re ação: 

MUNICIPAL DE IÚNA, ESTADO DO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 

ER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
GO A SEGUINTE EMENDA A LEI 

s seguintes parágrafos no art. 123 com a 

§ 5° As emendas individu is ao projeto de lei orçamentária serão 
aprovada~ no limite de 1 ,2%> (um inteiro e dois décimos por cento) da 
receita corrente líquida pre ista no projeto encaminhado pelo Poder 
Executivo,/ sendo que a m tade deste percentual será destinada a 
ações e sTrviços públicos de saúde. 

§ 6° É !obrigatória a ex cução orçamentária e financeira das 
programações a que se r fere o § 5° deste artigo, conforme os 
critérios para a execução eq itativa da programação. 

§ 7° As ~ogramações orç mentárias previstas no § 5° deste artigo 
não serãl de execução ob igatória nos casos de impedimentos de 
ordem técnica. 

§ 8° No caso de impedim nto de ordem técnica, no empenho de 
despesa que integre a prog amação, na forma do parágrafo 6° deste 
artigo, se~ão adotadas as s guintes medidas: 

I- até 126 (cento e vinte) das após a publicação da lei orçamentária, 
o Poder -Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do 
impedimfto; 
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·nta) dias após término do prazo previsto no inciso I, o 
lativo indicará a Poder Executivo o remanejamento da 

cujo impedimen o seja insuperável; 
(trinta) dias apó o prazo previsto no inciso 11, o Poder 

Executivo caminhará proj to de lei sobre o remanejamento da 
programaç~-: o cujo impedimen o seja insuperável; 
IV - se, a é 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso 111, a 
Câmara M nicipal não delib rar sobre o projeto, o remanejamento 
será imple entado por ato d Poder Executivo, nos termos previstos 
na lei orçar entária. 

§ go Após lo prazo previsto o inciso IV do § ao I as programações 
orçamentá1ias previstas no 6° não serão de execução obrigatória 
nos casos de impedimentos justificados na notificação prevista no 
inciso I do ! 8°. 

§ 1 O Con ide ra-se equitati a a execução das programações de 
caráter obrigatório que aten a de forma igualitária e impessoal às 
emendas apresentadas, inde endentemente da autoria. 

Art. 2° Est Emenda entra em igor na data de sua publicação e produzirá 
efeitos a p ir da execução orça entária do exercício de 20 19. 

GABINETE DO PRESIDENT DA CÂMARA MUN1CIPAL DE IÚNA, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANT , AOS OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO 
DO ANO DE DOIS MIL E DEZ NOVE, 08/03/2019. 

I 

Promulgo a presentl Emenda à Lei orgânica Munic pal. 
Publique-se no mural no saguão da Câmara Munici al. 

Da câmara Municii aJ 

~ãmo 

RECEBIDO 
EM Jd / 03/wtc( 
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