EMENDA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
N.° 011 DE 09 DE JUNHO DE 2022.

EMENTA: Fica incluido o § 6° no art. 114
da Lei Organica do Municipio de Alfredo

Chaves, tornando obrigatéria, pelo
Executivo Municipal, a execucao das
emendas
parlamentares
a
Lei
Orcamentaria Anual nos limites do art.

166 da Constituicao Federal.
A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, no uso das
atribuicoes que Ihe confere o § 1° do artigo 101 da Lei Organica do Municipio de
Alfredo Chaves, faz saber que o Plenario aprovou e ela promulga a seguinte
Emenda a Lei Organica:
Art. 1° Fica lncluido no art. 114 da Lei Organica do Municipio de Alfredo

Chaves, o § 6° com a seguinte redagao:

Art. 114. (...)
§ 6° Fica o Executivo Municipal obrigado a execucao orcamentaria e
financeira da programagao inclulda por emendas parlamentares individuals na Lei
Orcamentaria Anual até o limite de 1,2% (um virgula dois por cento) da receita
corrente liquida do projeto encaminhado pelo Chefe do Executivo Municipal.
I — a metade desse percentual sera, obrigatoriamente, destinada pelos
parlamentares a agoes e servicos publicos de saude;
ll - A execucao do montante destinado a acoes e sen/icos publicos de saude
previstos no inciso I, inclusive custeio, sera computada para ﬁns do cumprimento do
inciso lll do § 2° do art. 198 da Constituicao Federal, vedada a destinagao para
pagamento de pessoal ou encargos sociais.

Z-

Ill - as programacoes orcamentarias previstas no § 6° deste artigo nao serao
de execucao obrigatoria nos casos dos impedimentos de ordem técnica.
lV - no caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que
integre a programacao, na forma do § _6° deste artigo, serao adotadas as seguintes
medidas:
a) até 120 (cento e vinte) dias apos a publicacao da lei orcamentaria, o
Poder Executivo enviaré ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;
b) até 30 (trinta) dias apos o término do prazo previsto na alinea “a”, o
Poder Legislativo indicara ao Poder Executivo o remanejamento da programacao

cujo impedimento seja insuperavel;
c)

até 30 (trinta) dias apos o prazo previsto na alinea

o Poder

Executivo encaminhara projeto de lei sobre o remanejamento da programagao cujo
impedimento seja insuperavel;

V - apos o prazo previsto na alinea “c” do inciso IV, as programacoes
orcamentarias previstas no inciso Ill, nao serao de execucao obrigatoria nos casos

dos impedimentos justificados na notificacao prevista na allnea “a” do mesmo inciso
IV.
Vl - os restos a pagar poderao ser considerados para fins de cumprimento
da execucao financeira prevista no inciso lll, deste paragrafo, até o limite de O,6%
(seis décimos por cento) da receita corrente llquida realizada no exercicio anterior.
Vll - se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa podera
resultar no nao cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de
diretrizes orcamentarias, o montante previsto no caput desse paragrafo podera ser
reduzido em até a mesma proporcao da limitacao incidente sobre o conjunto das

despesas discricionarias.

M

Vlll - os valores relativos ao percentual obrigatorio da execucao das
programaooes de carater obrigatorio atenderao igualitariamente os parlamentares e,
de forma impessoal, as emendas apresentadas, independentemente da autoria.
IX — o Executivo Municipal trara expressamente em artigo no projeto da Lei
de Diretrizes Orcamentaria, os valores, em Reais, reservados as Emendas
individuals.
Art. 2° Fica revogado o art. 6° dos Atos das Disposigoes Transitorias.
Art. 3° Fica revogado o art. 7° dos Atos das Disposigoes Transitorias.
Art. 4° Esta Emenda a Lei Organica entra em vigor 60 (sessenta) dias apés a
data de sua promulgacao.
Alfredo Chaves (ES), 09 de junho de 2022.
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