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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

·(])eus seja wuvaáo w 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito 
Santo, Sr. IVAN CARLINI, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, 
"Faz saber que o Prefeito vetou, o Plenário rejeitou o veto, e ele, nos termos do § 3° do artigo 
40 da Lei Orgânica Municipal, promulga o Autógrafo de Lei Complementar nº 027/13, que se 
transformou na LEI COMPLEMENTAR Nº 029, de 30 de setembro de 2013". 

LEI COMPLEMENTAR Nº 029 

Dispõe sobre a vigência, os prazos, a 
elaboração e a organização do Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei Orçamentária 
Anual, de que trata o § 9° do art. 122 da 
Lei Orgânica do Município de Vila Velha. 

Art. 1º Esta Lei Complementar, atendendo ao disposto do§ 9° do art. 122 da Lei Orgânica do 
Município de Vila Velha, dispõe sobre a vigência, os prazos para apresentação pelo Poder 
Executivo e para tramitação junto ao Poder Legislativo, a elaboração e a organização do 
Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 

Art. 2º O Projeto de Lei do Plano Plurianual, para vigência por um quadriênio, até o final do 
primeiro exercício financeiro do mandato da gestão municipal subsequente, deverá ser 
encaminhado à Câmara até o dia 15 de setembro do primeiro ano de cada legislatura e 
devolvido para sanção do Prefeito até o dia 15 de dezembro da mesma sessão legislativa 
municipal em que for apresentado. 

Art. 3° O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício financeiro 
subsequente, deverá ser encaminhado à Câmara até o dia 15 de maio de cada sessão 
legislativa municipal e devolvido para sanção do Prefeito até o dia 1 O de julho da mesma 
sessão legislativa municipal em que for apresentado. 

Art. 4º O Projeto de Lei Orçamentária Anual, referente ao exercício financeiro subsequente, 
deverá ser encaminhado à Câmara até o dia 15 de setembro de cada sessão legislativa e 
devolvido para sanção do Prefeito até o dia 15 de dezembro da mesma sessão legislativa 
municipal em que for apresentado. 

§ 1° O Orçamento Plurianual de investimentos, que abrangerá um período de 4 (quatro) 
exercícios financeiros consecutivos, terá suas dotações anuais incluídas no Orçamento de 
cada exercício correspondente. 

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos a título de auxílio ou subvenção social para 
entidades privadas, ainda que filantrópicas e/ou sem fins lucrativos, que, no que couber: 

a) não prestem serviços essenciais de assistência social e de saúde; 

b) não desenvolvam projetos de assistência social e de saúde; 

c) não atendam às disposições dos artigos 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/1964; 

d) não estejam legalmente inscritas nos Conselhos Municipais de Assistência Social e de 
Saúde; _ ::::::::à 
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e) não tenham os seus programas, projetos e ações referentes às subvenções e/ou auxílios 
aprovados previamente pelos Conselhos Municipais de Assistência Social e de Saúde; 

f) não tenham as dotações que lhes sejam correspondentes apreciadas previamente pelos 
Conselhos Municipais de Assistência Social e de Saúde; 

g) não tenham prestado contas, como previamente estabelecido ou determinado, daqueles 
recursos públicos que receberam em ocasiões anteriores; 

h) não estejam relacionadas e incluídas no anexo do Projeto de Lei Orçamentária que 
respectivo às entidades aptas a receber transferências a título de subvenções e auxílios. 

§ 3° Não serão recebidas as emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou aos projetos 
que o modifiquem que: 

1 - aumentem ou reduzam a dotação destinada ao pagamento de estipêndio ou vantagem de 
natureza pessoal; 

Il - não caibam, direta ou precisamente, na Lei do Orçamento Anual; 

m -contrariem o disposto do § 2° deste artigo. 

§ 4º Compete aos Conselhos Municipais de Assistência Social e de Saúde informarem, 
respectivamente, até o dia 1 O de Setembro de cada exercício financeiro, ao Poder Executivo, 
à Câmara Municipal e ao Conselho Comunitário de Vila Velha, as entidades privadas, 
filantrópicas e/ou sem fins lucrativos, que estiverem aptas a receber recursos públicos a título 
de auxílio ou subvenção social, observado o que dispõe o § 2°, caput e alíneas "a" a "g" deste 
artigo. 

§ 5º Aprovada a redação final da proposta orçamentária, o Presidente da Câmara encaminhará 
ao Prefeito, até o dia 15 de dezembro da mesma sessão legislativa municipal, o respectivo 
Autógrafo de Lei para sanção. 

Art. 5º Para discussão e votação das matérias orçamentárias, a Câmara atuará, se necessário, 
em sessões extraordinárias, de modo que a discussão e a votação da proposta de Lei 
Orçamentária Anual estejam concluídas até o dia 15 de dezembro de cada sessão legislativa 
municipal, inclusive com a emissão do respectivo Autógrafo de Lei. 

Parágrafo único. Caso a proposta orçamentária não tenha sido votada até o dia 1 O de 
dezembro, a Câmara não poderá deliberar sobre qualquer assunto até que seja concluída a 
votação daquela, salvo deliberação em contrário por parte do Plenário pelo voto de 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara. 

Art. 6º Fica revogada, em todo seu teor, a Lei nº 2.610, de 18 de setembro de 1990. 

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Autoria: Vereador João Artem 

Vila Velha, 30 de setembro de 2013. 
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IVAN CARLINI 

Presidente 
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