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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

"(])eus seja fuuvaáo » 

LEI COMPLEMENTAR Nº 034, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014. 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 
029, de 30.09.2013, que "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". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo: 
Faço saber que o povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° A Lei Complementar nº 029, de 30 de setembro de 2013, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

1- fica alterado o caput do art. 4° que passa a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 4° O Projeto de Lei Orçamentária Anual, referente ao exercício 
financeiro subsequente, deverá ser encaminhado à Câmara até o dia 15 de 
outubro 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 ". (NR) 

II - ficam alteradas as alíneas "a", "b", "d", "e" e "f' do § 2º do art. 4º que 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 4". .. 

§ 2º ... 
a) não prestem serviços essenciais de assistência social, de educação e de 
saúde; 
b) não desenvolvam projetos de assistência social, de educação e de saúde; 

d) não estejam legalmente inscritas nos Conselhos Municipais de 
Assistência Social, de Educação e de Saúde; 
e) não tenham os seus programas, projetos e ações referentes às subvenções 
e/ou auxílios aprovados previamente pelos Conselhos Municipais de 
Assistência Social, de Educação e de Saúde; 
j) não tenham as dotações que lhes sejam correspondentes apreciadas 
previamente pelos Conselhos Municipais de Assistência Social, de 
Educação e de Saúde; 
... " (NR) 

Autoria: Poder Executivo 
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III - fica alterado o § 4 º do art. 4 º que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4". .. 

§ 4° Compete aos Conselhos Municipais de Assistência Social, de Educação 
e de Saúde informarem, respectivamente até o dia 1 O de outubro 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" . 
.. . (NR) 

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar do dia 01 de janeiro de 2014. 

Vila Velha/ES, 11 de setembro de 2014. 

Autoria: Poder Executivo 

R DNEY ROCHA MI 
Prefeito Municipal 
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' . SANCIONO, na forma da lei 

Vila Velha/E~~ ............. ....._......__ 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

K'IJeus seja fouvaáo ª 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

Altera dispositivos da Lei Comple entar 
nº 029, de 30.09.2013, que "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". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais: 

DECRETA: 

Art. 1° A Lei Complementar nº 029, de 30 de setembro de 2013, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

I - fica alterado o caput do art. 4° que passa a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 4º O Projeto de Lei Orçamentária Anual, referente ao exercício financeiro 
subsequente, deverá ser encaminhado à Câmara até o dia 15 de outubro 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". (NR) 

II - ficam alteradas as alíneas "a", "b", "d", "e" e "f' do § 2° do art. 4° que passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 4°. .. 

§ 2º ..• 

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

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

d) não estejam legalmente inscritas nos Conselhos Municipais de Assistência Social, de 
Educação e de Saúde; 

e) não tenham os seus programas, projetos e ações referentes às subvenções e/ou 
auxílios aprovados previamente pelos Conselhos Municipais de Assistência Social, de 
Educação e de Saúde; 

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

... ,, (NR) 
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III - fica alterado o § 4º do art. 4° que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 4". .. 

§ 4º Compete aos Conselhos Municipais de Assistência Social, de Educação e de Saúde 
informarem, respectivamente até o dia 1 O de outubro 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" . 

... (NR) 

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
contar do dia 01 de janeiro de 2014. 

Vila Velha, 09 de setembro de 2014. 
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Presidente 

COS . T~~ES 
1 ºSecretário 
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