
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA 

EMENDA Nº 043 

Dá nova redação aos parágrafos 4° e 5° do 
artigo 13 e ao artigo 25, da Lei Orgânica 
do Município de Vila Velha. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, 
no uso da atribuição que lhe é conferida pelo parágrafo 2° do artigo 33 da Lei Orgânica do 
Município de Vila Velha, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Emenda a 
Lei Orgânica: 

Art. 1° Os§§ 4° e 5° do art. 13 e o art. 25 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha passam a 
vigorar, respectivamente, com as seguintes redações: 

"§ 4º A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ou o relator especial, se for o 
caso, elaborará projeto de Decreto Legislativo declarando, em conformidade com o respectivo 
parecer, o resultado proposto para o julgamento das contas do Prefeito, e o entregará à Mesa, 
que determinará sua inclusão na pauta da Ordem do Dia para 1 ªdiscussão, oportunidade que 
poderá o responsável pelas Contas apresentar defesa oral pelo prazo de 15 minutos. " (NR) 

"§ 5° O projeto de Decreto Legislativo referido no parágrafo anterior somente poderá receber 
emendas durante a sua 1 ªdiscussão. " 
I - ao início da discussão deverá ser concedida a palavra ao membro relator da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ou ao relator especial designado pela Mesa, e ao 
interessado responsável pela prestação de contas em julgamento ou a seu representante 
legalmente constituído, para que assim, sucessiva e respectivamente, pelo tempo máximo de 15 
(quinze) minutos, façam uso da tribuna para a defesa de suas teses. 

II - encerrada a discussão do projeto e das emendas, se houverem, retornará o mesmo à 
Comissão de Finanças para proceder o devido entrosamento do texto, encaminhando em 
seguida ao Presidente da Câmara para inclusão em pauta para 2ª discussão e votação no 
prazo de até 30 dias. 

III - concluída a votação do projeto, a Mesa determinará de imediato a elaboração do 
respectivo Decreto Legislativo e/ou Resolução, conforme o caso, bem como a sua publicação 
no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo. " (NR) 

"Art. 25. Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído justificadamente, quando 
faltoso, praticar irregularidadades, ou for omisso ou ineficiente no desempenho de suas 
atribuições regimentais." (NR) 

Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação. 
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