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 EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº. 
005/2017

Altera o artigo 77, inciso XVI  da Lei Orgâ-
nica Municipal e acrescenta o artigo 125-
A na Lei Orgânica Municipal, para  tornar 
obrigatória a execução da programação or-
çamentária.

 Os vereadores do Município de 
Cruz Machado, Estado do Paraná, APRO-

VARAM, e a Mesa Diretiva do Poder Le-
gislativo Municipal, nos termos do artigo 
57 §6º, da Lei Orgânica do Município, pro-
mulga a seguinte emenda:

Artigo 1º - Fica inserido o art. 125 - A na 
Lei Orgânica do Município de Cruz Ma-
chado - Estado do Paraná, com a seguinte 
redação: 
“Art. 125-A - É obrigatória a execução 
orçamentária e financeira da programação 
incluída por emendas individuais do Le-
gislativo Municipal em Lei Orçamentária 
Anual, de forma igualitária e impessoal, 
independentemente de autoria.  
§ 1º. As emendas individuais ao projeto de 
lei orçamentária serão aprovadas no limi-
te de 1,2% (um inteiro e dois décimos por 
cento) da receita corrente liquida prevista 
no projeto encaminhado pelo Poder Execu-
tivo, sendo que a metade deste percentual 
será destinado a ações e serviços públicos 
de saúde, vedada a destinação para paga-
mento de pessoal ou encargos sociais
§ 2º. As programações orçamentárias pre-
vistas no caput deste artigo não serão de 
execução obrigatória nos casos dos impe-
dimentos estritamente de ordem técnica, 
nestes casos, serão adotadas as seguintes 
medidas:  
I - até cento e vinte dias após a publicação 
da lei orçamentária, o Poder Executivo en-
viará ao Poder Legislativo as justificativas 
do impedimento;
II - até trinta dias após o término do prazo 
previsto no inciso I deste parágrafo, o Po-
der Legislativo indicará ao Poder Executi-
vo o remanejamento da programação cujo 
impedimento seja insuperável; 
III - até 30 de setembro, ou até trinta dias 
após o prazo previsto no inciso II, o Po-
der Executivo encaminhará projeto de lei 
ao Legislativo Municipal sobre o remane-
jamento da programação prevista inicial-
mente cujo impedimento seja insuperável; 
e
IV - se, até 20 de novembro, ou até trinta 

dias após o término do prazo previsto no 
inciso III, o Legislativo Municipal não de-
liberar sobre o projeto, o remanejamento 
será implementado por ato do Poder Exe-
cutivo, nos termos previstos na lei orça-
mentária anual.
V - No caso de descumprimento do prazo 
imposto no inciso IV do §2º as programa-
ções orçamentárias previstas no caput deste 
artigo não serão consideradas de execução 
obrigatória nos casos dos impedimentos 
justificados na notificação prevista no inci-
so I do § 2º deste artigo.  
§ 3º. Considera-se equitativa a execução 
das programações em caráter obrigatório 
que atenda de forma igualitária e impes-
soal às emendas apresentadas, independen-
temente de autoria.  
§ 4º. Para fins do disposto no caput deste 
artigo, a execução da programação orça-
mentária será: I - demonstrada em dotações 
orçamentárias específicas da Lei Orçamen-
tária Anual, preferencialmente em nível 
de subunidade orçamentária vinculada à 
secretaria municipal correspondente à des-
pesa, para fins de apuração de seus respec-
tivos custos e prestação de contas; II - fis-
calizada e avaliada, pelo Vereador autor da 
emenda, quanto aos resultados obtidos. 
§ 5º. A não execução da programação orça-
mentária das emendas parlamentares pre-
vistas neste artigo implicará em crime de 
responsabilidade, nos termos da legislação 
aplicável.”

 Art. 2º. O inciso XVI, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Cruz Machado-
-Estdo do Paraná,  passa a ter a seguinte 
redação:
“XVI-. Executar o orçamento aprovado, 
assim como, deverá executar  a programa-
ção orçamentária das emendas parlamen-
tares previstas no artigo 125-A desta Lei 
Orgânica Municipal.  

Art. 3º Esta Emenda à Lei Orgânica entra 
em vigor na data de sua publicação, vigo-
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rando, inclusive para a Lei Orçamentária 
Anual a ser analisada e aprovada em 2017 
para execução orçamentária no exercício 
2018. 

Cruz Machado - PR., em 07 de novembro 
de 2017.

LUIS CARLOS MATZENBACHER
Presidente da Mesa

EZEQUIEL JUNGLES DE CAMARGO
Vice-Presidente

                   LAURO MARON 
                      1º Secretário 

JOSNI LOPES
2º Secretário

                                                
            


