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EMENDA N°002/2022 AO REGIMENTO INTERNO 

Da nova ao art.108 Parágrafos 1° e 2° do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Davinópolis/MA e da outras providências. 

O Presidente da Câmara Municipal de Davinópolis, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuicões conferida pelo § 

2° do art. 58 da Lei Orgânica Municipal, promulga a Emenda ao texto da própria Lei Orgânica do Município nos 

seguintes termos: 

Art. 1°-O caput do art. 108 e os Parágrafos 1° e 2° do Regimento Interno da Câmara Municipal de Davinópolis/MA 

passam a vigorar com a seguinte redacão: 

Art.108)-O Prefeito poderá enviar à Câmara projetos de Leis sobre qualquer matéria de interesse 

municipal, os quais, deverão ser apreciados dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, desde que seja 

solicitado com a devida fundamentacão da necessidade de urgência. 

§1°)-A fixação de prazo de que trata o caput,deverá sempre ser solicitada de forma expressa e poderá 

ser feita depois da remessa do projeto, em qualquer fase de seu andamento,considerando-se a data do 

protocolo da solicitacão como seu termo inicial. 

§2°)-Esgotado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias sem deliberacão, independentemente de ter recebido 

parecer das comissões o projeto entrara na ordem do dia da primeira sessão,sobrestando e tornando nula 

as deliberacões que lhe antecederem. 

Art. 2°-Esta Emenda entrará em vigor na data de sua publicação.GABIENTE DA PRESIDÊNCIA,EM 

DAVINÓPOLIS,ESTADO DO MARANHÃO,AOS 28 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. 

 

JULIANO ALVES ABREU 

Presidente 
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EMENDA N° 002/2022 À LEI ORGÂNICA 

Acrescenta os Parágrafos 3°,4°,5°,6°,7°,8°,9° e 10 ao art. 103 da Lei Orgânica 

do Município de Davinópolis/MA 

O Presidente da Câmara Municipal de Davinópolis/MA,no uso de suas atribuicões conferida pelo §2° do art. 58 da Lei 

Orgânica Municipal, promulga a Emenda ao texto da própria Lei Orgânica do Municipio nos seguintes termos: 

Art. 1°-O art. 103 da Lei Orgânica do Município de Município de Davinópolis/MA-passa a vigorar acrescido dos 

seguintes parágrafos: 

"Art.103- 

§ 3°- - As emendas de iniciativa individual ou coletiva dos vereadores ao projeto de Lei Orçamentária 

anual serão aprovadas até o limite de 1,2% (um vírgula dois por cento) da receita corrente liquida prevista 

no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que 0,5%(zero virgula cinco por cento) deve ser 

destinado a acões e servicos públicos de saúde. 

§4°-A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no §3°-deste artigo, 

inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do disposto no inciso III do § 2° do art. 198 

da Constituição da República de 1988,vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos 

sociais. 

§ 5°- - É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 3°-deste 

artigo em montante correspondente a 1,2%(um virgula dois por cento) da receita corrente liquida 

realizada no exercício anterior, devendo a execução da programação ser equitativa. 

I - - Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma 

igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. 

§6°--Em caso de impedimentos de ordem técnica insuperáveis, as programações orçamentárias previstas 

no § 3°-deste artigo poderá ser redirecionada a outra acão pelo autor da Emenda. 

§ 7° -Para fins do cumprimento do disposto nos §§ 3°-e 5°-deste artigo, os orgaos de execucão deverão 

observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orcamentárias, cronograma para análise e verificação de 

eventuais impedimentos das programacões e demais procedimentos necessários à viabilizacão da 

execucão dos respectivos montantes. 

§8°-Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas no § 5°-deste artigo 

poderão ser considerados para fins de cumprimento da execucão financeira, até o limite de 0,5%(zero 

vírgula cinco por cento) da receita corrente liquida realizada no exercício anterior, para as programações 

das emendas individuais. 
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§9°-Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da 

meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no § 4°-C 

deste artigo poderá ser reduzido em índice igual ao incidente sobre o conjunto das despesas 

discricionárias. 

§10.As programações de que trata o § 3° deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos 

com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser 

objeto de emenda pelo mesmo autor, a cada exercício, até a sua conclusão. 

Art.2°-Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, EM DAVINÓPOLIS,ESTADO DO MARANHÃO,AOS 28 DIAS DO MÊS DE 

OUTUBRO DO ANO DE 2022 

JULIANO ALVES ABREU 

Presidente da Câmara 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2022 

 

 

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO DÉCIMO 

TERCEIRO SALÁRIO AO AGENTES POLITICOS 

MUNICIPAIS. 

 

 

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art.1° Fica instituído o décimo terceiro salários aos agentes políticos municipais, em efetivo exercício de mandato. 

Parágrafo único. Para efeitos desta lei, consideram-se agentes políticos municipais os ocupantes dos cargos públicos 

de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. 

 

Art.2° O décimo terceiro salário corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida, por mês de efetivo 

exercício no cargo, acompanhando os reajustes dos valores posteriormente alterados dos subsídios e salários dos 

respectivos cargos. 

 

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas caso necessário. 

 

Art.4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, EM DAVINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 19 DIAS DO MÊS DE 

DEZEMBRO DO ANO DE 2022. 

 

 

JULIANO ALVES ABREU 

Presidente da Câmara 

 

 


