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PROJETO DE RESOLUÇÃO _____/2018 

 

 

Acrescenta inciso IX ao artigo 120 e acrescenta 

artigo 121-A à Resolução Nº 016/95 

(Regimento Interno). 

 

 

Art. 1º. Acrescenta inciso IX ao artigo 120 ao Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Guaíba, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 120 (...) 

IX – “A Comissão de Finanças e Orçamento realizará a audiência pública de que trata o 

parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, para discussão dos 

projetos.” (NR) 

Art. 2º. Acrescenta o art. 121-A ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaíba, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 121-A. “As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou a projeto que o 

modifique somente podem ser aprovadas caso:  

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; e  

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 

despesa, excluídas as que incidam sobre:  

a) dotações para pessoal e seus encargos;  

b) serviço da dívida; ou  

III - sejam relacionadas:  

a) com a correção de erros ou omissões; ou  

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.  
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IV – não ultrapassem o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita 

corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste 

percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. 

§ 1º. O percentual de que trata o inciso IV deste artigo será dividido de forma igualitária entre 

os Vereadores, podendo, entretanto, ser proposta emenda coletiva. 

§ 2º. O vereador que desejar apresentar emendas impositivas deverá manifestar esta intenção 

à Comissão de Finanças e Orçamento para efeitos da distribuição equitativa do percentual de 1,2% 

da Receita Corrente Líquida entre os inscritos. 

§ 3º. Para cada emenda de Vereador ou de Comissão Temática a Comissão de Finanças e 

Orçamento emitirá parecer sobre a sua viabilidade. 

§ 4º. A apreciação das emendas e sua viabilidade, inclusive quanto à indicação de recursos 

orçamentários como fonte, será efetuada de acordo com a ordem de apresentação pelos vereadores 

ou Comissão Temática. 

§ 5º. Caso haja saldo remanescente do percentual de que trata o inciso IV deste artigo, este 

poderá ser utilizado pelo relator do projeto de lei orçamentária.” (NR) 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete da Presidência da Câmara de Guaíba, em     de         de 2018. 
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