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E1.MTAI Autera dispositivos da Lei 
Organica Municipal e dá ou 
tras providências*

A Mesa da Câmara Municipal da Aliança# no uso da atribui-•• 
çoes que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art* 42#* 
§ 2fi 9 combinado com o art# 16# 9# do Regimento Interno# faz saber • 
que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte Emenda à Lei 
Orgânica do Município*

Art# tinico - Os artigos 34 caput 44# § lfl# VII# 46 caput,50 
caput e 144 caput da Lei Orgânica Municipal 1 
passam a vigorarí

HArt. 34" - Cabe à Câmara Municipal# com Sanção do Prefei
to# não exigida esta# para o especificado no 1 
artigo 35# dispor sobre todas as materias de 
competência do Município# especialmente no que 
concernê  •

" Art* 44HW.
n § 1® o••

VII w m Lei que dispuser sobre a Organização e Funcio
namento da procuradoria geral do Município*

46 * — £ de competência eaiclusiva da Mesa da (Jamara#a 
iniciativa dos Projetos de Lei e de Resolução# 
respectivamente que disponham sobrei*

50 * «* A Resolução e o Decreto Legislativo# destinam- 
se a regular matérias Político-Administrativa* 
da Câmara de sua competencia exclusiva, não d£ 
pendendo de Sanção ou Veto do Prefeito Munici-



• •

pal<

« 144 " - 0 Deareto Legislativo dispondo sobre a Proposta Orça
mentária Parcial do Poder Legislativo sera entregue* 
ao Poder Sxecutivo até quarenta dias antes do praíao1 
decorrente do previsto no Art* 134, desta Lei Qrgaci 
ca, para efeito de compatibilidade dos Programas, das 
Despesas do Município*

Salas das Reuniões da Cawara Municipal da Aliança, em 
04 de novembro de 1997*
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