
 
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

 
EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 007/2016 

 
“Amodifica a Alínea “B” do Inciso VII do Artigo 35 
da Lei Orgânica do Município de Paulo Afonso – 
BA, passando a estabelecer o que segue, e dá 
outras providência.” 

 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, 

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, especificamente as previstas no 
Artigo 32, Inciso IV, Artigo 43, § 2º, ambos da Lei Orgânica do Município, ancorada nas 
disposições do Artigo 29 da Constituição Federal, faz saber que o Plenário Aprovou e Ela 
PROMULGA, a presente EMENDA À LEI ORGÂNICA: 

 

Art. 35 – Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as atribuições, 
dentre outras: 

 

VII – tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer do 
Tribunal de Contas dos Municípios no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
de seus recebimentos, observados os seguintes preceitos:  

 

a) o parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de dois 
terços (2/3) dos membros da Câmara; 

b) decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, sem deliberação pela Câmara, 
as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com 
a conclusão do parecer do Tribunal de Contas; 

c) rejeitada as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério 
Público para os fins de direitos. 

 

“Passando a alínea “B” a ser redigida da seguinte forma:” 

 

b) decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, sem deliberação pela 
Câmara, as contas serão imadiatamente inseridas na primeira Sessão 
após este prazo, para apreciação e deliberação em plenário do parecer 
do Tribunal de Contas, com urgência, devendo ser julgadas, aprovando-
as ou rejeitando-as; 

 
Sala das Sessões, em 11 de  outubro de 2016. 

 
 

Ver. Petrôno José Lima Nogueira                                         Ver. Alberio Faustino Farias 
                Presidente                                                                        Vice-Presidente  
 
 
Ver. Regivaldo Coriolano da Silva                              Ver. Luiz Aureliano de Carvalho Filho 
               1º Secretário                                                                     2º Secretário 










