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EIVIENDAALEI ORGANICA DO MUNICIplo DE GURUPI,   N°28      DE   31  AGOST0 2021.

Revoga   a   emenda   a   Lei   Organica   do
Municipio  n°  22  de  06  de  novembro  de
2018  e  altera  o  §  1°  do  artigo  105  da  Lei
Organica do Municipio de Gurupi.

MUNICIPAL DE GURupl,  Estado do Tocantins,  nos termos
do  artigo  65,  §  2°,  da  Lei  Organica  do  Municipio  de  Gurupi,  promulga  a  seguinte
Emenda ao seu texto:

Art.  1°.  Revoga  integralmente  a  emenda  a  Lei  Organica  do  Municipio  de
Gurupi n° 22 de 06 de novembro de 2018.

Art. 2°. Altera e da nova redagao ao §  1° do artigo  105 da Lei Organica do
Municipio de Gurupi que passa a Vigorar com a seguinte redagao:

"Art.105. (...)

§  10.  (..,)

I   -   o   projeto   de   lei   do   Plano   Plurianual   sera   encaminhado   para   a
apreciaeao da Camara Municipal ate 31  de agosto;

11 -o projeto de lei de Diretrizes Orgamentarias sera encaminhado para a
apreciagao da Camara Municipal ate 15 de setembro;

Ill   -  o   projeto   de   lei   Orgamentaria  Anual   sera   encaminhado   para   a
apreciagao da Camara Municipal ate 15 de outubro;

IV  -  no  primeiro  ano  do  exercicio  do  mandato  as  datas  fixadas  neste
artigo sao prorrogad?s da segujnte forma:

a.   o projeto de lei do Plano Plurianual,  30 de novembro;

b.  o projeto de lei de Diretrizes Ongamentarias, 30 de outubro;

c.   o projeto de lei Ongamenfaria Anual, 30 de novembro;

V - no dltimo ano do exercicio do mandato as datas fixadas para envio e
apreciagao da  Camara  Municipal  6  respectivamente  mantida  a  do  inciso
lv para efeito do projeto de lei de Diretrizes Orcamentarias e projeto de lei
Orgamenfaria Anual."
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Art. 3°. Incumbe a Camara Municipal encaminhar para a san9ao do Chefe
do poder Executivo,  ate o encerramento do respectivo ano da sessao legislativa,  os
aut6grafos relativos aos Projetos de que trata este artigo.

Art.  4°.   Esta  emenda  a  Lei  Organica  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicagao, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de agosto de 2.021.

Gabinete   do   Presidente   da   Camara   Municipal   de   Gurupi,    Estado   do
Tocantins, aos trinta e urn dias do mss de agosto de 2021.a
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