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Art.  32- Se o Projeto de Lei Orçamentaria não for aprovado até o 
término das atividades legislativas, a  Camara  Municipal  sera,  de 
imediato, convocada extraordinariamente, pelo Presidente até que 
seja o Projeto aprovado.  
Art.  33 - A proposta orçamentaria conterá dotação global, sob a 
denominação de "Reserva de Contingência", não destinada 
especificamente a órgão, unidade orçamentária, programa ou 
categoria de natureza de despesa, a qual  sera  utilizada como fonte 
compensatória, para a abertura de créditos suplementares e 
especiais, observado o disposto no inciso XIII do  Art.  50  da Lei 
Complementar n° 101, de 2000, em montante equivalente a, no 
máximo 3% (três por cento) da receita corrente liquida.  
Art.  34 - A revisão do PPA será realizada anualmente a partir de 
julho de cada ano, assim como estudos visando a definição de 
sistemas de controle de custos e avaliação de resultados dos 
programas governamentais existentes. 
Art.35 - Até trinta dias após a publicação do orçamento, o Poder 
Executivo estabelecerá, através de Decretos, a Programação 
Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, .nos 

termos do disposto no artigo 8° da Lei Complementar n° 
101/2000.  
Art.  36- 0 Prefeito poderá enviar mensagem a  Camara  propondo 
modificação no Projeto de Lei Orçamentaria, enquanto não estiver 
conduida a votação final.  
Art.  37 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio Benedito Lima e Silva, Gabinete do Prefeito Municipal de 
Magalhães de Almeida - MA, em 18 de julho de 2022. RAIMUNDO 
NONATO CARVALHO, Prefeito Municipal. 
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Publicado no Diário Oficial Municipal N.° 874 em 23 de junho 
de 2022. 
Onde se  id:  "Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 
23 de junho de 2022, Francisco de Assis Aragao, Secretário 
Municipal de Finanças.", 
Leia - se: "Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 22 • de Junho de 2022, Francisco de Assis Aragao, Secretario 
Municipal de Finanças.". 
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