
EMENDA A LEI ORGÂNICA N.º 01/94

Emenda a Lei Orgânica do município de Putinga, Estado do
Rio Grande do Sul, promulgada em  03 de abril de 1990 e dá
outras providências.

IVAM CESAR DRAGUETTI, Presidente da Câmara de
Vereadores do município de Putinga, Estado do Rio Grande do Sul, Faço saber, que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a emenda seguinte a Lei
Orgânica Municipal:

Art. 1º - Os artigos 26,34,35,36,41 e 52 da Lei Orgânica do
Município de Putinga, passa a vigorar com a seguinte redação:

I – desde a expedição do diploma;
a) – celebrar contratos com a Administração Pública.
II – desde a posse:
a) exercer cargo de confiança da Administração Pública

Municipal, exceto aqueles que exercem cargos demissível “ad nutum”.
b) Ser diretor proprietário ou sócio de empresa beneficiada

com privilégios, isenções ou favores em virtude de contratos com a Administração
Pública Municipal;

c) Exercer outro mandato eletivo;
§ 1º - a infração do disposto neste artigo acarretará a perda

de mandato, declarada pela Câmara, mediante provocação de qualquer de seus
membros ou representação de Partido Político.

ART. 34 – As sessões plenárias obedecerão os seguintes
princípios:

I – somente serão abertas com a presença da maioria
absoluta dos Vereadores;

II – serão públicas e realizadas em recinto destinado ao seu
funcionamento, salvo, declaração em contrário, tomada pela maioria absoluta dos
membros da Câmara, quando ocorrer motivos relevantes.

§ 1º - considerar-se-á presente a sessão, o Vereador que
assinar o livro de presença, responder a chamada nominal e participar dos trabalhos
parlamentares.

ART. 35 – A convocação extraordinária  da Câmara de
Vereadores caberá:

I – ao Prefeito;
II – ao Presidente da Câmara de Vereadores;
III – a requerimento de 1/3 (um terço) dos Vereadores;
IV – as sessões extraordinárias, salvo motivo de extrema

urgência, serão convocadas com antecedência mínima de 48 horas e nelas  serão
tratados somente assuntos descritos na convocação;

V – a convocação será levada ao conhecimento dos
Vereadores pelo Presidente da Câmara, através de comunicado escrito, podendo ser
efetuado durante a sessão; neste caso fica dispensada a comunicação escrita,
exceto para os Vereadores ausentes.



Art. 36 – As deliberações, excetuados os casos previstos
nesta Lei e no Regimento Interno da Câmara de Vereadores, serão tomadas por
maioria simples de votos, presentes pelo menos a maioria absoluta dos Vereadores.

§ 1º - não poderá votar o Vereador que tiver, ele próprio ou
parente afim ou consangüíneo até terceiro grau inclusive, interesse manifesto na
deliberação, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo.

§ 2º - o presidente da Câmara, só terá direito a voto nas
votações secretas e quando houver empate ou quando a matéria exigir maioria
qualificada dos votos.

§ 3º - Dependerão de voto favorável da maioria absoluta dos
Vereadores, as autorizações para:

I – outorgar a concessão de serviços públicos;
II – outorgar o direito real de uso de bens imóveis;
III – alienar bens imóveis;
IV – adquirir bens imóveis por doação com encargos;
V – proceder à alteração da denominação de vias e

logradouros públicos;
VI – contrair empréstimos de particulares,
§4º - dependerão de voto favorável de 2/3 (dois terços) dos

membros da Câmara a aprovação e as alterações dos seguintes diplomas legais:
1 – Regimento Interno da Câmara;
2 – Código de Obras;
3 – Estatuto dos Servidores Municipais;
4 – Plano de Carreira do Magistério Público Municipal;
5 – Código Tributário do Município;
6 – Lei Orgânica do Município;
7 – Plano de classificação de cargos e funções.

Art. 41 – A eleição  para renovação da mesa, realizar-se-á
sempre na ultima sessão legislativa do ano, considerando-se automaticamente
empossados os eleitos.

Art. 52 – Aprovado o Projeto de Lei na forma regimental, será
ele, no prazo de 10 (dez) dias úteis enviado ao Prefeito que, em igual prazo, deverá
sancioná-lo e promulgá-lo, ou então vetá-lo se o considerar inconstitucional, ilegal ou
contrário aos interesses públicos.

§ 1º - O veto obrigatoriamente justificado, poderá ser total ou
parcial, devendo neste caso, abranger em sua totalidade artigo, parágrafo, inciso ou
item, alínea ou letra a que se referir.

§ 2º - decorrido o prazo sem manifestação do Prefeito,
considerar-se-á  sancionado o projeto, sendo obrigatória a sua Promulgação pelo
Presidente da Câmara  no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade.

§ 3º - a manutenção  ou derrubada do veto pelo Plenário da
Câmara , deverá ser feita dentro de 20 (vinte) dias úteis do seu recebimento, em uma
só discussão e votação, com ou sem Parecer da Comissão Permanente,
considerando-se mantido o veto se não obtiver maioria qualificada contra a
manutenção dele.

§ 4º - rejeitado o veto, as disposições aprovadas serão
promulgadas pelo Presidente da Câmara, dentro de dez dias, com o mesmo número
da Lei Municipal a que pertencem, quando o veto tiver parcial.



ART. 2º - Revogadas as disposições em contrário, a presente
emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores, aos
doze dias do mês de agosto de um mil novecentos e noventa e quatro (12/08/1994)

Registra-se e Publica-se

IVAM CESAR DRAGUETTI
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

MOACIR ANTONIO SANTIM
Secretário


