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ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Projeto de Emenda Substitutiva nº 02 /2010,
de 14 de setembro de 2010, à Lei Orgânica Municipal

Dispõe sobre alteração de texto de
dispositivos da Lei
Municipal

Orgânica

Tranuiação

À Mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Campo do

Brito, Estado de Sergipe juntamente com os demais vereadores que esta

KA o! Rejeitade

e SUbscrevem, fulcrados no "caput" do art. 25 da Lei Orgânica do Município de

Campo do Brito, e,

CONSIDERANDO a necessidade de adequar a Lei Orgânica

do Município de Campo do Brito à realidade atual;

CONSIDERANDO as diversas alterações ocomidas na

Constituição Federal e Constituição Estadual, as quais implicam diretamente nas

Leis Orgânicas;

FAZ SABER que o Plenário da Câmara, aprovou e à mesa

promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica do Município;

Art. 1º - Altera o texto do art. 10, 89 2º e 3º, 15 caput, art. 19

a vigorar com a seguinte redação:
caput e inciso |, art. 20 9 3º e art. 25 caput, da Lei Orgânica Municipal, que passam

Art. 10-..,

g2º-a eleição dos vereadores se dará simultaneamente

com a de Prefeito e vice-prefeito realizada em todo O
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país, no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao

término do mandato dos que devam suceder:

g 3º - o numero de vereadores é calculado nos trinta

dias anteriores à data limite para o registro de

candidaturas do respectivo cargo, com base nas

informações oficiais do numero de habitantes, fornecida

pelo IBGE, obedecendo o previsto no inciso IV do art. 29

da Constituição Federal.

Art. 15 - Os vereadores são agentes políticos do

Município e invioláveis no exercício do mandato, por

suas opiniões, palavras e votos, na circunscrição do

município e terão livre acesso às repartições públicas,

seus documentos e informações relevantes de interesse

do município.

Art. 19 A Câmara Municipal reunir-se-á,
ordinariamente em sessão legislativa anual, de quinze
de fevereiro a trinta de junho e de primeiro de agosto a

quinze de dezembro, duas vezes por semana, às terças-
feira e quintas-feira, a partir das 19:00(dezenove) horas;

|- o retorno dos trabalhos legislativos recaindo em dias
de sábado, domingo, feriado ou em dia diverso do de
ses ária, será transferido para o primeiro dia de
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sessão ordinária previsto no caput deste artigo, desde

que seja dia útil.

Art. 20 - A Mesa da Câmara Municipal será composta

de um Presidente, um primeiro e um segundo secretário,

eleitos para um mandato de 02(dois) anos, permitido a

recondução na eleição imediatamente subsequente.

5 3º - Nas faltas, impedimentos e licenças, o Presidente

será substituído pelo vice-Presidente que também será

eleito juntamente com os membros da mesa para

mandato igual.

Art. 25 - Esta Lei Orgânica poderá ser emendada

mediante proposta do Prefeito Municipal ou de no

mínimo 1/3(um terço) dos membros da Câmara

Municipal.

Art. 2º - Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor a partir

da data de sua promulgação.

Câmara Municipal de Campo do Brito, Estado de Sergipe,

em 14 de setembro de 2010.
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