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EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2020, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.  

 

 

Altera os artigos 13, 14, 18, 33, 34, 37, 

38, 39, 42 e 54 da Lei Orgânica 

Municipal. 

 

Os Vereadores da Câmara Municipal de Agrolândia, Estado de Santa 

Catarina, fazem saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de 

Vereadores aprovou e promulgam a seguinte Emenda à Lei Orgânica: 

 

Art. 1º - Os artigos 13, 14, 18, 33, 34, 37, 38, 39, 42 e 54 da Lei Orgânica 

Municipal passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

[...] 

 

Art. 13 - A Câmara é composta de Vereadores eleitos pelo sistema 

proporcional, como representantes do povo. [...]  

 

Parágrafo segundo: O número de Vereadores será proporcional a 

população do Município, obedecidos os seguintes limites:  

    

a) 9 (nove) Vereadores até 15.000 (quinze mil) habitantes;          

 

b) 11 (onze) Vereadores com mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de 

até 30.000 (trinta mil) habitantes;         

 

c) 13 (treze) Vereadores com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de 

até 50.000 (cinquenta mil) habitantes;           

 

d) 15 (quinze) Vereadores com mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes 

e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes;          

 

e) 17 (dezessete) Vereadores com mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes 

e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes;          
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f) 19 (dezenove) Vereadores com mais de 120.000 (cento e vinte mil) 

habitantes e de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes;           

 

g) 21 (vinte e um) Vereadores com mais de 160.000 (cento e sessenta 

mil) habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes.  

 

 

Art. 14 - A Câmara Municipal, independente de convenção, sob a 

presidência do Vereador mais idoso dentre aos presentes, reunir-se-á em 

sessão solene de instalação legislativa no dia 1º de Janeiro de cada ano 

subsequente a eleição municipal, em horário previsto em resolução 

específica, com a seguinte ordem do dia;   

 

I – Compromisso, posse e instalação da legislatura;   

II – Compromisso e posse do Prefeito e Vice-Prefeito;  

III - Eleição da mesa diretora    

 

Parágrafo primeiro – O Vereador que não tomar posse na sessão 

prevista neste artigo, deverá fazê-lo no prazo de quinze dias perante a 

Câmara Municipal, salvo motivo justo aceito pela maioria absoluta de 

seus membros. 

 

Parágrafo segundo – No ato da posse e ao término do mandato, os 

Vereadores deverão apresentar os diplomas e a declaração dos seus 

bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constatando das 

respectivas atas o seu resumo.  

 

Parágrafo terceiro – No ato da posse, exibidos os diplomas e verificada 

a sua autenticidade, o Presidente em exercício, de pé, no que será 

acompanhado por todos os Vereadores, proferirá o seguinte 

compromisso, que se completa com a assinatura do termo competente:     

 

PROMETO GUARDAR, DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

AGROLÂNDIA, AS DEMAIS LEIS E O REGIMENTO INTERNO DESSA 

CASA, ALÉM DE DEFENDER A DEMOCRACIA E DESEMPENHAR 

COM LEALDADE, HONESTIDADE E PROBIDADE O MANDATO QUE 

ME FOI CONFIADO, TRABALHANDO SEMPRE PELO PROGRESSO 

DO MUNICÍPIO E BEM ESTAR GERAL DE SEUS MUNÍCIPES.  
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O secretário ad-hoc, em ato contínuo, fará a chamada nominal, seguindo-

se a ordem alfabética, à qual responderá cada Vereador, devendo 

declarar pessoalmente: "ASSIM O PROMETO”. 

 

[...] 

 

Art. 18º - A eleição da mesa obedecerá às formalidades seguintes: 

 

I - O Secretário procederá a chamada nominal, seguindo-se a ordem 

alfabética, dos Vereadores, os quais proferirão seus votos 

sucessivamente;  

 

II - Se o candidato a qualquer dos cargos da Mesa não houver obtido a 

maioria absoluta dos sufrágios, realizar-se-á segunda votação, em que 

poderá eleger-se por maioria simples; 

 

III - Em caso de empate, será considerado eleito o Vereador mais idoso 

dentre os candidatos que obtiveram o empate; 

 

IV - Apenas serão candidatos no segundo escrutínio os que o foram no 

primeiro, observando-se o seguinte: 

 

a) havendo mais de dois candidatos, com votos desiguais, serão 

candidatos os dois mais votados; 

 

b) havendo mais de dois candidatos com votos iguais, serão candidatos 

os dois mais idosos; 

 

c) havendo mais de dois candidatos com empate entre dois, serão 

candidatos: o mais votado e o mais idoso dos que obtiveram empate; 

 

d) terminada a eleição, o Presidente em exercício proclamará o resultado 

final e declarará a posse imediata dos eleitos. 

 

[...] 

Art. 33º - As deliberações da Câmara e de suas comissões, serão 

tomadas por maioria de votos, presentes a maioria absoluta de seus 

membros, salvo disposição em contrário nesta Lei Orgânica. 
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[...] 

 

Parágrafo segundo – O Presidente da Câmara de Vereadores só terá 

direito a voto: 

 

a) Na eleição da mesa; 

b) Quando a matéria exigir quórum de dois terços; 

c) Quando ocorrer empate. 

 

Art. 34 - O voto será sempre descoberto, salvo proposta em contrário de 

qualquer dos membros da Câmara, aprovada pela maioria. 

 

[...] 

 

Art. 37 - A remuneração dos agentes políticos será fixada pela Câmara 

Municipal, até seis meses antes do término da legislatura, para a 

subsequente, tendo sempre como parâmetro os valores expressos na 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

Parágrafo Único - As remunerações de que trata este artigo, depois de 

estabelecidas, serão atualizadas a partir de sua fixação, pelo menor 

índice de reajuste dos vencimentos dos servidores municipais. 

 

 

Art. 38 - No caso de não fixação das remunerações prevalecerá a 

remuneração do mês de dezembro do último ano da legislatura. 

 

[...] 

 

Art. 42 - Perderá o mandato o Vereador: 

 

[...] 

 

 

Parágrafo primeiro – Além de outros casos definidos no regimento 

interno da Câmara Municipal ou em resolução específica, considerar-se-á 

incompatível com o decoro parlamentar, o abuso das prerrogativas 

asseguradas ao Vereador, ou a percepção de vantagens ilícitas ou 

imorais. 
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[...] 

 

Parágrafo segundo – Nos casos dos incisos I e II a perda do mandato 

será declarada pela Câmara por voto aberto de dois terços dos seus 

membros, mediante provocação da mesa ou de partido político, 

representado na Câmara, assegurada ampla defesa. 

 

Parágrafo terceiro – Nos casos previstos nos incisos III e IV, a perda 

será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação 

de qualquer de seus membros ou de partido político representado na 

casa, assegurada ampla defesa. 

 

[...] 

 

Art. 54 - Aprovado o projeto de lei, o Presidente da Câmara, no prazo de 

cinco dias, o enviará ao Prefeito, que, aquiescendo, o sancionará. 

 

Parágrafo primeiro – O Prefeito considerando o projeto, no todo ou em 

parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público vetá-lo-á total ou 

parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data de 

recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 

Vereadores. 

 

Parágrafo segundo – O veto parcial somente abrangerá texto integral do 

artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

 

Parágrafo terceiro – Decorrido o prazo do parágrafo primeiro, o silêncio 

do Prefeito importará sanção. 

 

Parágrafo quarto – A apreciação do veto pelo Plenário da Câmara será, 

dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, em uma só discussão e 

votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da 

maioria absoluta dos Vereadores. 

 

Parágrafo quinto – Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao Prefeito 

para a promulgação. 

 

Parágrafo sexto – Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no 

parágrafo quarto, o veto será colocado na ordem do dia da sessão 
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imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, 

ressalvadas as matérias de que trata o artigo 53º desta Lei Orgânica. 

 

Parágrafo sétimo – Se o Prefeito Municipal não promulgar a lei nos 

prazos previstos, o Presidente da Câmara a promulgará e, se este não o 

fizer no prazo de quarenta e oito horas, caberá ao Vice-Presidente 

obrigatoriamente faze-lo. 

 

[...] 

 

Art. 2º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Redação Final do Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº 001/2020, 

aprovado. 

Plenário Vereador Emil Jansen 

 

Agrolândia, em 21 de dezembro de 2020.   
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