
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 037/2016 

-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016- 

                                       

 
 

 

 

 

 

                          A Mesa da Câmara Municipal de Jardinópolis, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei e, 

 

                                 CONSIDERANDO a aprovação do Projeto de Emenda Constitucional Nº 

001/2016 do Legislativo, de autoria dos Vereadores Amauri Pegoraro, Antonio Carlos 

Brigliadori, Cleber Tomaz de Camargos, Fernando Pascoal Saud Fregonezi, João Ciro Marconi, 

José Carlos Carvalho, Jose Eduardo Gomes Junior, José Euripedes Ferreira, Lilia Aparecida 

Almeida Maturana, Luiz Gustavo de Sousa, Mateus Signorini, Paulo José Brigliadori e 

Raimundo Ferreira Santos, em segunda e última votação, nos termos do Artigo 194 do 

Regimento Interno e de acordo com o § 2º do artigo 38º da Constituição Municipal, para os fins 

previstos no § 3º do referido artigo, PROMULGA a seguinte Emenda Constitucional: 

 

   Art. 1º O artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Jardinópolis, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 22º - A convocação extraordinária da Câmara Municipal, tanto 

na Sessão Legislativa Ordinária quanto na Extraordinária, far-se-á: 

a) pelo Prefeito, quando este a entender necessária; 

b) pela maioria absoluta dos Membros da Câmara; e, 

c) pelo Presidente da Câmara.  

§ 1º - A convocação será feita mediante ofício ao Presidente da Câmara, 

para reunir-se, no mínimo após 03 (três) dias, considerando apenas os 

dias úteis na administração pública municipal, excluindo-se a data do 

protocolo e incluindo o último dia. 

§ 2º - O Presidente da Câmara fixará o dia e a hora da sessão 

extraordinária e dará conhecimento da convocação  aos Vereadores  em 

Sessão, de forma verbal, constando expressamente em ata, desde que 

presente o Vereador, ou fora dela, mediante comunicação pessoal e 

escrita, que lhes será encaminhada em 24 (vinte e quatro) horas, no 

máximo, após o recebimento do ofício do Prefeito, ou dos membros da 

Câmara, ou ainda, o ato da presidência para tal finalidade. 

§ 3º - Durante as Sessões Extraordinárias, a Câmara deliberará 

exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada. 

§ 4º - O ato de convocação, do qual  constarão obrigatoriamente o seu 

objeto e o período de funcionamento, será afixado no local de costume na 

sede da Câmara Municipal, para os fins previstos no parágrafo 1º do 

artigo 106 desta Lei Orgânica, e ainda, poderá ser dada publicidade no 

sítio do Poder Legislativo Municipal, junto a internet.” 

“DÁ NOVA REDAÇÃO NOS ARTIGOS 22, 43, 44, E NOS 

INCISOS I E II DO ARTIGO 37; ACRESCENTA OS 

PARÁGRAFOS 4º, 5º E 6º NO ARTIGO 38; DÁ NOVA 

REDAÇÃO NO “CAPUT” DOS ARTIGOS 39 E 46; E, DÁ 

NOVA REDAÇÃO NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 46, 

TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

JARDINÓPOLIS.” 



 

   Art. 2º Os incisos I e II do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de 

Jardinópolis, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

   “Art. 37º ......................................................................... 

................................................................................. 

   I - Emenda à  Lei Orgânica Municipal; 

   II -  Leis Complementares;” 

    

   Art. 3º Fica acrescido no artigo 38 da Lei Orgânica do Município de 

Jardinópolis, os parágrafos 4º, 5º e 6º, com a seguinte redação: 

 

   “Art. 38º ........................................................ 

   I - ................................................................. 

   II - ................................................................ 

   III - .............................................................. 

   § 1º ............................................................... 

   § 4º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  

   § 5º A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de 

sítio ou intervenção no município.  

   § 6º A Lei Orgânica será promulgada pela mesa da câmara com o 

respectivo número de ordem.”  

 

   Art. 4º O “caput” do  artigo 39 da Lei Orgânica do Município de 

Jardinópolis, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

   “Artigo 39º - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 

qualquer Vereador, ao Prefeito e ao Povo, que exercerá sob a forma de moção articulada, 

subscrita, no mínimo, por 5% (cinco por cento) do número dos eleitores inscritos na Zona 

Eleitoral deste Município.” 

 

   Art. 5º O artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Jardinópolis, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

   “Artigo 43º - O Prefeito poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa, 

salvo os de codificação e os previstos no artigo 40 desta lei orgânica, encaminhados à Câmara, 

tramitem em regime de urgência, dentro do prazo de 45 dias, a contar do recebimento. 

   § 1º  Se a Câmara não deliberar naquele prazo, independentemente de 

manifestação das comissões permanentes,  o projeto será incluído na ordem do dia, 

sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, até que se ultime sua votação,  exceto 

o exame do veto cujo prazo de deliberação tenha se esgotado. 

   § 2º  A fixação do prazo deverá ser sempre expressa e poderá ser feita até 

mesmo depois da remessa do projeto, em qualquer fase de seu andamento, considerando-se a 

data do recebimento do ofício como seu termo inicial. 



   § 3º  Os prazos fixados neste artigo não ocorrem nos períodos de recesso 

da Câmara e é suspenso no caso de diligência externa. 

   § 4º  O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de codificação. 

   § 5º  Se o Chefe do Executivo encaminhar mensagem do Legislativo 

retificando o projeto, mesmo que seja por meio de substitutivo, interrompe o prazo e a data do 

recebimento do ofício ou mensagem como seu termo inicial.” 

 

   Art. 6º O artigo 44 da Lei Orgânica do Município de Jardinópolis, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

   “Artigo 44º - O Projeto de Lei que receber parecer contrário, quanto ao 

mérito, de todas as Comissões, será tido como rejeitado, observado o quorum.”  

 

   Art. 7º O “caput” do artigo 46 da Lei Orgânica do Município de 

Jardinópolis, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

   “Artigo 46º - Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao Prefeito, que, 

havendo concordância, sancionará e promulgará.” 
 

   Art. 8º O parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Orgânica do Município de 

Jardinópolis, passa a vigorar com a seguinte redação: 

     

   “Art. 46 .............................................................................. 

........................................................................................... 

   § 2º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Prefeito implicará 

sanção.” 

 

   Art. 9º Esta Emenda Constitucional entrará em vigor na data de sua 

publicação e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

                                                   Jardinópolis-SP, 08 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

               REGISTRADA E PUBLICADA na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-

SP, aos 08 dias do mês de novembro de 2016.  

 


