
 
 
 
 

 

  

EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 020/96 
- De 13 de Dezembro de 1996 - 

(REVOGADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 26/2003) 

 
 

 EMENTA: “DÁ NOVA REDAÇÃO AO  
ARTIGO 35º  DA CONSTITUIÇÃO 
MUNICIPAL.” 

 

 

     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 n.º 003/96 do Legislativo em duas votações, 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: 
 
     Artigo 1º:  O artigo 35º da Constituição Municipal de 
Jardinópolis, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Artigo 35º: Cabe à Câmara, com a sanção do 
Prefeito, dispor sobre matéria de competência do 
Município, especialmente sobre: 
I - Legislar sobre Tributos Municipais, bem como 
autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de 
dívida; 
II - Votar os orçamentos de diretrizes orçamentárias, 
orçamento anual e plurianual de investimentos, bem 
como autorizar a abertura de créditos suplementares 
e especiais; 
III - Deliberar sobre a obtenção e concessão de 
empréstimos e operações de créditos, bem como a 
forma e os meios de pagamento; 
IV - Autorizar a concessão de auxílios e 
subvenções; 
V - Autorizar a concessão de serviços públicos; 
VI - Autorizar a concessão administrativa de uso de 
bens municipais; 
VII -  Autorizar a concessão de direito real de uso de 
bens municipais; 



 
 
 
 

 

  

VIII - Autorizar a alienação de bens imóveis; 
IX - Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo 
quando se tratar de doação sem encargos; 
X - Criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar 
respectivos vencimentos, relacionados à Câmara 
Municipal; 
XI - Aprovar o plano diretor; 
XII - Autorizar convênios com entidades públicas 
ou particulares, bem assim consórcios com outros 
Municípios; 
XIII - Delimitar o perímetro urbano; e, 
XIV - Dar denominação a ruas, próprios e 
logradouros públicos. 
Parágrafo 1º: A alteração de nomes de ruas, próprios 
e logradouros públicos, somente será possível com 
lei aprovada por unanimidade da Câmara Municipal. 
Parágrafo 2º: Não poderá haver acumulação de um 
mesmo nome ou cognome entre ruas, próprios e 
logradouros públicos.      

 
     Artigo 2º: - Esta Emenda Constitucional entrará em vigor  
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a 
Emenda Constitucional n.º 02, de 04 de setembro de 1990.  
 
 
     Jardinópolis, 13 de Dezembro de 1996. 

 
 
 
   Péricles José Furlan    Paulo Roberto de Almeida 
   Presidente da C.  M.  de Jardinópolis    Vice-Presidente da C. M. de Jardinópolis  
  
 

 

     REGISTRADA E PUBLICADA na Secretaria da Câmara 
Municipal de Jardinópolis-SP, aos 13 dias do mês de Dezembro de 1996. 
 
 
CUMPRA-SE. A SRA. OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO a faça publicar. 
 
 
 
   Álvaro Manoel da Cruz     Fauze Corrêa     
    1º Secretário da C.  M.  de Jardinópolis    2º Secretário da C. M. de Jardinópolis 


