
PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N°. 01/15, de 31 de julho de 2015. 

 

Altera a redação do art. 29 da Lei 

Orgânica Municipal de Campo Novo-

RS e dá outras providências. 

 

MARCOS ROBERTO DOS REIS, Vereador pela bancada do PMDB, 

com o apoio dos Vereadores que subscrevem abaixo, conforme dispõe o art. 35 da Lei 

Orgânica Municipal. 

 

Apresenta o seguinte Projeto de Emenda a Lei Orgânica: 

 

Art. 1º Fica alterado o art. 29 da Lei Orgânica Municipal, que passa a ter 

a seguinte redação: 

  “Art. 29 O Servidor Público eleito Vereador deve optar entre a 

remuneração do respectivo cargo e a vereança, se não houver compatibilidade de 

horários. 

 §1º Havendo compatibilidade de horários, perceberá a remuneração do 

cargo e o subsídio inerente ao mandato da Vereança. (Emenda nº 12) 

 

  §2º O Vereador ocupante de cargo, emprego ou função pública municipal 

é inamovível de ofício pelo tempo de duração de seu mandato, podendo ser removido 

somente se houver a anuência do mesmo por escrito.” 

 

Art.2º Revogadas as disposições em contrário, esta Emenda a Lei 

Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO, em 31 de julho de 2015. 

                           

Autor: Ver. MARCOS ROBERTO DOS REIS/PMDB _____________________________ 

 

 Em apoio subscrevem os Vereadores: 

Nome:        Assinatura: 

 

______________________________________  _________________________ 

______________________________________  _________________________ 

______________________________________  _________________________ 

______________________________________  _________________________ 

______________________________________  _________________________ 

______________________________________  _________________________ 

______________________________________  _________________________ 

______________________________________  _________________________ 



JUSTIFICATIVA 

 

 Este projeto insere o parágrafo 2º no art. 29 da Lei Orgânica Municipal. Tal 

dispositivo traz a tona um mecanismo que já é presente em várias cartas magnas 

municipais, como a do Município de Cacequi, por exemplo; também está inserido em 

regulamentos de conselhos e de sindicatos, e visa dar maior tranquilidade aos membros 

destes grupos que são, ao mesmo tempo, Servidores Municipais, os quais possuem dentre 

suas atribuições a de fiscalizar os atos do Poder Executivo Municipal, ou então a de 

reivindicar melhorias, questões essas que podem gerar conflitos, daí a necessidade de um 

dispositivo que proteja o servidor da possibilidade de uma remoção indesejada, motivada, 

supostamente, pelas cobranças realizadas. 

 Neste mesmo viés, fato igual ocorre com os Vereadores que são ao mesmo tempo 

Servidores Municipais. Com a aprovação desta Emenda na Lei Orgânica, qualquer 

Servidor que vier a ocupar o cargo de Vereador terá bem mais tranquilidade com relação a 

seus votos e opiniões, pois não terá o receio de, quem sabe, receber uma contrapartida 

indesejada, como, por exemplo, uma remoção que não queria. 

 Desta forma, contanto com a proverbial atenção dos colegas Vereadores, solicito a 

aprovação unânime desta matéria, conforme rito disposto no art. 35 da Lei Orgânica 

Municipal. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO, em 31 de julho de 2015. 

 

 

 

 

MARCOS ROBERTO DOS REIS 

Vereador/PMDB 

 

 

 

 

 

 


