
EMENDA A LEI ORGÂNICA N°. 18, de 16 de abril de 2018. 

 

 

Altera a redação do caput e insere 

incisos no art. 51, e inclui o art. 51-A 

na Lei Orgânica Municipal de Campo 

Novo-RS e dá outras providências. 

 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO 

NOVO-RS promulga a seguinte emenda a Lei Orgânica Municipal: 

 

Art. 1º O art. 51 da Lei Orgânica Municipal passa a ter a seguinte 

redação: 

 

“Art. 51 São atribuições do Vice-Prefeito, além daquelas que lhe são próprias, inclusive 

as do Gabinete de Vice-Prefeito, estabelecidas em lei, as seguintes: 

   

I – assistir o Prefeito no exercício de suas atribuições; 

II – assistir o Prefeito nos assuntos políticos, administrativos, sociais e econômicos; 

III – auxiliar, quando designado, o Prefeito para desempenhar missões oficiais; 

IV – promover, quando designado, a articulação do Prefeito com instituições públicas ou 

privadas; 

V – propor medidas destinadas ao aperfeiçoamento ou redirecionamento de programas, 

projetos e atividades em execução, com vistas à sua otimização; 

VI – fazer verificações em serviços e obras municipais; 

VII – propor a confecção ou o estabelecimento de convênios, ajustes, acordos e atos 

similares com órgãos e entidades públicas ou privadas, na área de sua competência; 

VIII – participar de reuniões quando solicitado; 

IX – acompanhar a execução e o cumprimento de convênios, ajustes, acordos e atos 

similares firmados pelo Município; 

X – exercer outras atividades que guardem afinidade com o mandato de Vice-Prefeito; 

XI – representar, quando designado, o Prefeito Municipal em solenidades oficiais; 

XII – acompanhar projetos do Executivo em tramitação na Câmara Municipal; 

XIII – exercer outras atividades especiais ou temporárias conferidas pelo Prefeito; 

XIV – coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual do seu gabinete; 

XV – manter e dirigir o seu gabinete; 

XVI – exercer, em comissão, quando designado, cargo na estrutura administrativa 

municipal; 

XVII – opinar sobre matéria enviada ao seu gabinete pelo Prefeito ou pelos Secretários 

Municipais; 

XVIII – auxiliar na elaboração e/ou no encaminhamento de projetos ou programas 

destinados à captação de recursos junto ao Estado e à União, bem como acompanhar o 

seu trâmite nos órgãos concedentes; 

XIX – realizar em seu gabinete o atendimento de cidadãos, colhendo reivindicações e as 

encaminhando ao Prefeito. 

 

Parágrafo Único. (REVOGADO)”. 

 



Art. 2º Fica acrescentado o art. 51-A na Lei Orgânica Municipal, tendo o 

mesmo a seguinte redação: 

 

“Art. 51-A Para dar atendimento ao disposto no art. 51, o Vice-Prefeito disporá de sala e 

infraestrutura necessária, em local a ser designado pelo chefe do Poder Executivo”. 

 

Art.3º Revogadas as disposições em contrário, esta Emenda a Lei 

Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação. 
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