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EMENDA A LEI ORGANICA N°75/201 f
De 11 de agosto de 2011

Altera a Lei Orgânica do Município.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS 
PROMULGA A SEGUINTE EMENDA À LEI ORGÂNICA:

Art. Io. Os artigos 34 e 38 da Lei Orgânica passam a vigorar com as seguintes
redações:

"Art. 34. O vereador que se ausentar, injustificadamente, a uma ou mais sessões 
ordinárias ou extraordinárias, terá sua remuneração reduzida proporcionalmente à razão de 1/8 (um 
oitavo) do total de seus subsídios, até o limite deste.

"Art. 38. O vereador investido no cargo de Secretário Municipal será 
automaticamente licenciado, devendo o suplente ser convocado.

§ /". No caso de investidura em qualquer outro cargo de livre nomeação, sejam nos 
órgãos municipais, estaduais ou federais, deverá o vereador requerer pedido de licença ao Presidente da 
Câmara, apresentando documento comprohatório da nomeação, necessitando de aprovação em plenário 
para seu licenciamento, convocando-se por conseginnte seu suplente.

§ 2". Quando da investidura do suplente em qualquer dos cargos referidos no presente 
artigo, dever-se-á convocar seu suplente imediato. ” (NR).

Art. 2o. Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Plenário "Mário Scholz", 11 d&.^osto de 2011.
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