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Altera a redação do Artigo 59 da Lei Orgà1YCé' ~j,unicipéii,
que trata da reeleição do Prefeito, institui o gQverno de
transição e dá outras providências.

PROF. JOSÉ

EDUARDO DE OLIVEIRA. COSTJ\

Prefeito Municipal de Tapiratiba, Estado de S~;o Pauto
usando das atribuições que lhe são conferi(;lf: por L ci,
faz saber que r1 Cárnara Munlc;pa\ ,'p:c·/cu f~ !e:,
sanciona

e pr omu'qa

;:;1

seguinte

Lei.

ARTIGO 1°) - Fica alterado
Municipal

de Tapiratiba,

na

o art.qo

2].

da Lei C

sequinte forma:

"Artigo 59 - A reeleição do Prefeito per= o neríodo 5 li'.O:
seguirá Lei Federal, iniciando o mandato rI 1° .ie janeiro "lO
subseqüente ao da eleição, caso não haja outra disposição
federal. "
"§ 10 _ Ao final de cada mandato, no período entre a proclan~
dos eleitos e as respectivas posses, será instatr"é1:doo qov=rr:
transição,
para transmissão
de informações
necessária
e
entrosamento dos futuros governantes."
"§ 20 ~ O governo de transição será conlposto »or reprcscnt
tes
das Secretarias da Fazenda, F"anejan1ento, r)/)ra:':, i:ducaç;j(J Se 'de)
Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente e do Prefeito Eteitc. '
§ 30 _ Na primeira Sessão Ordinária de ceeis Le::rÍ:i/ature, o <':lr~.. 8ito
fará exposição na Câmara Municipal prestando contas da .:i,:u cão
política, administrativa e financeira do Muni-;fpio.
'I

ARTIGO 2°) - Esta Emenda à Lei Orgânica entra err \fiq · r
data de sua publicação,

revogadas

as disposições

Prefeitura Municipal~ra:~a~I~~/~8
PROF. JOSÉ
_- -

em contrário.

de rr,aiqde 2003

EduÁk1ôg1'b'E- ÓLIVEIRi\ C:OST/~

oREFEITO

MUNICIP'/'l,L.

publicado por afixac80 no Ouadro oróprio ele E lltqi::, 118 ,::.E;( .'. -;
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CÂMARA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
Praça Dna Esméria R. do Valle Figueiredo, 55 _ Centro - CEPo13760-000 - TAPlRATIBA/SP
Fone / Fax (Oxx19) 657-1473 - E-mail: camaratapiratiba@uol.com.br

C.N.P.J.:01.621.482/0001-60

PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N° 005, DE 18 DE
FEVEREIRO DE 2003

Altera a redação do Artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, que trata da
reeleição do Prefeito, institui o governo de transição e dá outras
providências.

APRESENTAMOS PARA APRECIAÇÃO DESTA EGRÉGIA CASA, O SEGUINTE
PROJETO DE EMENDA À NOSSA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL:

ARTIGO 1°: - Fica alterado o artigo 59, da Lei Orgânica Municipal de Tapiratiba,
na seguinte forma:

"Artigo 59 - A reeleição do Prefeito para o período sucessivo seguirá lei
federal, iniciando o mandato a 1° de janeiro do ano subseqüente ao da eleição,
caso não haja outra disposição legal federal. "
"§ 1° - Ao final de cada mandato, no período entre

a proclamação

dos eleitos

e as suas respectivas posses, será instaurado o governo de transição, para
transmissão de informações
governantes. "

necessárias

e

entrosamento

dos

futuros

"§ 2' - O governo de transição será composto por representantes das
Secretarias da Fazenda, Planejamento, Obras, Educação, Saúde, Agricultura,
Abastecimento, Meio Ambiente e do Prefeito Eleito. "
"§ :JO - Na primeira Sessão Ordinária de cada Legislatura, o Prefeito fará
exposição na Câmara Municipal prestando contas da situação política,
administrativa e financeira do Município. "

ARTIGO ~Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapiratiba, 18 de Fevereiro de 2003.
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