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Emenda à Lei Orgânica nº 001/2022 
 

ALTERA o caput dos artigos 19 e 21 e 
inclui os parágrafos 1º, 2º e 3º no artigo 
24 da Lei Orgânica do Município de 
Melgaço.  

 
 

O Excelentíssimo senhor JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS, Prefeito 
Munícipio de Melgaço, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais constitucionais, 
previstas na Lei Orgânica Municipal, bem como o Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei nº 
599, de 01 de abril de 2011, apresenta a esta respeitável Câmara Municipal de Melgaço, 
o presente projeto de lei, para discussão e aprovação. 
 

Faço saber que a Câmara Municipal analise o seguinte projeto de Lei: 
 
Art. 1º. Fica alterado o caput do artigo 19 e 21 e inclui os parágrafos 1º, 

2º e 3º no artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Melgaço, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
Art. 19. A Mesa da Câmara Municipal é composta de um Presidente, um 
Vice-presidente, lº e 2º Secretários, os quais se substituirão nesta 
ordem.  
 
Art. 21º. A eleição para a renovação da Mesa da Câmara, será realizada 
nos termos do disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Melgaço, em reunião solene, sendo os eleitos empossados em 1º de 
janeiro do ano a iniciar-se.  
 
Art. 2º. Fica incluído os parágrafos 1º, 2º e 3º, no artigo 24 da Lei 

Orgânica do Município de Melgaço, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 24........................................................................................................ 
................................................................................................................... 
 
§ 1º. O Vice-presidente substituirá o Presidente, ficando investido nas 
funções administrativas da Câmara Municipal em suas faltas, ausências, 
impedimentos ou licença. 
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§ 2º. Se, o Presidente não chegar à hora aprazada para o inicio dos 
trabalhos, ou tive necessidade de deixar a cadeira, o Vice-presidente o 
substituirá durante suas ausências. 
 
§ 3º. Em caso de destituição do presidente, por qualquer motivo, fica 
determinado a imediata realização de votação para escolha da nova 
mesa diretora, a qual seguirá os tramites previstos no Regimento 
Interno. 
 
§ 4º. São atribuições do Vice-presidente: 
 
I – Dar andamento legal aos recursos interpostos contra atos da 
Presidência, da Mesa ou de Presidente de Comissão; 
 
II – Promulgar as leis com sansão tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado 
pelo Plenário, sempre que o Presidente deixar de fazê-los, em igual 
prazo ao concedido a este; 
 
III – Superintender, sempre que convocado pelo Presidente, os serviços 
administrativos da Câmara Municipal bem como auxiliá-lo na direção 
das atividades legislativas e de polícia interna.  

 
Art. 3º. Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Plenário Francisco Mamede, 
Em 22 de março de 2022 

 
Elias Sarraf Pacheco 

Presidente 
 

Wanderson Alves Pinheiro 
1º Secretario. 

 
Carlos Diniz Miranda Costa 

2º Secretario 
 


