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CNPJ: 03.089 .383/0001-04 

Emenda a Lei Organica NQ 004/2021. 

A Mesa Diretora do Poder Legislative de Penaforte, Estado do Ceara, promulga a seguinte 

Emenda a Lei Organica. 

Inclui o inciso IX-A e suas alineas ao art. 9!! da 

Lei orqanica do Municipio de Penaforte, 

instituindo a COMENDA SIMAO ANGELO. 

Art. 1Q, O art. 9Q da Lei Organica do Municipio de Penaforte passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso IX-A: 

"Art. . . 
................................................................................................................................................................ 
IX-A. conferir a Comenda Simao Angelo, ao cidadao de Penaforte, de fato, de direito ou 

por meio de Titulo de Cidadao, ou a pessoa juridica, que tenha prestado relevantes 

services a comunidade, nas areas de Saude, Educacao, Economia, Cultura, Cidadania, 

Urbanismo, Direitos Difusos e Coletivos e/ou Administracao Publica, nos seguintes 

termos: 

a) Se nao for cidadao Penafortense, a Camara devera antes de conferir a 

Comenda Simao Angelo, conceder o Tftulo de Cidadao a pessoa fisica, em procedimento 

pr6prio, dispensada a exigencia para a pessoa juridica: 

b) A Comenda Simao Angelo sera conferida em Sessao Solene, sempre no dia 31 

de outubro de cada ano, salvo motivo de forca maior ou deterrninacao da Presidencia 

da Camara Municipal de Penaforte. 

c) A Camara Municipal pode conferir ate 9 (nove) Comendas por ano, cabendo 

apenas 1 (uma) indicacao anual por cada vereador, sendo este direito intrasferfvel; 
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d) Para aprovacao da honraria, a aprovacao exige quorum de 2/3 dos membros 

da Casa, em dois turnos de votacao: 

e) A Comenda Simao Angelo pode ser conferia a pessoa flsica ja falecida, hip6tese 

em que sera entregue a parente ou conjuge: 

f) A Comenda Simao Angelo sera entregue em formato pr6prio, nas cores 

predominantemente azul e branco, nos termos de Resolucao Pr6pria aprovada em 

Plenario pela Camara Municipal. 

...................................................................................................................................................................................... 

······················································································································ 
Art. 22. Esta Emenda a Lei Organica entra em vigor na data de sua publicacao. 

Penaforte - Ceara, 27 de Dezembro de 2021. 
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