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LEI nº. 511 
Altaneira, 23 de março de 2011. 
 

Dispõe sobre a vacância dos cargos 
de Prefeito e Vice-Prefeito, 
regulamenta a eleição pela Câmara 
Municipal e adota outras 
providências. 

 

                     
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA, ESTADO DO CEARÁ, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte a Lei: 
 

Art. 1º.  Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-à  
a eleição noventa dias após abertura da última vaga.  

§ 1°. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do mandato, a 
eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pela 
Câmara Municipal, na forma desta Lei. 

§ 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o 
período de seus antecessores. 

Art. 2º. Aplicam-se a eleição prevista no § 1º. do Art. 1º. Desta 
Lei, as disposições da Lei Complementar nº 064/1990, com as alterações da Lei 
Complementar nº. 135/2010, do Código Eleitoral e da Lei 9.504/1997, com as 
alterações da Lei nº. 12.034/2009, bem como, no que for cabível, as disposições 
previstas nas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal para as 
eleições ocorridas em outubro de 2010.  

Art. 3º. Poderão concorrer aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito 
aqueles que estejam filiados a partido político e tenha domicílio eleitoral até um 
ano antes da data marcada para as eleições. 

Art. 4º. As Convenções Partidárias destinadas á escolha dos 
candidatos realizar-se-ão até oito dias após a convocação do Pleito. 

Art. 5º. O Candidato deverá desincompatibilizar-se, nos termos 
da Lei Complementar nº. 064/1990, nas quarenta e oito horas seguintes à sua 
escolha em Convenção Partidária.  

Art. 6º.  A propaganda eleitoral somente será permitida 
diretamente aos vereadores, observando-se as regras constantes na lei nº 
9.504/1997. 
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Art. 7º. O prazo para a entrega na Secretaria administrativa da 
Câmara, dos formulários e documentos relativos ao pedido de registro dos 
candidatos escolhidos em Convenção encerrar-se-à, improrrogavelmente, às 
dezessete horas do décimo quinto dia após a convocação do pleito. 

Parágrafo único. No mesmo dia será afixada na secretaria 
administrativa da Câmara, para ciência dos interessados, edital com a relação 
dos que pediram o registro de candidatura. 

 Art. 8º. As impugnações aos registros protocolizados na 
secretaria administrativa da Câmara deverão ser apresentadas no prazo previsto 
no art. 3º.  da Lei Complementar nº. 064/1990. 

Art. 9º. Havendo impugnações, após o devido processamento, 
os autos serão enviados ao Juiz Eleitoral para decisão. 

Art. 10. Aplica-se ao pleito em referência as normas regimentais 
do processo de votação para a escolha da mesa diretora da Câmara Municipal. 

Art. 11. Após a votação o Presidente da Câmara declarará eleitos 
os vencedores e se presentes serão imediatamente empossado nos respectivos 
cargos. 

Parágrafo Único. Ausentes os candidatos eleitos, o Presidente da 
câmara convocará Sessão Solene para posse no dia seguinte no horário 
regimental. 

Art. 12. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, em 23(vinte três) de 
março de 2011. 

 
 
 
 

Raimundo Rodrigues da Mota 
Prefeito em Exercício 

 


