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LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE t10A IMA( (MG) 

PREAMBULO 

Nós, representantes do povo do município de JOAIMA, 

imbuídos do propósito de realizaro Estado Democrático de 

Direito, e investidos pela Constituição da República na 

nobre atribuição de elaborar a LEI ORGANICA, forma de 

assegurar a todos, a cidadania plena e a convivencia em 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

alicerçada na justiça social, promulgamos a LEI OnGANICA 

DO MUNICIPIO DE JOAIMA. 

, 
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TITULO 1 	 02 

DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 12 - O Municí-pio de Joaíma do Estado de Minas 
Gerais integra, com autonomia político-administrativa, 
República Federativa do Brasil, como participante do Estado 
Democrático de Direito, comprometendo-se a respeitar, valorizar 
e promover seus fundamentos básicos: 

1 - a soberania; 
II - a cidadania; 

I.T - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo tlnico - Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos, nos termos da 
Constituição da República, do Estado e da Lei Orgânica deste 
Munícipio. 

Art. 22 - São poderes do Município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 

Parágrafo tnico - Ressalvados os casos previstos 
nesta Lei Orgânica, é vedado a qualquer dos Poderes delegar 
atribuições, e quem for investido nas funções de um deles no 
poderá executar a de outro. 

Art. 32 - Constituem, em cooperação com a tJrtio e o 
Estado, objetivos fundamentais do Município: 

1 - construir urna sociedade livre,justa e solidária; 
ii - garantir o desenvolvimento municipal, estadual e 

nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalizaçâo e reduzir 

as desigualdades sociais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
díscriminaço; 

V - garantir a efetivação dos direitos humanos, 
individuais e sociais. 

Parágrafo único - O Município buscará a integração e 
a cooperação com a União, os Estados e os demais Municípios 
para a consecução dos seus objetivos fundamentais. 

TITULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Art. 42 - A dignidade 	do homem 	é intangível. 
Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo poder Público. 

Parág. 12 - Um direito fundamental em caso algum 
pode ser violado. 

Parág. 22 - Os direitos fundamentais constituem 
direito de aplicação imediata e direta. 
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Art. 52 - Todos 	são 	iguais 	perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no Município a inviolabilidade do 
direito & 	vida, à liberdade, à igualdade, & segurança, à 
propriedade, nos termos do art. 52 da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

Art. 62 - São direitos sociais o direito à educação, 
ao trabalho, à cultura, à moradia, à assistência, & proteção, 
& maternidade, à gestante, à jnf&ncia,ao idoso e ao deficiente; 
ao lazer, ao meio ambiente, à saúde e à segurança, que signifi-
cam uma existência digna. 

TITULO III 

DA ORGANIZAÇAO DO MLJNICIPIO 

CAPITULO 1 

DA ORGANIZAM POLITIcO-ADMINISTRATIVA 

Art. 72 - A organização político-administrativa do 
Município compreende a cidade, os distritos e os subdístritos. 

Parág. 12 - A cidade de Joaíma é a sede do Município. 
Parág. 22 - Os distritos e subdistritos têm os nomes das 

respectivas sedes, cuja categoria é a vila. 
Parág. 32 - A criação, organização e supresso de distritos 

obedecerão à legislação estadual. 
Art. 82 - A incorporação, a fusão e o desmembramento 

do Município só serão possíveis se for preservada a continuida-
de e a unidade histórico-cultural do Município, fazendo-se por 
lei estadual e dependerão de consulta prévia, mediante plebisci 
to, a toda população Municipal. 

Parág. 12 - Terão direito a voto em plebiscito todo cicia-
dão eleitor, residente -cio território municipal, até noventa 
dias antes da data da consulta. 

Art. 92 - Ë vedado ao Município: 
1 - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subve 

cioná-los. embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, ressal-
vada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; 

II - recusar fé aos documentos públicos; 
III - criar distinções entre brasileiros ou preferê 

cias entre si. 
Art. 10 - São símbolos do Município a Bandeira, 

o Hino e o Brasão, estabelecidos em lei. 
Parágrafo único - É considerada data cívica o Dia do 

Município, comemorado anualmente em 06 de agosto. 
Art. li - A lei municipal poderá instituir a admini 

tração distrital, de acordo com o princípio da descentralização 
administrativa. 

CAPITULO TI 

DOS BENS DO MUNICIPIO 

Art. 12 - São bens do Município: 
1 - os que atualmente lhe pertencem e os que vierem 

a ser atribuídos; 
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II - os rendimentos provenientes dos seus bens, cxc-

cução de obras e prestação de serviços. 
Art. 13 - Cabe ao Prefeito a admínistracão dos bens 

municipais, respeitada a competência da Câmara quanto aqueles 
utilizados em seus serviços. 

Art. 14 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou 
permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização 
legislativa. 

Art. 15 - A alienação de bens municipais, subordina-
da à comprovação da existência de interesse público, será sem-
pre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

1 - quando imóveis, dependerá de autorização legisla 
tíva e concorrência, dispensada esta somente nos seguintes 
casos: 

a) doação, constando da lei e da escritura pública, 
se o donatário não for pessoa jurídica de direito público, os 
encargos, o prazo de seu cumprimento e a. cláusula de retro-
cessão, tudo sob pena de nulidade do ato; 

h) permuta; 
c) dação em pagamento; 
d) investidura; 
e) venda, quando realizada para atender à finalidade 

de regularização fundiária, implantação de conjuntos habitacio-
nais,urbanízação específica e outros casos de interesse social. 
Constarão do ato de alienação (:;ondições semelhantes às estahele 
cídas na alínea si acima 

II - quando móveis, dependerá de licitação, dispens 
da esta nos seguintes casos: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins de in-
teresse social; 

h) permuta; 
c) venda de ações, negociadas na bolsa ou na forma 

que se impuser; 
d) venda 	de 	títulos, ria 	forma 	da legislação 

pertinente. 
Parág. 12 - O Município, preferentemente à venda ou doa-

cão de bens imóveis, concederá direito real de uso, mediante 
concorrência. A concorrência poderá ser dispensada quando o uso 
se destinar a concessionária de serviço público, a. entidades 
assistenciais, ou verificar-se relevante interesse público, de-
vidamente justificado, na concessão direta, como rio caso do 
inciso 1, e.  acima. 

Parág- 22) - Entende-se por investidura a. alienação aos 
proprietários de imóveis lindeiros, por preço nunca inferior ao 
da avaliação, de área remanescente ou resultante de obra públi-
ca, e que se torne inaproveitável isoladamente. As áreas resul-
tantes de modificaçes de alinhamento serão alienadas nas 
mesmas condições. 

Parág. 32 - A doação com encargo poderá ser licitada, e 
de seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os encargos, 
prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão sob pena de nu- 
lidade do 	

/ Art 16 - O uso de bens municipais por terceiros po-
derá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, 
quando houver interesse público devidamente justificado. 
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Parág. 12 - A concessão dos bens públicos de uso especial 

e dominicais dependerá de lei e concorrência e far-se-á median-
te contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá 
ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar a conce 
sionária de serviço púhlico,a entidades assistenciais ou Quando 
houver interesse público relevante, devidamente justificado. 

Parág. 22 - A concessão de uso de bens públicos de uso 
comum somente será outorgada mediante autorização legislativa. 

Parág. 3Q - A permissão, que poderá incidir sobre qualquer 
bem público, será feita a título precário, por decreto. 

Parág. 42 - A autorização, que poderá incidir sobre qual-
quer bem público, será feita por portaria, para atividades ou 
usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo e improrrog 
vel de noventa dias, salvo se destinada a formar canteiro de 
obra pública, caso em que o prazo corresponderá ao da duração 
da obra. 

Art. 17 - Poderão ser cedidos a particular, para 
serviços transitórios,mácjuinas do Município, inclusive operadas 
por servidores municipais, desde que não haja prejuízo para os 
trabalhos do Município, e o interessado recolha previamente a 
remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela 
conservação e devolução dos bens recebidos. 

Parágrafo único - O Município não assumirá qualquer 
risco ou responsabilidade pelo emprego do maquinário ou de seus 
servidores. 

Art. 18 - Poderá ser permitido a particular, a títu-
lo oneroso ou gratuito, o uso de sub-solo ou do espaço aéreo de 
logradouros públicos para construção de passagens destinada à 
segurança ou conforto. 

CAPITULO III 

DA COMPETENCIA DO MUNICIPIO 

Art. 19 - Compete privativamente ao Município: 
1 - emendar esta Lei Orgânica Municipal; 

II - legislar sobre assuntos de interesse local; 
III - suplementar a legislação federal e estadual no 

que couber; 
IV - instituir e arrecadar os tributos de sua compe-

tência e aplicar sua receita,sern prejuízo da obrigatoriedade de 
prestar contas e publicar balancetes; 

V - criar, organizar e suprimir distritos e subdis-
tritos, observada a legislação estadual; 

VI - organizar a estrutura administrativa local; 
VII - organizar e prestar, diretamente ou sob regime 

de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o de transporte que tem caráter essencial; 

VIII - promover 	adequado 	ordenamento 	territorial, 
mediante planejamento e controle do parcelamento,uso e ocupação 
do solo, a par de outras limitações urbanísticas, observadas as 
diretrizes do plano Diretor; 

IX - organizar a política administrativa de interes-
se local,especialmente em matéria de saúde de higiene públicas, 
construção, trânsito e tráfego, plantas e animais nocivos e lo-
gradouros públicos. 

Art. 20 - Compete ao Município em comum com os dema-
is membros cia Federação: 
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1 - zelar pela guarda da Constituição da União, do 

Estado e do Município, das leis e das instituições democráticas 
e conservar o patrimônio público; 

II - cuidar da saúde e da assistência públicas, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens 
de valor histórico, artístico, cultural e espiritual; 

IV - impedir a evasão, a destruição e descaracteriza  
ção de obras de arte e de outros bens de valor histórico, arti 
tico, cultural e espiritual; 

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, 
à educação e à ciência; 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em todas as suas formas; 

VII - controlar a caça, e a pesca, garantir a conser-
vação da natureza e a defesa do solo e dos minerais e preservar 
as florestas, a fauna e a flora; 

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar 
o abastecimento alimentar; 

IX - promover programas de construção de moradias e 
a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; 

X - combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos setores dês-
favorecidos; 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as conces-
sôes de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 
minerais no território municipal; 

XII - estabelecer e implantar política de educação 
para a segurança de trânsito.. 

Parágrafo único - O Município observará as normas de 
lei complementar para a cooperação com a União, Estados, Diatri 
to Federal e Município. 

Art. 21 - Compete ao Município com a cooperação téc-
nica e financeira da União e do Estado: 

1 - manter programas de educação pré-escolar e de 
ensino fundamental; 

II - prestar serviços de atendimento à saúde da popu 
lação; 

III - promover a proteção do patrimônio histórico-
cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 
federal e estadual. 

Art. 22 - Compete ao Município, em harmonia com o 
Estado e a União: 

1 - dentro da ordem econômica e financeira, fundada 
na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e que 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, especialmente: 

a) assegurar o respeito aos princípios Constitucio-
nais da ordem econômica e financeira; 

b) explorar diretamente atividade econômica, quando 
necessário ao atendimento de relevante interesse coletivo, con-
forme definido em lei; 

c) fiscalizar, incentivar e planejar a atividade 
econômica no Município; 

d) apoiar e estimular o cooperativismo e outras for-
mas de associativismo; 



07 
e) favorecer a organização da atividade garimpeira 

em cooperativa, levando em conta a proteção do meio ambiente e 
a iromoo econômico-social doa garimpeiros; 

f) dispensar às microempresas e às empresas de peque, 
no porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferencj 
ado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obriga-
ções administrativas, tributárias e crediticias, ou pela 
eliminação ou redução destas por meio de lei; 

g) promover e incentivar o turismo como fator de 
desenvolvimento social e econômico; 

h) executar política de desenvolvimento urbano, con-
forme diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

II - dentro da ordem social, que tem como base o 
primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a Justiça 
sociais: 

a) participar do conjunto integrado de açôea do 
Poder Público e da sociedade, destinados a assegurar os direi-
tos relativos & saúde, & previdência e & assistência social; 

b) promover e incentivar, com a colaboração da soci 
dade, e educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho; 

c) garantir a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e o acesso às fontes da cultura municipal, apoiando e 
divulgando a valorização e a difusão das manifestações 
culturais; 

d) fomentar a prática desportiva; 
e) promover e incentivar o desenvolvimento científi-

co, a pesquisa e a capacitação tecnológicas; 
f) defender e preservar o meio ambiente ecologica-

mente equilibrado, que é bem comum do povo e essencial à cuali-
dade da vida; 

g) dedicar especial proteção & família, à gestante, 
à maternidade, à criança, ao adolescente, ao idoso e ao 
deficiente. 

Art. 23 - Ao dispor sobre assunto de interesse 
compete entre outras atribuições, ao Município: 

1 - elaborar o plano plurianual, as diretrizes orça-
mentárias e o orçamento anual, prevendo a receita e fixando a 
despesa, com base em planejamento adequado; 

II - instituir regime único para os servidores da 
administração direta e indireta, autarquias e fundaçë3ee públi-
cas, e plano de carreira; 

III - constituir guardas municipais destinada à pro-
teção de seus bens, serviços e jnstalaçôes, conforme dispuser a 
lei; 

IV - estabelecer convênios com os poderes públicos 
para a cooperação na prestação dos serviços públicos e execução 
de obras públicas; 

V - reunir-se a outros Municípios, mediante convênio 
ou constituição de consórcio, para a prestação de serviços 
comuns ou execução de obras de interesse público comum; 

VI - participar de pessoa jurídica de direito públi-
co em conjunto com a União, o Estado ou Municípios, na ocorrên-
cia de interesse público comum; 

local, 
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VII - dispor sobre aquisição, gratuita ou onerosa, 

de bens, inclusive por desapropriação por necessidade ou utili-
dade pública e interesse social; 

VIII - dispor sobre administração, utilização e aliena-
ção de seus bens; 

IX - estabelecer servidões administrativas e, em caso 
de iminente perigo público, usar da propriedade particular, 
assegurando ao proprietário ou possuidor Indenização no caso de 
ocorrência de dano; 

X - elaborar o Plano Diretor; 
XI - estabelecer limitações urbanísticas e fixar as 

zonas urbana e de expansão urbana; 
XII - regulamentar a utilização dos logradouros 

públicos e, especialmente, no perímetro urbano: 
a) prover sobre o trânsito e o tráfego; 
b) fixar e sinalizar os locais de estacionamento de 

veículos, os limites das zonas de silêncio e de trânsito e trá-
fego em condíçôes especiais; 

c) disciplinar os serviços de carga e descarga e 
fixar tonelagem máxima a veículos que circulem em vias públicas 
municipais; 

d) disciplinar a execução dos serviços e atividades 
neles desenvolvidos. 

XIII - dispor sobre melhoramentos urbanos, inclusive ria 
área rural, consistentes no planejamento e na execução, con-
servação e reparos de obras públicas; 

XIV - sinalizar as vias urbanas e as estradas munici. 
pais e regulamentar e fiscalizar a sua utilização; 

XV - prover o saneamento básico, notadamente abaste-
cido de água e a aterro sanitário; 

XVI - ordenar as atividades urbanas, fixando condi-
ções e horários para funcionamento de estabelecimentos industri 
ais, comerciais e similares, observadas as normas federais; 

XVII - dispor sobre o serviço funerário e cemitério, 
encarregando-se da administração daqueles que forem públicos; 

XVIII - regulamentar, autorizar e fiscalizar a afixç&o 
de cartazes e anúncio, bem como a utilização de qualquer 
outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao 
poder de polícia municipal; 

XIX - dispor sobre depósito e destino de animais e 
mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legi 
lação municipal; 

XX - dispor sobre registro, vacinação e captura de 
animais, com a finalidade precípua de erradicação da raiva e 
outras moléstias de que possam ser portadores ou transmissores; 

XXI - quanto 	aos estabelecimentos 	industriais, 
comerciais e similares: 

a) conceder ou renovar licença para instalação, loca 
lização e funcionamento e promover a respectiva fiscalização; 

b) revogar a licença daqueles cujas atividades se 
tornarem prejudiciais â saúde, & higiene, ao bem-estar, à re-
creação e ao sossego público ou aos bons costumes; 

e) promover o fechamento daqueles que funcionarem 
sem licença ou em desacordo com a lei. 

XXII - estabelecer e impor penalidades por infração de 
suas leis e regulamentos. 

4 

o 

II 
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TITULO IV 

DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES MUNICIPAIS 

CAPITULO 1 

DO PODER LEGISLATIVO 

SEÇÃO 1 

DA CAMARA MUNICIPAL 

Art. 24 - O Poder Legislativo Municipal é exercido 
pela Câmara Municipal, composta de representantes do povo', 
eleitos, pelo sistema proporcional, para uma legislatura com 
duração de quatro anos. 

Parág. 12 - O número de Vereadores & Câmara Municipal 
será proporcional à população do Município e será estabelecido 
em lei municipal, observados'os limites estabelecidos na Cons-
tituiço da República. 

Parág. 22 - O número de Vereadores não vigorará na legis-
latura em que for fixado. 

Art. 25 - Cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito, 
legislar sobre as matérias de competência do Município, especi-
almente sobre: 

1 - assuntos de interesse local; 
II - suplementação da legislação federal e estadual; 

III - sistema tributário, isenção, anistia, arrecada-
ção e distribuição de rendas; 

IV - o orçamento anual e o pluralismo de investimen-
tos, a lei de diretrizes orçamentárias, e a abertura de crédi-
tos suplementares e especiais; 

V - obtenção e concessão de empréstimos e operações, 
de crédito, bem como a forma e os meios de pagamentos; 

VI - a concessão do auxílios e subvenções; 
VII - a concessão de serviços públicos; 
VIII - concessão de direito real de uso de bens municl. 

pais; 
IX - a concessão administrativa de uso de bens murilcj 

pais; 
X - a alienação de bens jrnóveis; 
XI - a aquisição de bens imóveis, salvo quando se 

tratar de doações sem encargo; 
XII - criação, organização e supressão de distritos, 

observada a legislação estadual; 
XIII - criação, alteração e extinção de cargos públicos 

e fixação dos respectivos vencimentos; 
XIV - o plano Diretor; 
XV - convênios com entidades públicas ou particulares 

e consórcios com outros Municípios; 
XVI - delimitação de perímetro urbano e estabelecimen-

to de normas urbanísticas, especialmente as relativas ao uso, 
ocupação e parcelamento do solo; 

XVII - alteração da denominação de próprios, vias e 
logradouros públicos; 
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Art. 28 - Compete privativamente à Câmara: 
Tleger uma mesa e destituí-la na forma regi. 

mental; 
II - elaborar o Regime Interno; 

III - dispor sobre sua organização, funcionamento, po-
lícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos 
e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração; 

IV - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhe-
cer de sua renúncia e afastá-lo definitivamente do exercício do 
cargo 

V - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e 
aos Vereadores para afastamento do cargo; 

VI - autorizar o Prefeito.por necessidade de serviço, 
a ausentar-se do Município por mais de quinze dias; 

VII - tomar e julgar as contas do Prefeito, delíberan-
do sobre o parecer do Tribunal de Contas de Estado no prazo má-
ximo de sessenta dias de seu recebimento, observados os seguin-
tes preceitos: 

a) o parecer do Conselho ou Tribunal somente deixará 
de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da (-'.âmara; 

b) decorrido o prazo de sessenta dias, sem delibera-
ção pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou 
rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de 
Contas do Estado; 

c) rejeitadas as Contas, serão estas, imediatamente, 
retidas ao Ministério Público, para os fins de direito. 

VIII - fixar, em conformidade com os arts. 37, XI, 150, 
II, 153, III e P. 22, 1, da Constituição Federal,em cada legis-
latura para a subseqüente, a remuneração do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Vereadores; 

IX - criar comissões especiais de inquérito, sobre 
fato determinado que se inclua na competência municipal, sempre 
que o requerer pelo menos um terço de seus membros; 

X - solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos 
referentes à administração 

XI - convocar os Secretários Municipais para prestar 
informaçSes sobre matéria de sua competência; 

.-- j-  XII - autorizar a realização de empréstimo, operação 
ou adrdo externo de qualquer natureza, de interesse do 
Município; 

XIII - aprovar convênio, acordo ou qualquer outro ins-
trumento celebrado pelo Município; 

XIV - autorizar referendo e plebiscito.-
XV 

lebiscito;
XV - julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereado- 

res, nos casos previstos em lei; 
XVI - decidir sobre a perda do mandato do Vereador, 

por voto secreto e maioria absoluta nas hipóteses previstas nos 
incisos 1, II e VI do artigo 33, mediante provocação da Mesa 
I:íretora ou de partido político representado na Câmara; 

XVII - suspender no todo ou em parte, a execução de 
lei, ou ato normativo municipal declarado, incidentalmente, ín-
constitucional, por decisão definitiva do Tribunal de Justiça, 
quando a decisão de inconstitucionalidade for limitada ao texto 
da Constituição do Estado. 

Parág. 12 - A Câmara Municipal delibera, mediante Resolu-
ção, sobre assuntos de sua economia interna e nos demais casos 
de sua competência privativa. 
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Parág. 29 - É fixado em trinta dias, prorrogável por 

igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, 
o prazo para que os responsáveis pelos órgão,-, da administração 
direta e indireta prestem as informações e encaminhem os docu-
mentos requisitados pelo Poder Legislativo na forma do disposto 
na presente lei. 

Parág. 39 - O não atendimento do prazo estipulado no para 
grafo anterior faculta ao Presidente da Câmara solicitar, ria 
conformidade da legislação federal, a intervenção do Poder Jurj 
dico para fazer cumprir a legíslaçâo. 

Art 27 - Cabe, ainda, à Câmara conceder título de 
cidadão honorário a pessoas que, reconhecidamente, tenham pres-
tados serviços ao Município, mediante decreto legislativo, 
aprovado pelo voto de, no mínimo dois terços de seus membros. 

SEÇAO II 

DOS VEREADORES 

Art. 28 - No 	primeiro ano de cada legislatura, 
no dia 19 de Janeiro, às dez horas, era sessão solene de insta-
lação, independentemente do número, sob a presidência do Verea-
dor mais votado dentre os presentes, os Vereadores prestarão 
compromisso e toinarâo posse. 

Parág. 19 - O Vereador que não tomar posse, na sessão pr. 
vísta neste artigo, deverá fazê-lo no prazo de quinze dias, sob 
pena de perda do mandato,salvo motivo justo aceito pela Câmara. 

Parág. 29 - No ato da posse, os Vereadores deverão desin- 
compatibilizar-se e fazer declaração de seus bens, registrada 
no Cartõrio de Títulos e Documentos, a qual será transcrita em 
livro prõprío, constando de ata o seu resumo, tudo sob pena de 
rjuJ.ídade, de pleno direito, do ato de posse. Ao término do man-
dato, deverá ser atualizada a declaração, sob pena de impedjmej 
to para o exercício de qualquer outro cargo no Munícípío e sob 
pena de responsabilidade. 

Art. 29 - O mandato de Vereador será remunerado, na 
forma fixada pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a 
subseqüente por voto da maioria de seus membros. 

Parág. 19 - A remuneração será automaticamente corrigida 
na mesma data e nos mesmos índices da revisão geral da remunere, 
çâo dos servidores municipais. 

Parág. 29 - Quando o índice de reajuste não for igual pa-
ra todos servidores,a correção se fará pela média deste índice. 

Art. 30 - O Vereador poderá licenciar--se somente: 
1 - por moléstia devidamente comprovada ou em 

li.cença-gestane; 
II - para desempenhar missões temporárias de caráter 

cultural ou de interesse do Município; 
III - para tratar de interesse particular, por prazo 

determinado, nunca inferior a trinta dias, não podendo reassu-
mir o exercício do mandato antes do término da licença. 

Parágrafo único - Para fins de remuneração conside-
rar-se-á como exercício o Vereador licenciado nos termos dos 
.incisos 1 e II. 

Art. 31 - Os Vereadores gozara de Inviolabilidade por 
suas opiniões, palavras e votos no exercício do mrLarlciato, 
na circunscríção do Município, salvo ema crimes contra a honra. 
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Art. 32 - Os Vereadores no poderáo: 
1 - desde a expedíço do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com o Município, com 

suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedrj  
des de econonia mista ou com suas empresas concessionárias de 
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 
uniformes; 

h) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remu-
nerado inclusive os de que sejam demissiveis, "ad nutum" nas 
entidades constantes da alinea anterior, salvo mediante apro-
râo do concurso público, caso em que, após a investidura, 
ficar.o automaticamente licenciados, sem vencimentos; 

ÏÏ 	desde a posse: 
a) ser proprietário, controladores ou diretores de 

empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 
jurídica de direito público municipal, ou nela exercer funç&o 
remunerada 

h) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis 
ad nutum ", nas entidades referidas no inciso 1, a; 

o) patrocinar causa em que seja interessada qualquer 
das entidades a que se refere o inciso 1, a; 

(1) ser titular de mais de um cargo ou mandato públi- 
co eletivo. 

Art. 33  - Perderá o mandato o Vereador: 
1 - que  infringir qualquer das proibições estabele-

cidas no artigo anterior; 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com 

o decoro parlamentar ou atentatório das instituições vigentes; 
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legisla 

tiva, & terça parte das sessóes ordinárias da Casa, salvo iice 
ça ou missão por esta autorizada; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos públi- 
C.,  G) 5 

V -. que fixar residência fora do Município; 
VI - que sofrer condenação criminal em sentença 

definitiva e irrecorr.ivel; 
VII - que não tomar posse rias condições estabelecidas 

nesta Li Orgânica. 
Parág. 1Q - 	incompatível com o decoro parlamentar, além 

dos casos definidos no Regime Interno, o abuso das prerrogati-
vas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de 
vantagens indevidas. 

Parág. 22 - Nos casos dos incisos 1, II, VI, a perda do 
mandato será decidida pela Câmara por voto secreto e maioria 
absoluta, mediante provocação da Mesa ou de partido político 
representado na Cãmara, assegurada ampla defesa. 

Parág 32 - Nos casos previstos nos incisos III, IV, V e 
VII, a perda será declarada pela Câmara, de ofício ou mediante 
provocaçâo de qualquer de seus Vereadores ou de partido políti-
co representado na Câmara, assegurada ampla defesa. 

Art. 34 - Nâo perderá o mandato o Vereador: 
1 - investido no cargo de Secretário ou Procurador 

ttutj i cipal 
II - licenciado por motivo de doença., ou para tratar 

de interesse particular, neste caso sem remuneração e por 
per.iodo não excedente a cento e vinte dias por sessáo 
legislat.ivEt 
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III - licenciado para desempenhar missões temporárias 

de caráter cultural ou de interesse geral do Município. 
Parágrafo único - Na hipótese do inciso 1, acima, 

o Vereador considerar-se-á autorriat icarnente licenciado e deverá 
optar pela rernurieraçào do mandato. 

Art. 35  - No caso de vaga ou de licença de Vereador, 
o íto convocará imediatamente o suplente. 

Parâg. 19 - O suplente será convocado nos casos de vaga, 
de ínvestidi.iras de funçáes previstas nesta artigo ou de licença 
superiora t"*)0 (sessenta) dias. 

ParFig. 29 - O suplente convocado deverá tomar posse, den-
tro do prazo de quinze dias, salvo motivo justo aceIto pela Cá--
mara 

Parág. 32 - Em caso de vaga, n.o havendo suplente, o Pre-
sidente comunicará o fato, dentro de quarenta e oito horas, di-
retainente ao Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 36 - Os Vereadores no serão obrigados a 
testemunhar sobre ínformaçes recebidas ou prestadas em razão 
do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confia-
ram ou delas receberam informações. 

SEÇÃO III 

DA MESA DA CÂMARA 

Art. 37 - Imediatamente depois da posse, os Vereado-
res reuni.r--se-o sob a presidência do mais votado dentre os 
presentes  e,  por maioria absoluta dos membros da Cámara, elege-
rão os componentes da Mesa,  que ficarão automaticamente 
empossados. 

Parágrafo único - Não havendo número legal, o verea-
dor mais votado dentre os presentes permanecerá -ria Presid&cicia 
e convocará sessões diárias até  que seja  eleita a Ilesa. 

Art. 38 - A eleição  para renovação da Ilesa realizar-
se--á sempre no primeiro dia da sessão legislativa, considerani-
do-se automaticamente empossados os elítos. 

Parágrafo único - O Reg ímedísporá sobre a forma de 
eleiço e a composição  da Ilesa. 

Art. 39 - C) mandato da Ilesa será de dois anos, veda-
da a recondução para o mesmo cargo rio mandato imediatarrieL-ite 
subseqüente. 

Parág. .1.2 - Se ocorrer vaga em cargo da. Ilesa, cujo pre-
erichirrierito implique em recondução de quem preencheu o mesmo 
cargo no periodo anterior, proceder-se-á a eleição, nas mesmas 
condições deste artigo, para o preenchimento da vaga. 

Parág. 22 -  Qualquer componente da Mesa poderá ser desti-
tuído pelo voto de dois terços da Câmara, quando faltoso, omis-
so ou ineficiente no desempenho das suas atribuições 
regimentais, elegendo-se outro Vereador para complementar o ma 
dato. 

Art. 40 - A Mesa, dentre outras atribuições compete: 
1 - propor projetos de lei que criem ou extíngam 

cargos dos serviços da C.mara e fixerri os respectivos 
to s; 

LI - elaborar e expedir, mediante Ato, a discrimina-
ção analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como 
ai terá- las, quando necessário; 
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iii - apresentar projetos de lei dispondo sobre abert 

ra de créditos suplementares OU especiais, através de anulação 
parcíal ou total da dotação da Câmara; 

IV - suplementar, mediante Ato, as dotações do orça-
mento da Câmara, observado o limite da autorizaç&o constante da 
ieí orçamentária, desde que os recursos para a sua cobertura 
sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas 
dotações orçamentárias; 

V -- devolver à Tesouraria da Prefeitura o saldo de 
caixa existente na Càrnara ao tina do exercício; 

VI - enviar ao Prefeito, até o dia primeiro de março, 
as contas do exercício anterior; 

VII - nomear, promover, comíssionar, conceder gratífi-
caç3es, licenças, por em disponibilidade, exonerar, derrijtjr, 
aposentar e punir servidores da secretaria da Câmara Municipal, 
nos termos da Lei; 

VIII - declarar a perda do mandato de Vereador, de ofí-
cio ou por provocação de qualquer de seus membros ou, ainda, 
de partido político representado na Câmara, rias hipóteses pre-
vistas nos incísos III. IV e VII do artigo 33 desta lei, 
assegurada plena defesa. 

Art. 41 -- Ao Presidente de Câmara, dentre outras 
atribuíçêes, compete: 

1 - representar a Câmara em juízo e fora dele; 
II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos 

legislativos; 
1. 11 - interpretar e fazer cumprir o Regime Interno; 
IV - promulgar as resoluções e os decretos legislati-

vos, bem como as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido 
rejeitado pelo Pienêrío; 

V - fazer publicar os artigos da Mesa, bem como as 
resoluções e as leis por ele promulgadas; 

VI -. declarar a perda do mandato do Prefeito. Vice-
Prefeito, e Vereadores, nos casos previstos em lei, salvo as 
hipóteses dos incisos III, IV, V e Vil do artigo 33 desta Lei; 

VI.l - requisitar o número destinado as despesas da 
Càmara e aplicar as disponibilidades no mercado de capitais; 

VIII - apresentar ao Plenário até o dia vinte de cada 
mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas 
do mês anterior; 

IX - representar sobre a inconstitucionalidade de lei 
ou ato municipal; 

X - solicitar a intervenção do Município, nos casos 
admitidos pela Constituição do Estado; 

XI - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo so-
licitar a força necessária para esse fim. 

Art. 42 -. O Presidente da Câmara ou seu substituto 
s6 terá voto: 

1- na eleição da Mesa; 
II - quando a matéria exigir, para sua aprovação, 

o voto favorável de dois tercos dos membros da Câmara; 
III - quando houver empate 	em qualquer votação 

no Plenário. 
Parág. 12 - Não poderá votar o vereador que tiver inte-

resse pessoal na deliberação, anulando-se a votação, se o seu 
voto for decisi vo. 

Parág. 2Q - O voto será sempre público nas deliheraçóes 
da Câmara exceto nos seguintes casos: 
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Pará. 29 - As comissões, em razão da matéria de sua corft-

peténcia, cabe: 
1 - discutir e votar projeto de lei que dispensar, 

na forma do Regimento, a competência do Plenário, salvo se hou-
ver recurso de um quinto dos membros da Casa; 

ii - realizar audiências públicas com entidades da 
sociedade civil; 

Iii - convocar Secretários Municipais 	para prestar 
informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições; 

IV - receber petições, reclamações, representações ou 
queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autorid 
des ou entidades públicas municipais; 

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou 
cidadão; 

VI - apreciar programas de obra e planos municipais 
de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer; 

VII - acompanhar a elaboração da proposta orçamentária 
e a posterior execução do orçamento. 

Parág. 39  - As comissões parlamentares de jriquérito, que 
terão poderes de investigação próprios das autoridades judici-
ais, além de outros previstos no Regimento da Cárriara, serão cri 
adas pela Cárnara, mediante requerimento de um terço de sues mem 
bros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, 
sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministé-
rio Público, para que promova a responsabilidade civil ou crímj 
nal dos infratores. 

Art.  48  - As comissões Parlamentares de Inquérito, 
no interesse da investigação, poderão: 

1 - preceder a vistorias e levantamentos nas repar-
tições públicas municipais e entidades descentralizadas, onde 
terão livre ingresso e permanência; 

lI -- requisitar de seus responsáveis a exibição de 
documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários; 

III - transportar-se aos lugares onde se fizer mister, 
a sua presença, ali realizando os atos que lhes competirem. 

Parág. 19 - No exercício de suas 	atribuições poderão, 
ainda, as comissões Parlamentares de Inquérito, por Intermédio 
de seu Presidente: 

1 - determinar 	as 	dilígéncias 	que 	reputarem 
necessárias; 

li. - requerer a convocação de Secretário Municipal; 
III - tomar o depoímento de qualquer servidor munici-

pal, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromísso; 
IV - proceder a verificações contábeis em livros, 

papéis e documentos dos órgãos da administração direta 
e indireta. 

Parág. 29 	Nos termos da Legislação Federal, as testemnu 
lias serão intimadas de acordo com as prescrições estabelecidas 
na Legislação Penal, e, em casos de não comparecimento sem mo-
tivo justificado, a intimação será solicitada ao Juiz criminal 
da localidade onde residirem ou se encontrarem, na forma do Có-
digo de Processo Penal. 

Parág. 39 - Durante o recesso, haverá uma comissão repre-
sentativa da Câmara, cuja composição reproduzirá, quanto possí-
vel, a proporcionalidade da representação partidária, eleita na 
última sessão ordinária do período legislativo, com atrihujções 
definidas no Regimento. 
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G o ÇA0 VII 

1)0 PROCESSO LEGISLATIVO 

SUBSEÇAO 1 

DISPOSIÇAO GERAL 

Art- 49 - O processo legislativo compreende a elabo- 
ração de: 

1 - emenda a Lei Orgânica do Município; 
li -- leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - resoluções; 
Parágrafo único - São ainda objeto de deliberação da 

Câmara na forma do Regimento Interno: 
1 - a autorização; 

II - a indicação; 
III -- o requerimento. 

SUBSEÇAO II 

DA EMENDA A LEI ORGANICA MUNICIPAL 

Art. 50 - A 	Lei Orgânica Municipal poderá ser 
proposta: 
um terço, no mínimo, dos membros da C&mara 

emendada mediante 
1 - de 

Municipal; 
II - do prefeito; 

TTT 	.i 
iii 
	 iniciativa 

Parág. 12 - A proposta 
da em dois turnos, 
de rendo- se aprovada quando 
de dois terços dos membros 

Parág. 22 - A emenda 
será promulgada pela Mesa 
niimero de ordem. 

Parág. 32 - A 
jeitada ou havida 
proposta na mesma 

será vota. 
cons 1- 

rioV a 

popular. 
da emenda à Lei Orgânica 

Com o ínterstícío mínimo de dez dias, 
obtíver em ambos, o voto favorável 
da Câmara Municipal. 
aprovada nos termos deste artigo 

da Câmara Municipal, com o respectivo 

matéria constante de proposta de emenda re-
por prejudicada não poderá ser objeto de 
sessão legislativa. 

SUBSEÇAO III 

DAS LEIS 

Art. 51 - As leis complementares serão aprovadas por 
maioria absoluta. 

Parágrafo único - São leis complementares as concer-
nentes às seguinte matérias: 

1 - Código Tributário do Município; 
II - Código de Obras ou de Edificações; 
III - Estatuto dos Servidores Municipais; 
IV - Criação de cargos e aumento de vencimentos dos 

servidores; 
V - Plano L)iretor do Município; 
VI - Normas urbanísticas de uso, ocupação e parcela- 

mento do solo; 
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VII - Concessão de serviço público; 
Viii - Concessão de direito real de uso; 
IX - Alienação de bens imóveis; 
X -- Aquisição de bens imóveis por doação corri encargo 
XI -- Autorização para obtenção para empréstimos de 

particulares; 
XII - Código de posturas; 
XIII - A lei instituidora do Regime Jurídico único dos-

servidores; 
os

servidores; 
XIV - Qualquer outra codificação. 
Art. 52 - As leis ordindrias exigem, para sua aprova 

çâo, o voto favorável da maioria simples dos membros da Cãmara 
Municipal. 

Art. 53 - As leis delegadas serão elaboradas pelo 
Prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara Mu-nicipal. 

Parág. 12 - Nâo serão objeto de delegação os atos de 
competência exclusiva da Câmara Municipal, a matéria reservada 
à lei complementar e a legislação sobre planos plurianuais, 
diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

Parág. 2Q - A delegação ao Prefeito terá a forma de reso-
lução da Câmara Municipal, que especificará seu conteúdo e os 
termos de seu exercício. 

Parág. 32) - Se a resolução determinar a apreciação do 
projeto pela Cârriara, esta o fará em votação única, vedada qual-
quer emenda. 

Art. 54 - A votação e a discussão da matéria. coristas 
te da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da 
maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. 

Parágrafo único - A aprovação da matéria colocada em 
dlscussào dependerá do voto favorável da maioria dos Vereadores 
presentes à sessão, ressalvados os casos previstos em lei. 

Art. 55 -- A iniciativa das leis complementares e or-
dinárias cabe ao Prefeito, a qualquer membro ou comissão da 
Câmara, e aos cidadãos, observado o disposto nesta lei. 

Art. 56 - São de iniciativa privativa do Prefeito as 
leis que disponham sobre: 

1 - criação de cargos funções ou empregos públicos 
na administração direta, autárquica e funcional, e fixação ou 
aumento de remuneração dos servidores; 

servidores públicos, sem regime jurídico, provi-
mento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores; 

III - organização administrativa, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração; 

IV - criação, estruturação e atrihuiçóes dos órgàos 
da administração publica municipal. 

Art.. 57 - Não 	será admitido aumento da despesa 

1 - rios projetos de iniciativa exclusiva do Prefei-
to, ressalvados dos dispostos rios Parágs 32 e 42 do art. 144; 

II -- nos projetos sobre organização dos serviços ad-
ministrativos da Câmara Municipal. 

Art. 58 - A iniciativa popular poderá ser exercida 
pela apresentação, à Câmara Municipal, de projeto de lei subs-
crito por, rio mínjrno, cinco por cento do eleitorado municipal. 

Parág. 1Q - A proposta popular deverá 	ser articulada, 
exigindo-se, para seu recebimento, a identificação dos assinan- 
tes, mediante 	indicação 	cio 	número do respectivo título 
eleitoral. 

prevista: 
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Parág. 22 - A trani.itaçâo dos projetos de lei de irticlati-

va popular obedecerá às normas relativas ao processo legislati-
vo estabelecidas nesta lei. 

Art. 59 -- O Prefeito poderá solicitar urgència. para 
apreciação de projeto de sua iniciativa, os quais deverão ser 
apreciados no prazo de até quarenta e cinco dias. 

Parág. 12 - Decorrido, sem 	deliberação, o prazo fixado 
acima, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do 
dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a delibera-
ção quanto aos demais assuntos com exceção do que se refere & 
votação das leis orçamentárias. 

Parág. 22 - O prazo referido neste artigo não corre nos 
períodos de recesso da Câmara e n.o se aplica aos projetos de 
codificação. 

Art. 60 - A proposição de lei, resultante de projeto 
aprovado pela Câmara Municipal, será, no prazo de dez dias 
úteis, enviada, pelo Presidente da Câmara ao Prefeito que, con- 
cordando, a 	sancionará e promulgará no prazo de quinze 
dias úteis. 

Parágrafo único -  Decorrido o prazo de quinze dias 
úteis, o silêncio do Prefeito importará em sanção. 

Art. 61 - Se o Prefeito julgar o projeto de lei, no 
todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse 
público, vetá-lo-á total Lu parcialmente, no prazo de quinze 
dias úteis, contados da data do recebimento e comunicará, 
dentro de quarenta e oito horas, ao  Presidente da Câmara, os 
motivos do veto. 

Parág. 12 - O veto parcial somente abrangerá o texto 
integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

Parág. 232 - O veto será apreciado dentro de trinta dias, 
a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto 
da maioria absoluta dos Vereadores, em escrutínio secreto. 

Parág. 32 - Esgotado, sem deljheraç&o, o prazo estahelecj 
do no Parág. 221  deste artigo, o veto será colocado na ordem do 

E 	dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, at 
sua votação final, ressalvada a matérja de que se trata o arti-- 
go 59, Parág. 12. 

Parág. 42 - Se o veto for mantido, será o Projeto enviado 
para promulgação, ao Prefeito. 

Parág.  SQ - Se o Projeto de lei n.o for promulgado dentro 
de quarenta e oito horas pelo Prefeito, nos casos do Parág. 30  
acinia e parágrafo único do art. 60, o Presidente da Câmara a 
promulgará. 

Parág. 62 -  A manuteniço do veto no restaura matéria su-
primida ou modificada pela Câmara. 

Parág. 7Q - Na apreciação do veto, a Cárriara não poderá 
introduzir qualquer modificação no texto aprovado. 

Art. 62 - A matéria constante de projeto de lei re-
jeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na 
mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta 
dos membros da Câmara. 

Parágrafo único - O disposto nesta artigo no se 
aplica aos projetos de iniciativa do Prefeito, que serão sempre 
submetidos a deliberação da Câmara. 

Art. 63 - O projeto  de lei que receber, quanto ao 
rrrito, parecer contrário de todas as  comissões, será tido como 
rejeitado. 
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SUI3SEÇAO IV 

DAS RESOLUÇOES 

Art. 64 - A resolução é destinada a regular matéria 
político-administrativa da Câmara e de sua competência 
exclusiva. 

Parágrafo único - A resolução, aprovada pelo Plená-
rio em um só turno de votação, será promulgada pelo Presidente 
da Câmara. 

SEÇAO VIII 

DA FISCALIZAM CONTABIL, 

FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 

Art. 65 - A fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial do Município e das entid 
des da administraç:âo direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação de suhvençóes e renúncia 
de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante 
controle interno de cada poder. 

Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa 
física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou 
pelos quais o Município responda, ou que em nome deste assuma 
obrigações de natureza pecuniária. 

Art. 66 - As contas do Município ficarão, durante 
sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer cidadão, 
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legiti-
midade, nos termos da lei. 

Art. 67 - O controle externo, a cargo da Câmara Muni 
cipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 
Estado, ao qual compete: 

1 -- apreciar as contas prestadas anualmente pelo 
Prefeito e pela Mesa da Câmara, mediante parecer prévio, a ser 
elaborado em sessenta dias, a contar do seu recebimento; 

II - julgar as contas dos administradores e dos dema-
is responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, inclusive das fundações e socieda-
des instituidas e mantidas pelo Poder Público Municipal e as 
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade 
dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na admirjis-
traçào direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo 
de provimento em comíssào a das concessões de aposentadoria 
e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem 
o fundamento legal do ato concessório; 

IV - realizar, por iniciativa da Câmara Municipal, de 
comissão técnica ou de inquérito, irispeç3es e auditoria de-
natureza 

e
natureza contábíl, financeira, orçamentária e patrimonial rias 
unidades administrativas dos Poderes Legislativos e Executívos, 
e demais entidades referidas no inciso II; 

V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados pela iJniáo do Estado, mediante convênio, acordo, 
ajuste ou outros instrumentos congéneres; 
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VI - prestar inforinaç:es solicitadas pela Câmara Muni 

cipal OU Por comissões Legislativas sobre a fiscalização contá-
bil, financeira, orçamentária e patrimonial e sobre resultados 
de auditorias e inspeções realizadas; 

VII 	aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade 
de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em 
lei, que estabelecerá, entre outras cominaQóes, multa proporci-
onal ao vulto do dano causado ao erário; 

VIII - fixar prazo para que o órgão ou entidade adote 
as provídériciae; necessárias ao exato cumprimento da lei, se 
verificada ilegalidade; 

IX - sustar, se não atendido, a execução do 	ato 
impugnado, comunicando a decís&o à Câmara Municipal; 

X - representar ao Poder competente sobre irregularj 
dades ou abusos apurados. 

Parág. 1.2 - O Prefeito remeterá ao Tribunal de Contas do 
Estado, até 31 de março do exercício seguinte, as suas contas e 
as da Cámara, apresentadas pela Mesa, as quais se-lhe--áo 
entregues até o dia 12 de marco. 

Parág. 22 - As decisões do Tribunal de que resulte irrput 
ço de débito ou multa terão eficácia de título executivo. 

Parág. 32 - C) Tribunal encaminhará à 	Câmara Municipal 
trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. 

Parág. 42 - A Câmara Municipal julgará as contas indepen-
dentemente do parecer do Tribunal de Contas do Estado, caso 
não o emita dentro de 360 dias, a contar do recebimento 
das contas. 

Art. 68 - A 	Comissão Permanente de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, diante de indícios de despesas não 
autorizadas, ainda que sobre a forma de investimentos não pro-
gramados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar & 
autoridade governamental responsável que no prazo de cinco 
dias, preste os esclarecimentos necessários. 

Parág. 19 - Não prestados os esclarecimentos, ou conside-
rados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal de 
Contas do Estado, pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no 
prazo de trinta dias. 

Parág. 22 - Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a 
Comissão proporá à Cârciara a sua sustaçáo. 

Art. 69 - Os poderes Legislativos e Executivos mant_ 
ro, de forma integrada, sistema de controle interno com a 
finalidade de: 

1 - avaliar o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos or-
çamentos do município; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto & eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, finan-
ceira patrimonial dos órgãos e entidades da administração 
municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por enti-
dades de direito privado; 

III - apoiar o controle externo no exercício de sua 
missão institucional. 

Parág. 19 - Os responsáveis 	pelo controle 	interno, ao 
tornarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, 
dela darão ciÉncia ao Tribunal de Contas, ao Prefeito e ao Pre-
sidente cia Câmara Municipal, sob pena de responsabilidade 
solidária. 

Parág. 22 - Qualquer cidadão, partido político, associa-
ção ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denun-
ciar irregularidades, ilegalidades perante o Tribunal de Contas-
cio 

ontas
do Estado. 
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CAPITULO ir 

DO PODER EXECUTIVO 

SEÇAO 1 

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

Art. 70 - O 	Poder 	Executivo 	é exercido 	pelo 
Prefeito, auxiliado pelos secretários. 

Art. 71 - A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito 
realizar-se-á, simultaneamente, noventa dias antes do término 
do mandato de seus antecessores dentre brasileiros com idade 
mínima de vinte e um anos e verificadas as demais condiç:áes de 
elegibilidade da Cc)nstitulçao Federal. 

Parág. 12 - A eleiç:âo do Prefeito importará a do Vice-
Prefeito com ele registrado. 

Parág. 22 -- Será considerado eleito Prefeito o candidato 
que, registrado 	por 	partido 	político, obtiver a maioria 
dos votos. 

Art. 72 - Proclamado oficialmente o resultado da 
eleição municipal, o Prefeito eleito poderá indicar uma comis-
são de Transição, destinada a proceder ao levantamento das con-
dições administrativas do Município. 

Parágrafo único - O Prefeito em exercício não poderá 
impedir ou dificultar os trabalhos da Comissão de Transiáo. 

Art- 73 - E) Prefeito e o Vice-Prefeíto tomarão posse 
na sessão solene de instalação da. Câmara Muniicipal,no dia 12 de 
janeiro do ano subseqüente ao da eleiçáo, prestando compromisso 
de manter, defender 	e cumprir a Lei Orgânica Municipal, 
observar as leis e promover o bem geral do Município. 

Parág. 12 - Se, decorridos dez dias da ata fixada para a 
posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força 
maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. 

Parág. 22 - Erçuanto não ocorrer a posse do Prefeito, as-
sumirá o Vice-Prefeito, e, na falta ou impedimento deste, 
o Presidente da Câmara. 

Parág. 32 - No ato da posse, o Prefeito e o Vice-Prefeito 
farão declaraçâo pública de seus bens, registrada rio cartório 
de Títulos e Documentos, as quais serão transcritas em livro 
próprio, constando de ata o seu resumo, tudo sob pena de nulíd 
de, de pleno dircíto, do ato de posse. Ao término do mandato 
deverá ser atualizada a declaração, sob pena de irripedjmento de 
exercício de çualcjuer outro cargo no Município e sob pena de 
responsabilidade. 

Parág. 42 - O Prefeito e o Vice-Prefeito deverâo desin-
compatibilizar-se no ato da posse. 

Parág. 52 - Se o Vice-Prefeito não receber qualquer remu-
neração por seu cargo, não precisará desmncompat ibi lizar-se. 

Art. 74 - São infraçóes político-administrativas do 
Prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e 
cumuladas com a cassação do mandato: 

1 - impedir o funcionamento regular da Câmara;  
II - impedir o exame de livros, folhas de pagamento e 

demais documentos que devem constar dos arquivos da Prefeitura, 
bem como a verificação de obras e serviços municipais, por 
Comissão de Investigação da ('--amara ou auditoria, regularregularmente
instituida. 
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Iii 	desatende-r, sem motivo justo, os pedctos de in- 

formaç3es da Cjmara, quando feltrjFj F3 tempo e CT11 orma regular; 
1V - retardar a pubiicaçâ.o ou deixar de publicar as 

leis e atos sujeitos a essa formalidade; 
V -- deixar de apresentar à Çirria.ra Municipal, no devi- 

do 
evI

do tempo e em forma regular, a proposta or-çameritia; 
j,) Vi - descumj'rir o orçamento aprovado para o exercício 

financeiro; 
VII - praticar, contra expressa djsposiç'áo de lei, ato 

de sua competëricia ou omitir-se ria sua prática; 
% VIII - omitir--se ou negligenciar ria defesa de bens, 

rendas, direitos ou interesses do Município, sujeitos â. admini 
tração da Prefeitura; 

IX - fixar residência fora do Município; 
X - ausentar-se do Mun. icípjo por tempo superior,  a 

quinze dias, ou afastar-se da Prefeitura, sem autor'izaç-âo da 
Carriara; 

XI - proceder de modo incompatível corri a dignidade e 
o decoro do cargo ou atentatório das instituições vigentes. 

Parágrafo iníco - A cassação do mandato será julgada 
pela Câmara, de acordo corri o estabelecido em lei. 

Art. 75 - Extingue-se o mandato de Prefeito 	e, 
assim, deve ser declarado pelo Presidente da Câmara, quando: 

1 - ocorrer falecimento, ren'úncia por escrito, sus-
pensão ou perda dos direitos PO11t1COS ou condenia.çâ.c por crime 
funcional ou eleitoral;  

II - incidir rios impedimentos para o exercício do 
cargo. 

Par-ágrafo único - A extiniç.áo do mandato no caso do 
inciso 1 acima, independe de deliberaçâo do Plenário e 
tornará efetiva desde a declaraçâo do fato do ato extintivo pe--
lo Presidente e sua inserção em ata. 

Art. 	/b - O Prefeito não poderá. oli pedia de perda do 
cargo: 

1 -- desde a expedição cio diplorria: 
a) firmar ou manter- contrato corri Ci Município, corri 

suas autarquias, furiclaçdes públicas, empresas públicas, socied, 
des de economia mista ou com suas empresas concessionárias de 
serviço público, 
uniforme; 

salvo quando o contrato obedecer a cláusula 

nerado, 
t. idades 

h) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego r'emu-
inclusive os de que seja demíssivei' ad nutum' nas en-
constantes da alínea anterior, salvo mediante apr'ovacâc 

em concurso público, caso em que, após a investidura, ficará 
automaticamente licenciado, sem vencimentos; 

II - desde a posse: 
a) ser pr'opr'ietário, controlador ou diretor de ernpr. 

sas que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídi- 
ca 	de direito público municipal— ou nela exercer funco 
remunerada; 

h) ocupar cargo ou funçâo de que seja derriissível 
"ad nutum', nas entidades referidas no inciso 1, a; 

c) patrocinar causas em que seja interessada qual-
quer das entidades a que se refere o inciso 1, a; 

cl) ser titular de mais e um cargo ou mandato público 
eletivo. 

Parág. l - Os impedimentos acima se estendem ao Vice-
Prefeito, aos Secretários f--  ao Procurador Municipal, rio oue 
forem aplicáveis. 
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Parág. 29 - A perda do cargo será decidida pela Câmara 

por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da 
Mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada 
ampla defesa. 

Parág. 32 - O Prefeito, na vigência de seu mandato, n.o 
pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de 
suas funções. 

Art. 77 - Será de quatro anos o mandato do Prefeito 
e do Vice-Prefeito, a iniciar-se no dia 12 de Janeiro do ano 
seguinte ao da eleição. 

Art. 78 	São inelegíveis para o mesmo cargo, rio pe- 
ríodo subseqüente, o Prefeito e quem o houver sucedido ou subs-
tituído nos seis meses anteriores & eleição. 

Art. 79 - Para concorrer a outros cargos eletivos, o 
Prefeito deve renunciar ao mandato até seis meses antes do 
pleito. 

Art. 00 - 0 Vice-Prefeito substitui o Prefeito em 
caso de licença ou impedimento e o sucede no caso de vaga ocor-
rida após a dipiomaçâo. 

Parág. 12 - O Více-Prefeíto não poderá recusar-se a subs-
titui-lo, sob pena de extinção do respectivo mandato. 

Parág. 22 - O Vice-Prefeito, além de outras atrihuiç5'es 
que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o Prefeito sempre 
que por ele convocado para missões especiais. 

Art. 81 - Em caso de impedimento do Prefeito e do 
Vice-Prefeito, assumirá o Presidente da Câmara. 

Parágrafo único - O Presidente da Câmara não poderá 
recusar-se a assumir, sob pena de extinçâo do respectivo 
mandato. 

Art. 82 - Vagando o cargo de Prefeito e Vice-Prefei-
to, até o primeiro trimestre do quarto ano de mandato, far-se-á 
eleição para o preenchimento deste cargo, observada a prescri-
ção da lei eleitoral. 

Parágrafo único - Ocorrendo a vagância posteriormeri-
mente, cabe ao Presidente da Câmara completar, em substituição, 
o mandato do Prefeito. 

Art. 83 - O Prefeito poderá licenciar-se: 
1 - quando a. serviço ou em missão de representação 

do Município, devendo enviar à Câmara relatório circunstanciado 
dos resultados de sua viagem; 

Parágrafo único - Nos casos deste artigo, o Prefeito 
terá direito à remuneração. 

Art. 84 - As remunerações do Prefeito e do Vice-Pre-
feito serão fixados pela Câmara Municipal, em cada legislatura 
para a subseqüente, e não poderá a do Prefeito ser inferior ao 
maior padrào de vencimentos estabelecido para o servidor do 
Município, estando ambas sujeitas aos impostos gerais, inclusi-
ve o de renda e outros extraordinários, sem distinção de 
qualquer espécie. 

Parág. 12 - A remuneração será automaticamente corrigida 
na mesma data e nos mesmos indícios da revisão geral da remune-
ração dos servidores públicos municipais. 

Parág. 22 - Na fixação e correção da remuneração, obser-
var-se-á, na forma do inciso XI do art. 37 da Constituição Fedit  
ral, a relação estabelecida por lei municipal, com a menor 
remuneração de servidor público municipal. 

Art. 85 - A extinção ou a cassação do mandato do Pr 
feito e do Vice-Prefeito, bem como a apuração dos crimes de re 
ponsahilídade do Prefeito ou de seu substituto, ocorrerão na 
forma e nos casos previstos nesta Lei Orgànica e na legislação 
federal. 
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SEÇAO Ii 

DAS ATRT.BUTÇOES DO PREFEITO 

Art. 86 	Ao Prefeito compete privativamente: 
1 - nomear e exonerar os Secretários e o Procurador 

Municipal 

	

II 	exercer, com o auxílio dos Secretários e do Pr-0-7—  
curador Municipal, a 	direção 	superior 	da Admiritstação 
Municipal; 

III - executar o plano plurianual, as diretrizes orça-
mentárias e os orçamentos anuais do Município; 

TV - iniciar o processo legislativo, na forma e rios 
casos previstos nesta Lei Orgânica; 

V - representar o Município em juízo e fora dele; 
VI -- sancionar, e fazer publicar as leis aprovadas 

pela Câmara e expedir regulamentos para sua execução; 
VII - vetar, no todo ou em parte, Projetos de lei, na 

forma prevista nesta Lei Orgânica; 
VIII - decretar desapropriações e instituir servidões 

administrativas; 
IX - expedir decretos, portarias e outros atos admi-

nistrativos; 
X - permitir ou autorizar o uso de bens municipais 

por terceiros; 
XI - permitir ou autorizar a execução de serviços pú-

blicos por terceiros; 
XII - dispor sobre a organização e o funcjonarrierto da 

administração municipal, na forma da lei; 
XIII -- prover e extinguir os cargos públicos municipa-

is, na forma da lei, e expedir os demais atos referentes à situ 
ação funcional dos servidores; 

XIV - remeter mensagem e plano de governo à Câmara por 
ocasiio da abertura da Sessão legislativa, expondo a situação do 
Município e solicitando as providências que julgar necessárias; 

XV - enviar à Câmara o projeto de lei do orçamento -
anual das diretrizes orçamentárias e do orçamento plurianual de 
investimentos; 

XVI - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, até 
o dia 31 de março de cada ano, a sua prestação de contas e a da 
Mesa da Câmara, bem como o balanço do exercício findo; 

XVII -- encaminhar aos órgãos competentes os planos de 
aplicação e as prestações de contas exigidas em lei; 

XVIII - fazer publicar os atos oficiais; 
XIX - prestar à Câmara, dentro de trinta dias, as mi-

formações solicitadas na fôrma regimental; 
XX - superintender a arrecadação dos tributos e pre-

ços, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as 
despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias 
ou de créditos votados pela Câmara; 

	

1  XXI 	colocar à disposição da Câmara, dentro de quinze 
dias de suü requisição, as quantias que devam ser despendidas 
de 	 ',!rte e c.da rts, a parcela corres- 
pondente a- 

XXII - aplicar multas prevista em iei e contra 	, 
como relevá-las quando impostas irregularmente; 

XXIII - resolver sobre os requerimentos, reclamações ou 
representações que lhe forem dirigidos; 
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XXIV - oficializar, obedecidas as normas urbanísticas, 

aplicáveis, os logradouros públicos; 
XXV -- dar denominação a próprios municipais e logrado 

ros públicos; 
XXVI -- aprovar projetos de construço, edificação e 

parcelamento do solo para fins urbanos; 
XXVII -- solicitar o auxílio da Policia de Estado para 

garantia do cumprimento de seus atos, bem como fazer uso cia 
guarda Municipal no que couber; 

XXVIII decretar o estado de emergencia. quando for 
necessarlo, preservar ou prontamente restabelecer, em locais 
determinados e restritos do Município, a ordem pública ou a paz 
social; 

	

XXIX 	convocar e presidir o Conselho do Município; 

	

XXX 	elaborar o Plano Diretor; 
XXXI - conferir condecorações e distinçóes honorificas; 
XXXII - exercer outras atribui9óe8 previstas nesta Lei 

Orgânica. 
Parágrafo único - O Prefeito poderá delegar, por de-

creto, aos Secretários e ao Procurador Municipal, funções admi-
nistrativrio que não sejam de sua competência exclusiva. 

Art.. 97 - Uma vez em cada sessào legislativa, o Pre-
feito poderá submeter à Camara Municipal nedidas legislativas 
cjue considere programflEltiCas e de relevante interesse municipal. 

SEÇTO 111 

DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS 

Art.. 89 - Os Secretários Municipais serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de vinte e um anos, residentes no 
Município, e no exercício dos direitos políticos. 

Art. 89 - A lei disporá sobre a criaçâo, estrutura--
(-ao e  atribuçoes das Secretarias. 

Art. 90 - Compete ao Secretário Municipal, além das 
atribuiçêes que esta Lei Orgânica e as leis estabelecer: 

1 	exercer a orientacâo, coordenação e supervisão 
dos órgíos e entidades da Administração Municipal, na área de 
sua competência; 

t
II - referendar os atos e decretos assinados pelo 

Prefeito, pertinentes a sua área de competência; 

- - 	
III --apresentar ao Prefeito relatório anual dos servi 

ços reci].i du na oecretrir ia, 
IV - praticar os atos pertinentes às atribuiçóes que 

lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito; 
V - expedir instrucóes para a execução das leis, re-

gulamentos e decretos. 
Art. 91 - A competência dos Secretários Municipais 

abrangerá todo território do Município, nos assuntos pertinen-
tes ás respectivas Secretarias. 

A -rt.  92 - Os Secretários serão sempre nomeados em 
comnlSsac) e farão declaração de seus bens, registrada no Cartó-
rio de Títulos e Documentos, a qual será transcrita em livro 
próprio, constando de ata o seu resumo, tudo sob pena de nulida 
de, de pleno direito, do ato de posse . Quando exonerados, deve-
rão atua liza.r a declEtrExÇEíO, sob pena de impedimento para o exe 
O1C:iO  de qualquer outro cargo no tiunicipio e sob pena de respo 
sabilidade - 



27 
SEÇÃO IV 

DO CONSELHO DO MUNICIPIO 

Art. 93 - O Poder Executivo criará o Conselho de Go-
verno, Orgão Superior de Consulta do Prefeito, sob sua presidên 
cia e dele participam: 

1 - o Vice-Prefeito; 
II - o Presidente da Câmara Municipal; 
III - os líderes da maioria e da minoria na Câmara 

Municipal; 
IV - seis cidadãos brasileiros, com o mínimo dezoito 

anos de idade, sendo três nomeados pelo Prefeito e três eleitos 
pela Câmara Municipal, todos com mandato de dois anos, vedada 
a recondução; 

V - membro das Associações Representativas de Bair-
ros por estas indicado para período de dois anos, vedada a 
recondução; 

Art. 94 - Compete ao Conselho do Município pronun-
ciar-se sobre questões de relevante interesse para o Município. 

Art. 95 - O Conselho do Município será convocado 
pelo Prefeito, sempre que este entender necessário. 

Parágrafo único - O Prefeito poderá convocar Secret 
rio Municipal para participar da reunião do Conselho, quando 
constar da pauta, questão relacionada com a respectiva 
Secretaria. 

Art. 96 - O exercício de função de membro do Conse-
lho do Município não será remunerado. 

Parágrafo único - A lei regulará a organização e o 
funcionamento do Conselho. 

SEÇAO V 

TITULO V 

DA ORGANIZAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL 

CAPITULO 1 

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

Art. 97 - O Município deverá organizar sua adminis-
tração, exercer suas atividades e promover sua política de 
desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento, 
atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidas no Plano 
Diretor e mediante adequado Sistema de Planejamento. 

Parág. 12 - O Plano Diretor é o 	instrumento orienta- 
dor e básico dos processos de transformação do espaço urbano e 
de sua estrutura territorial, servindo de referência para todos 
os agentes públicos e privados que atuam na cidade. 

Parág. 22 - Sistema de Planejamento é 	o conjunto 	de 
de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos voltados & coor-
denação da ação planejada da Administração Municipal. 

Parág. 32 - Será 	assegurada, pela 	participação 	em 
órgão componente do Sistema de Planejamento, a cooperação de 
associações representativas, legalmente 	organizadas, com o 
planejamento municipal. 

Art. 98 - A delimitação das zonas urbanas e de expaia  
são urbana será feita por lei, estabelecido no Plano Diretor. 
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CAPITULO II 

DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL 

Art. 99 - A Administração Municipal compreende: 
1 - administração direta: Secretarias ou Orgãos equj 

parados e Orgãos autônomos dotados de autonomia financeira e 
administrativa; 

II 	administração direta e furidacional: entidades 
dotadas de personalidade jurídica própria. 

Parágrafo único As entidades compreendidas na Admj 
nistração indireta serão criadas por lei específica e vincula-
das às Secretarias ou órgãos equiparados em cuja área de compe-
tência estJer  enquadrada sua principal atividade. 

ÇA
c
rt. iT-  A Administração Municipal, direta ou 

indireta,a'ecf aos princípios da legalidade, impessoalida-
de e publicidade. 

Parág. 12 - Todo órgão ou entidade 	municipal prestará 
aos interessados, rio prazo da lei e sob pena de responsabilida-
de funcional, as informações de interesse particular, coletivo 
ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, 
nos casos referidos na Constituição Federal. 

Parág. 22 - O atendimento à petição formulada em de-
fesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem 
como a obtenção de certidões junto a repartições públicas para 
defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal, independerá do pagamento de taxas. 
_+> Parág 32 - A 	publicidade 	dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas rios órgãos ou entidades municipais deverá 
ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou Imagens que caraot. 
rizein promoção de autoridades ou funcionários públicos. 

Art. 101 - A publicação das leis e atos municipais 
será feita pela Imprensa oficial do Município. 

Parág. 12 - A publicação dos atos não normativos poderá ser 
resumida - 

Parág. 22 -- Os atos de efeitos externos só produzirão 
efeitos Etpos a sua publicação. 

Art. 102 -- O Município poderá manter Guarda Munici-
pal destinada à proteção rias iristalaçáes, bens e serviços muni-
cipais, conforme dispuser a lei. 

Parágrafo único - A lei poderá atribuir à Guarda 
Municipal função de apoio aos serviços municipais afetos ao 
exercício do poder de polícia no âmbito de sua competência, bem 
como a fiscalização de trânsito. 

CAPITULO III 

DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Art. 103 - A realização de obras públicas municipais 
deverá estar adequadas às diretrizes do Plano Diretor. 

Art. 104 - Ressalvadas as atividades de planejamento 
e controle, a Administração Municipal poderá desobrigar-se da 
realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre 
que conveniente ao interesse público, à execução indireta, medi 
ante concessão ou permissão de serviço público ou de utilidade, 
verificado que a iniciativa privada esteja suficientemente 
desenvolvida e capacitada para o seu desempenho. 
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Parág. 1 - A permissão 	de 	serviço 	público 	ou 	de 

utilidade pública, sempre a título precário, será outorgada por 
decreto. A concessão só será feita com autorização legislativa, 
mediante contrato. A permissão e a concessão dependem de 
licitação. 

Parág. 20 -- 0 Município poderá 	retornar, sem 	indeniz 
ção, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados 
em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que 
se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários 

Art. 105 - Lei específica, respeitada a legislação 
competente, disporá sobre: 

1 - o regime das empresas concessionárias e perrnis-
sionárias de servjços públicos ou de utilidade pública, a cará-
ter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as 
condições de caducidade e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 
III 	política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado; 
V - as reclamações relativas à prestação de serviços 

públicos ou de utilidade pública. 
Parágrafo único - As tarifas dos serviços públicos 

ou de utilidade pública serão fixadas pelo Executivo. 
Art 106 - Ressalvados os casos especificados na le-

gislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contr1 
tados mediante processo de licitação que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabele-
çam ohrigaçes de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da Lei, a qual somente permitirá as exígê 
das de qualificação técnica e econômica indispensável à garan-
tia do cumprimento das obrigações. 

Art. 107 - O Município poderá realizar obras e servi 
ços de interesse comum mediante convênio com o Estado, a União 
ou entidades Particulares ou mediante consórcio com outros 
Municípios. 

Parág. 10 A constituição de consórcios municipais 
dependerá de autorização legislativa. 

Parág. 20 -- Os consórcios manterão um Conselho Consultivo, 
do qual 	particíparão 	os Municípios integrados, além de 
uma autoridade executiva e um Conselho Fiscal de município não 
pertencentes ao serviço público. 

Parág. 30 - Independerá de 	autorização 	legislativa 	e 
das exigências estabelecidas no parágrafo anterior o consórcio 
constituído entre Municípios para a realizaç.o de obras e servi 
ços cujo valor não atinja o limite para licitação mediante 
convite. 

CAPITULO IV 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

Art. 108 - C) Município estabelecerá em lei o regime 
jurídico de seus servidores, atendendo às disposições, aos pri 
cipios e aos direitos que lhes são aplicáveis pela Constituição 
Federal, dentre os quais, os concernentes a: 

.1 - salário mínimo, capaz de atender às necessidades 
vitais básicas do servidor e às de sua família Com moradia, 
al inientaç:ão, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, trans-
porte, corri reajustes periódicos, de modo a preservar-lhes o 
oder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim; 
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II irredutibilidade do salário ou vencimento, 

observado o disposto no art. 122; 
III - garantia de salário, nunca inferior ou mínimo, 

rara os que percebem remuneração variável; 
IV - décirrio terceiro salário, com base na remuneração 

integral ou no valor da aposentadoria; 
V - remuneração do trabalho noturno superior a do 

diurno; 
VI - salário-família aos dependentes; 

VII - duração do trabalho normal não superior a oito 
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compen-
sação de horários e a redução da jornada, na forma da lei; 

-ViII - férias-prêmio, com duração de seis meses, adqui-
rida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço 
público; 

IX repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingo.i; 

	

X 	serviço extraordinário com remuneração rio mínimo 
superior em c.ínquenta por cento a do normal; 

XI - gozo de férias anuais remuneradas em pelo menos, 
um terço a mais do que o salário normal; 

	

XII 	licença remunerada à gestante sem prejuízo do 
emprego e CIO sai.ario, com a duração de cento e vinte dias, bem 
corno licença paternidade, nos termos fixados em lei; 

	

XIII 	-_ redução dos riscos 	inerentes 	ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 

«XIV -- adicional de remuneração para as atividades pena 
sas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 

Parágrafo único - Cada período de cinco anos de efe-
tivo exercício dá ao servidor o direito ao adicional de dez por 
cento sobre seu vencimento, o qual a este se incorporar para o 
efeito de aposentadoria. 

XV - proibição de diferença de salário e de critério 
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 

Art. 109 - São garantidos o direito à. livre associa-
ção sindical e o direito de greve que será exercido nos termos 
e rios limites definidos em lei própria. 

Art. 110 -  A primeira investidura em cargo ou empre- 
go público depende sempre de aprovação prévia em concurso púhlj  
co de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações 
rara cargo em :omissão, declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

Parágrafo único - O prazo de validade do concurso 
será de até dois anos, prorrogável por mais urna vez, por igual 
período. 

Art. 111. - Será convocado para assumir cargo ou em-
prego aquele que for aprovado em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, corri prioridade, durante o prazo previsto 
rio edital, de convocação, sobre novos conicursados, na carreira. 

Art. 11.2 - O Município instituirá regime jurídico 
único para os servidores da administração pública direta, das 
autarquias e fundações públicas, bem como planos de carreira. 

Art. 113 - São estáveis, após dois anos de efetivo 
exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso 
público. 

Parág. 12 - O servidor público estável só 	perderá 	o 
cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo adm.j 
nistrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 



31 
Parág. 22 - Invalidade por sentença judicial a demissão 

do servidor estável, será ele reintegrado e 	o 	eventual 
ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibi-
lidade. 

Parág. 32 - Extinto o cargo 	ou declarada 	sua desne- 
cessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo. 

Art.. 1.1.4 - Os cargos em comissões e funções de confj 
ança na administração pública serão exercidos, preferencialmen-
te, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou 
profissional, nos casos e condições previstos em lei. 

Parágrafo único - Os dirigentes de autarquias, funda  
ções e empresae; para estatais do Município obrigam-se, no ato 
da posse, sob pena de nulidade de pleno direito desta, a decla-
rar seus bens. No ato da exoneração, deverá ser atualizada a 
declaração, sob pena de impedimento para o exercício de qual-
quer outro cargo no Município e sob pena de responsabilidade. 

Art. 115 - Lei específica reservará percentual dos 
empregos piblicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão. 

Art.. 116 - Lei especifica estabelecerá os casos de 
contrataço por tempo determinado, para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público. 

Art. 117 	O servidor será aposentado: 
1 	por invalidez permanente, sendo os proventos in- 

tegrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia pro-
fissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especifica-
das em lei, e proporcionais nos demais casos; 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço; 

III - voluntariamente: 
a) - aos 35 anos de serviço,se homem, e aos 30 anos, 

se mulher, com proventos integrais; 
b) - aos trinta anos de efetivo exercício em funções 

de magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, 
com proventos integrais; 

e) - aos trinta anos de serviço, se homem, e aos 
vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse 
tempo; 

d) - aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e 
aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço. 

Parág. 12 - A lei poderá estabelecer exceções ao disposto 
no inciso III, a e c, no caso de exercício de 	atividades 
consideradas penosas insalubres ou perigosas. 

Parág. 22 - A lei disporá sobre aposentadoria em cargos 
ou empregos temporários. 

Parág. 32 - O 	tempo 	de serviço público federal, esta 
dual ou municipal será computado integralmente para os efeitos 
de aposentadoria e disponibilidade. 

Parág. 42 - Os proventos da aposentadoria e as 	pen- 
ses por morte, serão revistos, nunca inferiores ao salário mí-
nimo, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modifi-
car a remuneração dos servidores em atividade, e estendidos aos 
inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente conc 
didos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente 
da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se tiver dado a aposentadoria, na forma da lei. 
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Parág. 52 - A pensão por morte 	abrangerá 	o cônjuge, 

o companheiro e demais dependentes e corresponderá à totalidade 
dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite 
estabelecido em lei,observado o disposto no parágrafo anterior. 

Art. 118 - A revisão geral da remuneração dos servi-
dores públicos far-se-á na mesma data e com os mesmos índices. 

Art. 119 - A lei fixará o limite máximo e a relação 
de valores entre maior e a menor remuneração dos servidores pú-
blicos da administração direta e indireta, observado, como ljmj 
te máximo, os valores percebidos como remuneração , em espécie, 
pelo Prefeito. 

Art. 120 - Os vencimentos dos cargos do Poder Legis-
lativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo. 

Art. 121 	A lei assegurará aos servidores da admi- 
riistraçio direta isonomia de vencimentos entre cargos de 
atríbuiçi3es iguais ou semelhantes do mesmo Poder ou entre servi 
dores dos Poderes Executivos e Legislativo, ressalvados as van-
tagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao 
local de trabalho. 

Art. 122 - É vedada a vincuiação ou equiparação de 
vencimento, para efeito de remuneração do pessoal do serviço 

ico municipal, ressalvado o disposto no artigo anterior. 
Art. 123 - É vedada a acumulação remunerada de 

cargos 	públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
borârios: 

1 - a de dois cargos de professor; 
II - a de um cargo de professor com outro técnico ou 

científico; 
III 	a de dois cargos privativos de médico. 

Parágrafo único - A proibição de acumular estende-se 
a empregos e funçôes e abrange autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder 
Público. 

Art. 124 - Os acréscimos pecuniários percebidos por 
servidor público não serão computados, nem acumulados, para 
fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título 
ou iclênt 100 fundamento. 

Art. 125 - Os cargos públicos serão criados por lei, 
que fixará sua denominação, padrão de vencimentos, condições de 
provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos seus 
ocupantes. 

Parágrafo único - A criação e extinção dos cargos da 
Câmara, bem como a fixação e alteração de seus vencimentos, de-
penderão de projeto de lei de iniciativa da Mesa. 

Art. 126 - O servidor municipal será responsável 
civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar 
no exercício de cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo. 

Parágrafo único - Caberá ao Prefeito e ao Presidente 
da Câmara decretar a prisão administrativa dos servidores que 
lhes sejam subordinados, se omissos ou remissos na prestação de 
contas de dinheiros públicos sujeitos à sua guarda. 

Art. 127 - Ao servidor 	público em exercício de 
mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições: 

1 - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual 
ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função; 

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado 
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração 
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III - investido no mandato de Vereador, havendo compa-

tibilidade de horários, percehera as vantagens de seu cargo, 
emprego 	ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo 
eletivo, e, no havendo compatibilidade, será aplicada a norma 
do incisoanterior; 

IV -- em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado 
para todos os efeitos, exceto para promoção por merecimento; 

V - para efeito de benefício previdencitrío, no caso 
de afastamento, os valores serão determinados como se no exerci 
cio estivesse. 

rArt. 128} Os titulares de órgãos da administração 
da Prefei tura deverão atender convocação da Câmara Municipal 
rara esclarecimento sobre assuntos de sua competência. 

Art. 129 - O Município estabelecerá, por lei, o regi 
me previdencirio de seus servidores ou adotá-lo-á através de 
convênios com a União ou o Estado. 

TITULO VI 

1)A ADMINISTRAM FINANCEIRA 

CAPITULO 1 

1)08 TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Art. 130 -. Compete ao Município instituir: 
1 - Imposto sobre propriedade predial e territorial 

urbana; 
II - imposto sobre a transmissão inter-vivos, a qual-

quer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou a 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

IV - imposto sobre serviços de qualquer natureza, não 
compreendidos no art. 155, 1, b, da Constituição Federal, defi-
nidos por lei complementar; 

V - taxas, em razão do exercício do poder de policia 
ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos 
específicos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou postos à 
sua disposição; 

VI - contribuiç:ão de melhoria, decorrente de obras 
riLl icas; 

VII - contribuição, cobrada de seus servidores, para o 
custeio, em benefício deste, de sistemas de previdência e assi 
tência social. 

Parág. 12 - O 	imposto previsto no 	inciso 	1 	poderá 
ser progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar o cum-
primento cia função social da propriedade. 

Parág. 22 - O imposto previsto no inciso II não mci 
de sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 
patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital, nem 
sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, 
i.ncorporaçáo, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, 
nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a 
compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis 
ou arrendamento mercantil. 

Paréig. 32 - As taxas não poderão ter base de cálculo 
própria de imposto. 
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Art. 1:31 - O Município poderá celebrar convênio corri 

o Estado para fim de arrecadaço de tributos de sua 
competência. 

CAPITULO II 

DAS LIMITAÇOES DO PODER DE TRIBUTAR 

Art. .132 - Sem prejuízo de outras garantias assegur 
das ao contribuinte, é vedado ao município: 

1 - exigir ou aumentar tributos sem que a lei o 
estabeleça; 

II - instituir tratamento desigual entre contribuin- 
tes que se encontrarem em situaço equivalente, proibida qual-
quer distinção em razão de ocupação profissional ou função por 
eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos; 

III -- cobrar tributos: 
a) - em relação a fatos geradores ocorridos antes do 

início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado; 
h) -- no mesmo exercício financeiro em que haja sido 

publicado a lei. que os instituiu ou aumentou; 
IV - utilizar tributos com efeito de confisco; 
V -- estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou 

bens por meio de tributos interestaduais ou intermunícipais, 
ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias corLse 
vadas pelo Poder Públi(-o; 

Vi - instituir imposto sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviço dos outros membros 

da Federação; 
b) -- templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos polj 

ticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

d) - livros, jornais, periódicos e o papel destinado 
à sua impressão. 

Parág. .12 - A 	vedação do inciso IV, a, é 	extensiva 
às autarquias e às funções instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, no que se refere, ao patrimônio e aos serviços vincul 
dos às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

Parág. 20- - As vedações do inciso VI, a, e do pará- 
grafo anterior não se aplicam ao patrimônio e aos serviços rel 
c:í.onados com a exploração de atividades económicas regidas 
pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que 
haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo 
usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de 
pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 

Parg. 3Ç1  -- As 	vedações 	expressas 	no 	inciso VI, 
alíneas b e c compreendem somente o patrimônio e os serviços 
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 
mencionadas. 

Parág. 49 - Qualquer anistia ou remissão 	que 	envolva 
matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida 
através de lei específica. 

Art. 133 -- É vedado ao Município estabelecer difere 
ça tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em 
razão de sua procedência ou destino. 
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CAPITULO III 

DA PARTICIPAÇAO DO MUNICIPIO NAS 

RECEITAS TRIBUTARIAS 

Art. 134 -. Pertencem ao Município: 
1 - o produto da arrecadação do imposto da União 

sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fon-
te, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, suas 
autarquias e pelas fundações que instituir e mantiver; 

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relati-
vamente aos imóveis situados no Município; 

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores 
licenciados em seu território; 

IV - setenta por cento dos recursos arrecadados pelo 
Estado nas multas de trânsito das infrações ocorridas no 
ftinc:p.o 

V - vinte e cinco por cento do produto da arrecada-
ção do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte in-
terestadual e intermunicipal e de comunicação. 

Parágrafo único -. As parcelas da receita pertencen-
tes aos Municípios, mencionados no inciso V, serão creditados 
conforme os seguintes critérios: 

1 - três quartos, no mínimo, na proporção do valor 
adicionado nas operações relativas à circulação de mercadoria e 
nas prc taç3cs de serviços, realizadas em seu território; 

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei 
estadual.. 

Art. 135 - A União entregará vinte e dois inteiros e 
cinco décimos por cento, do total de quarenta e sete por cento 
do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proven-
tos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, ao 
Fundo de Participação dos Municípios. 

Parágrafo único As normas de entrega desses recur-
sos serão estabelecidas em lei complementar, em obediência ao 
disposto no artigo 161., II, da Constituição Federal, com o obj. 
tivo de promover o equilíbrio sócio--econômico entre os Municí-
i?i. os - 

Art- 136 - A União entregará ao Município setenta 
por cento do montante arrecadado relativo ao imposto sobre ope-
rações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários que venha a incidir sobre ouro originário 
do Mun ir ipio. 

Art. 137 - O Estado entregará ao Município vinte e 
cinco por cento dos recursos que receber da União, a título de 
participaçc) no imposto sobre produtos industrializados, obser-
vados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, 
inciso 1 e II da Constituição Federal. 

Art- 138 - O Município divulgará, até o último dia 
do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um 
dos tributos arrecadados, dos recursos recebidos, os valores de 
origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica 
dos critérios de rateio. 
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CAPÍTULO TV 

DO ORÇAMENTO 

Art. .139 	Leis de iniciativa do Prefeito estabele- 
ceráo 

1 - o plano plurianual; 
ii - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 
Parág. 1.2 - A 	lei 	que instituir o piano 	plurianual 

estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da Administração para as despesas de capital e outras de---
ias decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração 
continuada. 

Parág. 22 - A lei 	de 	diretrizes 	orçamentárias com- 
preenderá as metas e prioridades da administração, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
orientara a elaboração da lei orçamentária anual e disporá 
sobre as alterações na legislação tributária. 

Parág.  32  - O Poder 	Executivo 	publicará, até 	trinta 
lias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido 
da execução orçamentaria. 

Parág- 42 - Os planos e 	programas 	setoriais 	serão 
elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados 
pela Câmara Municipal. 

Art. 140 - A Lei Orçamentária compreenderá: 
1. - o orçamento fiscal referente aos Poderes MurLici--

pais, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indj 
reta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público; 

TI -- o orçamento de investimento das empresas em c'ue: 
o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capi-
tal 

apt
tal social com direito a voto; 

III 	o orçamento da seguridade social, abrangendo as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da admirijstração direta ou 
indireta, bem como fundos e fundações instituídas e mFintidas 
pelo Poder Público. 

Parág. 12 - o projeto de lei orçamentária será 	instj 
tuído com demonstrativo setorizado dos efeitos, sobre as recei-
tas e despesas, decorrentes de idenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. 

Parág. 2 - A Lei Orçamentária 	anual 	não conterá 
dispositivo estranho à previsão da receita e & fixação da desp 
sa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura 
de créditos suplementares e contratação de operações de crédi-
to, inclusive por antecipação de receita, nos termos da lei. 

Parág. 32 -- O Município 	aplicará, 	anualmente, nunca 
menos de vinte e cinco por cento da receita resultante de impo 
tos, compreendida a proveniente de transferência, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino. 

Parág. 42 - A 	distribuição 	dos recursos públicos, as- 
segurarEi prioridade ao atendimento das necessidades do ensino 
obrigatório. 

Parág. 52 - Os programas suplementares de alimenta-
ção e assistência a saúde previstos nesta Lei Orgânica, serão 
financiados com recursos provenientes de contribuições sociais 
e outros recursos orçamentários. 
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Parág. 69 	As despesas com pessoal ativo 	e 	inativo 

do Município, não poderão exceder o limites estabelecidos em 
lei complementar federal. 

Art. 141 - Os Projetos de Lei relativos ao orçamento 
anual, ao piano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos 
créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na 
forma de seu Regimento. 

Parg. 2 - Cabe à Comissão Permanente de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária: 

1 - examinar e emitir parecer sobre projetos, planos 
e programas, bem como contas apresentadas pelo Prefeito; 

II -- exercer o acompanhamento e a fiscalização orça- 
mentária. 

Parág. 22 -- As emendas serão 	apresentadas na Comissão, 
que sobre elas emitirá parecer, e serão 	apreciadas pela 
Câmara Muni o i pai. 

Parág. 32 - As emendas ao projeto de lei do orçamen-
to anual ou de créditos adicionais somente poderão ser aprova-
das quando: 

1 -- compatíveis com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos ape-
nas os provenientes de anulação de despesa, excluídas os que 
incidem sobre: 

a) - dotação para pessoal e seus encargos; 
b) - serviços de dívida; 

III -relacionados com a correção de erros ou omissões; 
IV -. relacionados com o dispositivo do texto do pro-

jeto de lei 
Parág 42 - As emendes ao projeto de lei de diretri-

zes orçamentárias somente poderão ser aprovadas quando compatí-
veis com o plano plurianual. 

Parág. 52 - O Poder Executivo poderá enviar mensagem 
à Câmara para propor modificação nos projetos a que se refere 
este artigo enquanto não iniciada a votação da parte cuja alte-
ração é proposta. 

Parág. 69 - Os projetos de lei do 	plano 	plurianual, 
o das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão envi-
ados pelo Prefeito à Câmara Municipal, obedecidos os critérios 
a serem estabelecidos em lei complementar. 

Parág. 72 -- Aplicam-se aos 	projetos 	mencionados neste 
artigo, no que não contrariar o disposto neste 	capítulo, 
as demais normas relativas ao processo legislativo. 

Parág. 82 - Os recursos que, em decorrência 	de 	veto, 
emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, 
ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 
conforme o caso mediante créditos especiais ou suplementares, 
com prévia e especificada autorização legislativa. 

Art. 142 - São vedados: 
1 - o início de programas ou projetos não incluídos 

na lei orçamentária anual; 
II - a realização de despesas ou assunção de obriga-

ç5es diretas que excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais; 

III - a realização de operações de créditos que exce-
dam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autoriza  
das mediante créditos suplementares ou especiais, com finalida-
de precisa, aprovadas pela Câmara por maioria absoluta; 
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IV - a vinculação de receita a órgãos, fundo ou 

despesas, ressalvada a destinação de recursos para manutenção e 
desenvolvimento do ensino, como estabelecido na Constituição 
Federal, e a prestação de garantias, às operações de créditos 
por antecipação de receita; 

V a abertura de crédito suplementar ou especial, 
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes; 

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferên-
cia de recursos de uma categoria para outra, ou de um órgão 
I---ara outro, sem prévia autorização legislativa; 

VII -a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 
VIII - a utilização, sem autorização legislativa especj 

fica, de recursos dos orçamentos fiscais e da seguridade social 
para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, funda-
ções e fundos; 

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza sem 
prévia autorização legislativa. 

Parág. 12 - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse 
UM exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia 
inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclu-
são, sob  pena de crime de responsabilidade. 

Pare. 22 - Os 	créditos 	especiais 	e 	extraordinários 
terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizadas 
salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro 
meses daquele exercício, caso em que, reabertos rios limites dos 
seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subsequente. 

Parág. 32 - A abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis e 
urgentes - 

Art. 143 --- Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, inclusive créditos suplementares e especiais, 
destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia 
vinte de cada mês, na forma da lei complementar. 

Parágrafo único - A concessão de qualquer vantagem 
ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alterações de 
estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qual-
quer título, pelos órgãos e entidades da administração direta 
ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, só poderão ser feitas: 

1 - se houver prévia dotação orçamentária suficiente 
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acrésci-
moa dela decorrentes; 

II -- se houver autorização específica na lei de dire-
trizes orç:arfjentarlas, ressalvadas as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista. 

TITULO VIII 

DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA 

CAPITULO 1 

DA ATIVIDADE ECONOMICA 

Art. 144 - A ordem econômica, fundada na valorização 
do t;rabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
s 1ai, observados os seguintes princípios: 
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1 	autonomia municipal; 

	

Ii 	propriedade privada; 

	

III 	função social da propriedade; 

	

IV 	livre concorrência; 
V defesa do consumidor; 

	

VI 	defesa do meio ambiente; 

	

VII 	redução das desigualdades sociais; 

	

VIII 	busca do pleno emprego; 

	

IX 	tratamento favorecido para as empresas brasilei- 
.f.  cüpitJ. nacional de pequeno porte- 

Ari, 
orte-

Art. 1.15 -. A exploração direta de atividade econõrrii-
eci px Município só será possível quando motivada por re].evan-
.;e  int.ereJse ooieLivo, conforme definido em lei. 

Paríg. 1'2 	A empresa pública, a sociedade de economia 
u.L;La e Outras entidades que explorem atividades econômicas 

se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
quanto is obrigações trabalhistas e tributárias. 

	

ParaL. 2 	As empresas publicas e as empresas 	de 
.,numi in i. La fli&j poderão gozar de privilégios fiscais não 

::LL:1Isivos  •e do setor privado. 
At-t-- 1'16 Como agenbe normativo e regulador cia 

at.ivtuade euonõmiccj, o Município exercerá, na forma da lei, as 
firi,s de .íUcaiização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinado para o setor público municipal e indicativo para o 
5f:t01 privado. 

Partg. .1.P 	O Município, por lei, apoiará e estimulará o 
(:('1rFtiVisfl1C) e outras formas de associativismo. 

Pt.rág. 22 	O Município favorecerá 	a 	organização 	da 
.:LL.i.vjuade garimpeira em cooperativa, levando em conta a prote-

iio do meio ambiente e a promoção econômica-social dos 
ctr:i.ri;pciro 

L'arag. O - As cooperativas a que se refere o parágrafo 
rinhcri.or terão prioridade na autorização ou concessão 
para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garim-

áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas pela 
U uio, de acordo com o ari;. 21, XXV, da Constituição Federal. 

Art. .1.47 	O Município dispensará às micro-empresas 
.;  us empresas 

 
de pequeno porte, assim definidas em lei, trata- 

,1oflt&) jur ici.i.co 	diferenciado, visando a incentivá-las pela 
iimi;i i.ficaoic> de suas obrigaçôes  administrativas, tributárias e 
rtícias, oU 	pela 	eliminação 	ou redução destas, por 
uo i dc lo 1 - 

Art. .148 	O Município promoverá e incentivará o tu-
como fator de desenvolvimento social e econômico. 

CAPTTULO II 

DA POLITICA URBANA 

Art.. 1.4.0A política de desenvolvimento urbano, 
1;;iLCit p:l.o Município, conforme diretrizes fixadas em lei, 
.cm por objeJvo ordenar o pleno desenvolvimento das funç3es da 
yidade e 

 
garantir o bem estar de seus habitantes. 

P3rág. iç' - O Piano 	Diretor, aprovado 	pela 	Câmara 
urioipal, é o instrumento básico da política de desenvolviinon-

:ij 
 

urbana. 
- 2 	A propriedade urbana cumpre 	sua função 

:oc ial quando atendo às exígnc ias de ordenação da cidade 
.jrss1s ic Piano  t)  i.retor - 
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Parág. 30 - As desapropriações de imóveis urbanos serão 

feitas com prévia e justa indertizaç&c em dlnhelro. 
Parâg. 42 - Ë 	facultado, 	ao 	Executivo 	Municipal, 

mediante Lei específica para área incluída no Plano Diretor, 
exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urba 
no não edificado subutilizado ou não utilizado, que promova seu 
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

1 - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territori-

al urbana progressivo no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da 

dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Seriado Fed. 
ral, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, 
iguais e sucessivas, assegurados o valor da indenização e os 
juros legais. 

Art. 150 - O Plano Diretor deverá incluir, entre ou-
tras, diretrizes sobre: 

1 - ordenamento do territórjo, uso, ocupação e pare!,-,  
lamento do solo urbano; 

II - aprovação e controle das construçes; 
III - preservação do meio ambiente natural e cultural; 
IV - urbanização, regularização e titulação de áreas 

urbanas para a população carente; 
V - reservas de áreas urbanas para implantação de 

projetos de interesse social; 
VI - saneamento básico; 

VII - o controle das construções e edificações na zona 
rural, no caso em que tiverem destinação urbana, especialmente 
para formação de centros e vilas rurais; 

VIII - participação de entidades comunitárias no plane-
jamento e controle de execução de programas que lhes forem 
pertinentes. 

Parágrafo único - O Município poderá aceitar a assi 
têricia do Estado na elaboração do Plano Diretor. 

Art. 151 - O Município promoverá, com o objetivo de 
impedir a ocupação desordenada do solo e a formação de favelas: 

a) - o parcelamento do solo para população ecoriomic 
mente carente; 

b) - o incentivo à construção de unidades e conjuri-
tos residenciais; 

c) - a formação de centros comunitários, visando & 
moradia e criação de postos de trabalho. 

CAPITULO III 

DA POLITICA RURAL 

Art. 152 - O Município efetuará os estudos necessárj 
os ao conhecimento das potencialidades de sua zona rural, 
visando a: 

1 - criar unidade de conservação ambiental; 
II - preservar a cobertura vegetal e proteção das en-

costas nascentes e cursos d'água; 
III - propiciar refúgio à fauna; 
IV - proteger e preservar o ecossistema; 
V - garantir a perpetuação de bancos genéticos; 
VI - implantar projetos florestais; 

VII - implantar parques naturais; 
VIII - ampliar as atividades agrícolas. 
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Art. 153 - O Município adotará programas de desenvoj 

vimento rural, destinado a fomentar a produção agropecuária, 
organizar o abastecimento alimentar e fixar o homem no campo, 
compatibilizados com a política agrícola da União e do Estado. 

Parágrafo único - Os programas objetivam garantir 
tratamento especial à propriedade produtiva, que atenda a sua 
função social. 

TITULO VIII 

DA ORDEM SOCIAL 

CAPITULO 1 

DISPOSTÇAO GERAL 

Art. 154 - A ordem social tem como base o primado do 
trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. 

CAPITULO II 

DA SAtJDE 

Art. 155 - A saúde é direito de todos os municípios 
e dever do Poder Público, assegurada mediante políticas sociais 
e econômicas que visam & eliminação do risco de doenças e 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

Parágrafo único - O direito à saúde implica em: 
1 - condições dignas de trabalho, saneamento, mora-

dia, alimentação, educação, transporte e lazer; 
II - respeito ao meio ambiente e controle da poluição 

ambíental; 
III - acesso universal e igualitário de todos os habj 

tantes do município às ações e serviços de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, sem qualquer discriminação; 

IV - opção quanto ao número de filhos. 
Art. 156 - As ações de saúde são de relevância púhlj 

ca, devendo sua execução ser feita preferencialmente através de 
serviços públicos e, complementamente, através de serviços  de 
terceiros. 

Parágrafo único - É vedado ao Município cobrar ao 
usuário comprovadamente carente, pela prestação de serviços de 
assistência & saúde mantidos pelo Poder Público ou contratados 
com terceiros. 

Art. 157 - São atribuições ao Município, no âmbito 
do Sistema único de saúde: 

1 - planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar 
as ações e os serviços de saúde; 

II - planejar, programar e organizar a rede regionalj 
zada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção 
estadual; 

III - gerir, executar, controlar e avaliar as ações 
referentes às condições e aos ambientes de trabalho; 

IV - executar serviços de: 
a) - vigilância epidemiológica; 
b) - vigilância sanitária; 
c) - alimentação e nutrição; 
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V - planejar e executar a política de saneamento bá-

sico em artícu1aço com o Estado e a União; 
VI - executar a política de insumos e equipamentos 

para a saúde; 
VII - valorizar os profissionais da área de saúde, 

garantindo-lhes, planos de carreira e condições para reciclagem 
periódicas, atendendo ao piso salarial nacional a ser definido 
para as categorias específicas de SUS; 

VIII - fiscalizar as agressões ao meio ambiente que te 
ham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órg&os 
estaduais e federais competentes, para controlá-las; 

IX - formar consórcios intermunicipais de saúde; 
X - gerir laboratórios públicos de saúde; 
XI - avaliar e controlar a execução de corLv&nios e 

contratos, celebrados pelo Município, com entidades privadas 
prestadoras de serviços de saúde; 

XII - autorizar a instalação de serviços privados de 
saúde e fiscalizar-lhes o funcionamento; 

XIII - promover gratuita e prioritaríamente a cirurgia 
interruptiva de gravidez, nos casos permitidos em lei, pelas 
unidades do Sistema único de Saúde; 

XIV - promover, quando necessária, a transferência do 
paciente carente de recursos para outro estabelecimento de as-
sistência médica ou ambulatorial, integrada do sistema único de 
saúde, mais indica para sua recuperação. 

CAPITULO III 

DA ASSISTENCIA SOCIAL 

Art. 158 - A assistência social é direito do cidadão 
e será prestada pelo Município, prioritariamente, às crianças e 
adolescentes de rua, aos desassistidos de qualquer renda ou be-
nefício previdenciário, à maternidade desamparada, aos desabri-
gados, aos portadores de deficiência, aos idosos, aos desempre-
gados e aos doentes. 

Parágrafo único - O Município estabelecerá plano de 
ações na área da assistência social, observando os seguintes 
princípios: 

1 - recursos financeiros consignados no orçamento 
municipal, além de outras fontes; 

II - coordenação, execução e acompanhamento a cargo 
do Poder executivo; 

III - participação da população na formulação das polj 
ticas e no controle das ações em todos os níveis. 

Parág. 22 - O Município poderá firmar convênios com 
entidades beneficente e de assistência social para a execução 
do plano. 

Parág. 32 - O Município poderá conceder subvenções a 
entidades assistenciais privadas, declaradas de utilidade públj 
es por Lei Municipal. 

CAPITULO 1V 

DA EIXJCAÇAO 

Art. 159 - A educação, direito de todos, dever do 
Poder Público e da família, tem como objetivo o pleno desenvol-
vimento do cidadão, tornando-o capaz de refletir criticamente 
sobre a realidade e qualificando-o para o trabalho. 
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Parág. 12 - É dever do Município promover prioritariamente 

o atendimento pedagógico em creches, a educação pré-escç 
lar e o ensino de primeiro grau, além de expandir o ensino de 
segundo grau, com a participação da sociedade e a cooperação 
técnica e financeira da União e do Estado. 

Parág. 22 - O dever do Município para com a educação será 
concretizado mediante a garantia de: 

1 - Igualdade de condições para o acesso à escola e 
a permanência na mesma; 

II - garantia de ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito, na rede escolar municipal, inclusive para os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria; 

III - garantia de padrão de qualidade; 
IV - gestão democrática do ensino; 
V - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas 

VI - preservação dos valores educacionais regionais e 
locais; 

VII - garantia de prioridade de aplicação, no ensino 
público municipal, dos recursos orçamentários do Município, na 
forma estabelecida pelas Constituições Federal e Estadual; 

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, 
através de programas suplementares de material didático-e eco-
lar, alimentação e assistência à saúde. 

Art. 160 - A garantia da educação pelo Poder Público 
Municipal se dará mediante: 

1 - obrigatoriedade e gratujdade do ensino fundamen-
tal, inclusive para os que a ele no tiveram acesso na idade 
própria; 

II - promoção do recenseamento dos educandos no 
ensino fundamental, fazendo-lhe a chamada e zelando, junto aos 
pais ou responsáveis, pela frequência à escola; 

III - expansão da oferta de ensino regular nas escolas 
públicas da rede municipal, assegurando condições adequadas ao 

educando; 
IV - expansão, adaptação e manutenção dos estabeleci-

mentos oficiais da rede municipal de ensino, com a dotação de 
infra-estrutura física e equipamento adequado às necessidades 
básicas e às peculiaridades locais; 

V - exercício da orientação e supervisão rias escolas 
da rede municipal de ensino; 

VI - criação de salas de leitura nas escolas da rede 
municipal para incentivar o desenvolvimento da curiosidade cie 
tífica e cultural; 

VII - instituição, através de convênios, cia municipalj 
zação da merenda escolar; 

VIII - atendimento em creche e pré-escolar às crianças 
de O a 6 anos de idade. 

Art. 161 - Respeitado o conteúdo mínimo do ensino 
fundamental estabelecido pela União e pelo Estado, o Município 
fixará conteúdo complementar, com o objetivo de assegurar a for 
inação político-cultural-regional. 

Art. 162 -0 Poder Executivo submeterá à aprovação da 
Câmara Municipal, no prazo de cento e oitenta dias, contados da 
vigência desta Lei, projeto de Lei estruturando o sistema muni-
cipal de ensino, que conterá, obrigatoriamente, a organização 
administrativa e técnico-pedagógica do órgão municipal de educa 
ção, bem como projetos de leis complementares que instituam: 



44 
1 - o plano de carreira do magistério; 

II - a reforma do estatuto do magistério municipal; 
III - o plano municipal de educação plurianual. 
Art 163 - Ao membro do magistério municipal serão 

assegurados: 
1 - plano de carreira, com promoção horizontal e 

vertical, mediante critério justo de aferição do tempo de servi 
ço efetivamente trabalhado em funções do magistério municipal, 
bem como do aperfeiçoamento profissional: 

II - piso salarial profissional; 
III - regime jurídico único adotado para os servidores 

municipais; 
IV - aposentadoria aos 30 (trinta) anos de serviço e 

clusivo na área da educação se professor e 25 (vinte e cinco)se 
professora, com proventos integrais; 

V - estatuto do magistério; 
VI - garantia de condições técnicas adequadas para o 

exercício do magistério. 
Art. 164 - O Município aplicará, anualmente, nunca 

menos de vinte e cinco por cento da receita resultante de impo 
tos e de transferências governamentais na manutenção e desenvol 
vimento exclusivo do ensino público municipal. 

Art. 165 - As verbas do orçamento municipal de educa 
çâo serão aplicadas, com exclusividade, na manutenção e amplia-
ção da rede escolar mantida pelo Município, enquanto não for 
plenamente atendida a demanda de vagas para o ensino público. 

Art. 166 - O Plano municipal de educação, plurja-
nual, referir-se-á ao ensino de 12 grau e à educação pré-
escolar, incluindo, obrigatoriamente, todos os estabelecimentos 
de ensino público sediado no Município. 

Parág. 12 - O Plano de que trata este artigo 	será 
orientado pela DEEC, em ação conjunta com a Comissão Municipal 
de Educação e lideranças ligadas ao setor. 

Parág. 22 - Os planos de educação serão encaminhados 
à Câmara de vereadores até o dia trinta e um de agosto do ano 
imediatamente anterior ao inicio de sua execução. 

CAPITULO V 

DA CULTURA 

Art. 167 - O acesso aos bens da cultura e as condi-
çôes objetivas para produzí-la é direito do cidadão e dos 
grupos sociais. 

Parágrafo único - Constituem patrimônio cultural do 
Município os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, que contenham referência. & ide 
tídade, à ação e à memória doe diferentes grupos formados do 
POVO, entre os quais se incluem: 

1 - as formas de expressão; 
II - os modelos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas e artísticas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados & manifestação artística e cultural; 
V - os sítios de valor histórico, paisagístico, eco-

lógico e científico. 
Parág. 12 - O teatro de rua, a música, por suas múl-

tiplas formas e instrumentos, a dança, expressão corporal, o 
folclore, as artes plásticas, as cantigas de roda,entre outras, 
são consideradas manifestações culturais. 
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Parág. 22 - Todas as áreas públicas, especialmente os 

parques, jardins e praças públicas sio abertas &s manifesta-
ções culturais. 

Art. 168 - O Município, com a colaboração da comuni-
dade, promoverá e protegerá, por meio de plano permanente, o 
patrimõrijo histórico e cultural municipal, por meio de invetárj 
os,pesquisas, registros, vigilância, tombamento, desapropriação 
e outras formas de acautelamento e preservação. 

Art. 169 - O Poder Público elaborará e ímplementará, 
com a participação e cooperação da sociedade civil, plano de 
instalação de bibliotecas públicas na cidade e nos distritos. 

Parág. 12 - O Poder Executivo poderá celebrar con-
vênios, atendidas as exigências desta lei orgânica, com órgãos 
e entidades públicas, sindicatos, associações de moradores e 
outras entidades da sociedade civil para viabilizar o disposto 
no artigo. 

Parág. 22 - junto 	às bibliotecas 	serão 	instaladas, 
progressivamente, oficinas ou cursos de redação, artes plásti-
cas, artesanatos, literatura, além de outras expres&Ses cultura 
is e artísticas. 

CAPITULO VI 

DO DESPORTO E DO LAZER 

Art. 170 - O Município promoverá, estimulará, 
tará e apoiará a prática desportiva e a educação física, 
sive por meio de: 

a) - destinaçâo de recursos públicos; 
b) - proteção às manifestações esportivas 

áreas a elas destinadas; 
c) - tratamento diferenciado 

sional e não profissional. 
Parág. 12 - Para os fins do artigo, cabe ao Município: 

1 - exigir, nos projetos urbanísticos e nas unidades 
escolares públicas, bem como na aprovação dos novos conjuntos 
habitacionais, reservada de área destinada a praça ou campo de 
esporte e lazer comunitário; 

II - utilizar-se de terreno próprio cedido ou desaprQ. 
priado, para desenvolvimento de programa de construção de cen-
tro esportivo, praça de esporte, ginásio, áreas de lazer e 
pos de futebol, necessários à demanda do esporte amador 
bairros da cidade. 

Parág. 22 - Cabe à Administração Regional a execução 
da política do esporte e lazer, na área de sua circunscrição. 

Parág. 32 - O Município 	garantirá ao portador de 
deficiência atendimento especial no que se refere & 
física e à pratica de atividade desportiva, sobretudo 
escolar. 

Parág. 42 - O Município, por meio 
saúde, propiciará acompanhamento médico e exames 
grante de quadros de entidade amadorísta carente 

Parág. 52 - Cabe ao Município, na área de 
tência, regulamentar e fiscalizar os jogos esportivos, os 
espetáculos e divertimentos públicos. 

Art. 171 - O Município apoiará e incentivará o lazer 
e o reconhecerá como forma de promoção social. 
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Parág. 12 - Os parques, jardins, praças e quarteirões 

fechados são espaços privilegiados para o lazer. 
Parág. 22 - O Poder Público ampliará, as áreas reservadas a 

pedestres. 

CAPITULO Vil 

DO MEIO AMBIENTE 

Art. 172 - Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essenci-
al à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e & 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações 

Parág. 12 - Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público Municipal em colaboração com a Unio 
e o Estado: 

1 - preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistema; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrj 
inõnio genético e fiscalizar as entidades dedicadas & pesquisa e 
manipulação de material genético; 

III - exigir, na forma da lei, para instalação de obra 
ou atividade potencialmente causadora de significativa degrada-
ção do meio ambiente, estudo prévio do imposto ambiental, a que 
se dará publicidade; 

IV - controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

V - promover a educação ambiental em todos os níveis 
de ensino e conscientizaço para a preservação do meio 
ambiente; 

__- 	VI - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinçâo de espécies ou submetam os animais a 
crueldade; 

VII - estimular e promover o reflorestamento com espé-
cíes nativas, objetivando especialmente a proteção de encostas 
e dos recursos hidrícos; 

VIII - implantar e manter hortas florestais, destinadas 
à recomposição da flora nativa e a produção de espécies diver-
sas, destinadas à arborização dos logradouros públicos. 

Parág. 22 - O direito de propriedade sobre os bens do 
patrimônio natural e cultural é revelado pelo princípio da 
função social, no sentido de sua proteçâo, valorização e 
promoção. 

Parág. 32 - Aquele que explorar recursos minerais, fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei. 

.._-7  Parág. 42 - As condutas e atividades consideradas 
	e è~, 

\le''isas \1Ç1 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, indepen-
temente da obrigação de repr 

Parág. 52 - Os agentes públicos respondem pessoalmente 
pela atitude omissiva que descumpra os preceitos aqui 
estabelecidos. 
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Parág. 62 - Os 	cidadãos e as associações podem exigir, 

em juízo ou administrativamente, a cessação das causas 
de violação do disposto neste artigo, juntamente com o pedido 
de reparação do dano ao patrimônio e de aplicação das demais 
sanções previstas. 

Art. 173 - Os bens do patrimônio natural e cultural, 
uma vez tombados pelo Poder Público Municipal, Estadual ou Fede-
ral, gozam de isenção de impostos e contribuição de melhoria 
municipais, desde que sejam preservados por ser titular. 

Parágrafo único - O proprietário dos bens referidos 
acima, para obter os benefícios da isenção, deverá formular 
requerimento ao Executivo Municipal, apresentando cópia do ato 
de tombamento, e sujeita-se à fiscalização para comprovar a 
preservação do bem.. 

Art. 174 - A lei estabelecerá mecanismos de compen-
sação urbanístico-fiscal para bens integrantes do patrimônio 
natural o cultural. 

CAPITULO VIII  

DA FAMILIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, 

DO IDOSO E DO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
SEÇAO 1 

DA FAMILIA 

Art. 175 - O Município, na formação e aplicação de 
suas políticas sociais, visará, nos limites de sua competência 
e em colaboração com a União e o Estado, dar & família condi-
ções para a realização de suas relevantes funçêes sociais.. 

Parágrafo único - Fundado nos princípios da dignida-
de da pessoa humana e da paternidade e maternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 
município, por meio de recursos educacionais e científicos, 
colaborar com a União e o Estado para assegurar o exercício 
desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das 
instituições públicas.. 

SEÇAO II 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Art. 176 - É dever da família, da sociedade e do 
Poder Público, assegurar & criança e ao adolescente, com absolu 
ta prioridade, o direito & vida, & saúde, à alimentação, & edu-
cação, ao lazer, & profissionalização, & cultura, & dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitá-
ria, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
díscriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.. 

Parág. 12 - A garantia de absoluta prioridade compreende: 

1 - a primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstância; 

II - a precedência de atendimento em serviço de rele-
vância pública ou em órgão público; 

III - a preferência na formulação e ria execução das 
políticas sociais públicas; 
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IV - aquinhoamento privilegiado de recursos públicos 

nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, 
notadamente no que disser respeito a tóxicos e drogas afins. 

Parág. 22 - Será punido na forma da 	lei 	qualquer 
atentado do Poder Público, por ação ou omissão, aos direitos 
fundamentais da criança e do adolescente. 

Art. 177 - O Município, em conjunto com a sociedade 
e em convênio com o Estado, criará e manterá programas sócio-
educativos e de assistência judiciária, destinados ao ateridimeri 
to de criança e adolescente privados das condições necessárias 
ao seu pleno desenvolvimento e incentivará ainda, os programas 
de iniciativa das comunidades, mediante apoio técnico e finan-
ceiro,vinculado no orçamento, de forma a garantir-se o completo 
atendimento dos direitos constantes desta Lei Orgânica. 

Parág. 12 - As ações do Município de 	proteção & 
infância e à adolescência serão organizadas na forma da lei com 
base nas seguintes diretrizes: 

1 - desconcentração do atendimento; 
II - priorização dos vínculos familiares e comunjitá-

ríos como medida preferencial para a integração social de criari 
ças e adolescentes; 

III - participação da sociedade civil na formulação de 
políticas e programas, assim como na implantação, acompanhamen-
to, controle e fiscalização de sua execução.. 

Parág. 22 - Programas de defesa 	e 	vígílância dos 
direitos da criança e adolescente preverão: 

1 - estímulo e apoio à criação de centro de defesa 
dos díreitos da criança e do adolescente, geridos pela socieda-
de civil; 

II - criação de plantões do recebimento e encaminha-
mento de denúncias de violência contra crianças e adolescentes; 

III - implantação de serviços de advocacia da criança, 
atendimento e acompanhamento às vítimas de negligência, abuso, 
maus-tratos, exploração e tóxico. 

Parág. 32 - O Município implantará e manterá sem qualquer 
caráter repressivo ou obrigatório: 

1 - albergues, que ficarão à disposição das crianças 
e adolescentes desassistidos; 

II - quadros de educadores de rua, compostos por 
psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, especialistas em 
atividades esportivas, artísticas, de expressão corporal e 
dança, bem como por pessoas com reconhecida competência e sensi 
bilidade no trabalho com crianças e adolescentes.. 

SEAO III 

DO IDOSO 

Art. 178 - O Município promoverá condições que asse-
gurem amparo à pessoa idosa no que respeite & sua dignidade e 
ao bem-estar. 

Parág. 12 - O amparo 	do idoso será, quando possível, 
exercido no próprio lar. 

Parág. 22 - Para assegurar a integração do 	idoso na 
comunidade e na família, serão criados centros diurnos de lazer 
e de amparo à velhice. 
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SEÇAO IV 

DO DEFICIENTE FISICO 

Art. 179 - O Poder Público implantará a Política de 
apóio ao portador de deficiência física, sensorial e mental. 

Parág. 12 - Para assegurar a 	implantação 	da medida 
indicada neste artigo, incube ao poder público: 

1 - Criar centros profissionalizantes para treiname 
to, habilitação e reabilitação profissional do portador de deU 
ciência e do acidentado no trabalho, e assegurar a integração 
entre saúde, educação e trabalho. 

II - Promover a participação das entidades represen-
tativas do segmento na formulação da política de atendimento ao 
portador de deficiência e no controle das ações desenvolvidas, 
em todos os níveis, pelos órgãos estaduais responsáveis pela 
política de proteção ao portador de deficiência. 

III - Destinar, na forma de lei, recursos às entidades 
de amparo e de assistência ao portador de deficiência. 

Parág. 22 - O não oferecimento do atendimento especj 
alizado ao portador de deficiência, ou sua oferta irregular, 
importa em responsabilidade da autoridade competente. 

TITULO IX 

DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 180 - O Prefeito, o Presidente da Câmara e os 
Vereadores, na data da promulgação desta Lei Orgânica prestarão 
o compromisso de mantê-la, defendê-la e cumpri-la. 

Art. 181 - Na hipótese da Câmara Municipal não 
fixar, na última legislatura para vigorar na subsequente, a 
remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito ou Vereadores, ficarão 
mantidos os valores vigentes em dezembro do último exercício da 
legíslatura anterior, e que serão corrigidos, automaticamente, 
de acordo com os mesmos índices e nas mesmas datas doe reajus-
tes dos servidores municipais 

Parág. 12 - A hipótese acima se aplica também no caso 
da Câmara não fixar, simultaneamente, a remuneração de 
todos os agentes políticos mencionados. 

Parág. 22 - A correção pelos 	índices dos 	servidores 
municipais guardará a relação de valores entre a remuneração do 
Prefeito e a menor remuneração dos servidores públicos. 

Art. 182 - Enquanto não for criada a Imprensa 
Oficial do Município, a publicação das leis e atos municipais 
será feita por afixação na Prefeitura ou na Câmara Municipal e 
a critério do Prefeito ou do Presidente da Câmara de acordo com 
a lei: 

1 - na Imprensa local ou regional ou 
II - na Imprensa Oficial do Estado ou 

III - na Imprensa Oficial do Município da região. 
Art. 183 - O Município precederá, conjuntamente com 

o Estado, a censo para levantamento do número de deficientes, 
de suas condições socio-econômicas, culturais e profissionais e 
das causas das deficiências, para orientação do planejamento de 
ações públicas. 
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Art. 164 - O clunicipio, nos dez primeiros anos de 

promulgação da Constituição Federal, desenvolverá esforços, com 
a mobilização doo oetorec organizados da oociedade e com a apil 
cação de, pelo menos, ciwauenta por cenuu doe recursos a que se 
refere o art. 143, Parág. 32, desta Lei Orgânica, para eliminar 
o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental. 

Art. 185 - O Município articular-se-á com o Estado 
para promover o recenseameato escolar. 

Art. 186 - 3t considerados estáveis os servidores 
municipais que se enquadrarem no art. 19 do Ato das Disposiçóes 
Constitucionais Transitórias da Constituição da República. 

Parág. 10  - Ao servdor nomeado para cargo em comis-
são, em exercício nu dat,s, a promulgação da Lei OrghnirJa, há 
pelo menos dez anos continuados e cumprindo carga horária regu-
lamentar de trabalho oem2nal, ficam concedidos os mesmos direi-
tos previstos pelo regime Jurídico da consolidação dao leia do 
trabalho - C.L.T. 

Parág. 20 - O tempo . a serviço dos servidores referidos 
no parágrafo 10 será contado como titulo, quando se subme-
tem a concurso para fine de efetivação. 

Art. 167 - O Município procederá a revisão doo direi 
tos dos servidores públicos inativos e pensionistas e L atuali-
zação doe proventos e peae5ee a eles devidos a fim de ajustá-
los ao disposto na Constituição Federal. 

Art. 168 - A Lei estabelecerá critérios para a compa 
tibilização dos quadros de pessoal do Município ao disposto no 
art. 39 da Constituição Federal e à reforma administrativa dela 
decorrente, no prazo de dezoito meses contados da nua 
promulgação. 

Art. 189 - Até a promulgação de lei complementar 
federal, o Município não poderá despender com o pessoal mais do 
que sessenta e. cinco por cento do valor da sua receita 
corrente 

Parágrafo úni_o - Quando a respectiva despesa de 
pessoal exceder o limite previsto, deverá a ele retornar 
reduzindo-se o percentual excedente à razão de um quinto 
por ano. 

Art. '190 - ApiIca-se à Adminiotraçâo Tributái.la  e 
Financeira do Município c lteposto nos artigos 34 do Parág. 10, 
ao Parág. 72 e '41, Parág's 19,e 22 do Ato das disposições 
transitórias da Constituição Federal. 

Art. 191 - Esta Lei'Orgânica entra em viuot na data 
de sua publicação. 


