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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO JACURJ
Refommlada e atualizada pela edilidade do quadriênio 2001 a 2004
Título J
Da Organização Municipal
Capítulo 1
Do Município
Seção 1
Disposições Gerais
Art. 1º - O Município de SÃO JOSÉ DO JACURI. com autonomia políticoadministrativa. se organi/.a e se rege por esta Lei Orgânica obsen ados os princípios
Constit11cionais da República e do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - O território do Município poderá ser di\ idido em Distritos, criados.
organi;,ados e suprimidos por lei Municipal. obsen ada a Legislação Estadual. a
consulta plebiscitária e o disposto nesta Lei Orgânica.
Art. 3º - O Município integra a diYisão administrati\ a do Estado.
Art 4" - A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade.
Art. 5° - Constituem bens do Município todas as coisas mó,·eis e imó\eis.
direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam ou 'enham a pertencer.
Parágrafo Único: O Município tem direitos na participação do resultado da
e'\ploração de petróleo ou gás natural. de recursos hídricos para fin s de energia elétrica
e de outros recursos minerais de seu território.
Art. Gº - São símbolos do Município: O Brasão, a Bandeira e o Hino.
representatiYOS de sua cultura e de sua história.

Seção 1J
Da Competência Munici1Jal
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Art. 7'' - Ao Município compete prorer a tudo quando diga respeito ao seu
peculiar interesse e ao bem-estar de sua popu lação. cabendo-lhe pri\ ali\ amente. dentre
outras. as seguintes atribuições:
1 - Legislar sobre assun tos de interesse local:

II - Suplementar a leg1slação federal e estadual no que com 1er:
Ili Instituir e arrecadar os tributos de sua competência. bem como aplicar
as suas rendas sem prejuí/.O da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes:

rv -

Criar. organi/.ar e suprimir distritos. obsen ando o disposto nesta Lei
Orgânica e na legis lação estadual pertinente:
V - Insti tuir a guarda mun icipal dest inada à proteção de seus bens. sen iços
e instalações. conforme dispuser a lei:
VI - Organi/.ar e prestar. diretamente ou sob regime de concessão ou
permi ssão, entre os seguintes sen iços:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Transportes coleti\'Os estritamente municipais:
Abastecimento de água e esgoto sanitários:
Mercados. feiras e matadouros:
Cemitérios:
Il uminação Pública:
LimpeLa pública. coleta domiciliar e destinação final do li\.O. e de ouros_ r , .....(li'
resíduos de qualquer nature/.a:
g) Apreensão de animais domésticos em vias públicas:
h) Construção e consen ação de estradas e caminhos municipais .
V II - Manter. com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado.
programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental:
VIII - Prestar. com a cooperação da Un ião e do Estado. ser\'iços de
atendimento à saúde da população:
IX - PromoYer a proteção do patrimônio histó rico. cultural. artístico e
paisagístico local. obsen adas as legislações e as fiscaliJ:ações Federal e Estadual:
X - Promo\'er a cultura e a recreação :
XI
Fomentar a produção agropecuária e demais atiridades econômicas,
inclusi' e artesanais:
X II - Realil:ar programas de alfabeti/.ação :
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XIII - Reali1.ar serYiços de assistência social. diretamente ou por meio de
constituições prirndas. conforme critérios estabelecidos em lei especial e condições
(i-.;ados em lei municipaL

XIV - Rea lil'.ar programas de apoio às práticas desporti' as:
XV - Rcali1ar ati' idades de defesa ci,·il. inclusi' e combate a incêndios e
pre\ enção de acidentes naturais. em coordenação com a União e o Estado:
XVI - Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território. especialmente
em sua ;:ona urbana:
XVII - fa.ecutar obras de:
a) Abertura. pm imentação e consen ação de 'ias.
b) Drenagem plU\ ia!:
c) Construção e consen ação de estradas. parques e jard ins e hortos
florestais:
d) Construção e conservação de estradas Yicinais:
e) Edificação e consen ação de préd ios públicos municipais:

XVIH - Fixar. fiscalil'.ar e cobrar tarifas ou preços públicos.
XIX - Conceder e rena\ ar licença para localil.ação e funcionarnenlo de
es tabelecimentos industriais. comerc iais. prestadores de sen iços e quais outros:
XX - Fixar os locais de estacionamento de tá-.;is e demais Yeículos:

XX I - Regulamentar o sen iço de carros de a luguel. inclusi\ e o uso de
la-.;í melro:

XXJI - Regulamentar. licenciar. permitir. autoril'.ar e fiscalil'.ar a afixação de
cartwes e anúncios, bem como a utili 7açào de quaisquer outros meios de publicidade e
propaganda, nos locais sujeitos ao pode de polícia municipal:
X X III - Estabelecer normas de edificação. de loteamento. de arruamento e de
1oneamento urbano e rural. bem como as limitações urbanísticas com enientes à
ordenação de seu território. obsen·ada a lei federaJ:
XXIV - Estabelecer sen idores administratirns necessários à realil'.ação de
seus sen iços, inclusirn à de seus concessionários:
XXV - Adquirir bens. inclusi\ e mediante desapropriação:
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XXVI - Cassar a licença que ho m er concedido ao estabelecimento que se
tornar prejudicial à Saúde. à higiene. ao sossego. à segurança ou aos bons costumes.
ra/.endo cessar a atividade ou determjnando o fochamento do estabelecimento.
XXVll
Regu lar a d isposição. o traçado e as demais cond ições dos bens
públicos de uso comum:
XXVlll - Organi/ar o quad ro e estabelecer o regime jurídico único dos
sen idores públicos:
XXIX
Regulamentar a utili zação dos logradouros públi cos e.
especialmente, no perímetro urbano. determinando o itinerário e os pontos de parada de
transportes coleti' os:
XXX Conceder. permitir ou autori1.ar os sen iços de transporte coleti' o e
de táxis. fixando as respecti\as tarifas:
XXX I - Fixar e sinali1.ar as 1.onas de silêncio e de trânsito e tráfego em
condições especiais:
XXXll - Disciplinar os sen iços de cargos e descarga e lixar a tonelagem
má.-...:ima permitida a' eículos q ue circulem em' ias públicas municipais:
XXXlll - Sinali/.ar as 'ias urbanas e as estradas municipais. bem como
regulamentar e físcali/ar a sua utíli/ação:
XXXIV - Ordenar as atiúdades urbanas. fíxando condições e horários para
funcionamento de estabelecimentos industriais. comerciais e de sen iços. obsen ando as
normas federais pertinentes:
XXXV - Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de prontosocorro por seus próprios sen iços ou mediante com ênio com instituição especiali/.ada:
XXXVI - Organi..i:ar e manter os sen iços de fiscali/.ação necessários ao
exercício do seu poder de polícia adrninistrati\'a:
XXXVll - F1scali/ar. nos locais de 'endas. peso. medidas e as condições
sanitárias dos gêneros alimentícios:
XXXVlll - Dispor sobre o depós ito e 'enda de animais e mercadorias
apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal:
XXXIX - Dispor sobre registro, 'acinação e captura de animajs. com
finalidade de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores.
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XL - Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições
administratirns municipais para defesa de direitos e esclarecimento de situações
estabelecendo os pra.1.os de atendimento:

Seção UI
Da Competência Comum
Art. 8" - É de competência administrali' a comum do Município. da Um ão e
do Estado. obsen ada a Lei Complementar Federal.o exercício das seguintes medidas:
1 - Zelar pela guarda da Constituição das leis e das instituições democráticas
e consen ar o patrimônto público:

II - Cuidar da saúde e assistência públicas. da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiências:
IH - Proteger os documentos. as obras e outros bens de 'aJor histórico.
artístico e cultural. os monumentos e as paisagens naturai s notá\ eis e os sitos
arqueológicos:
TV - Impedir a e' asão a destruição e a descaracteri1ação de obras de arte e
de outros bens de 'alor hi stórico. artístico ou cu ltural:
V - Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência:
VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas

formas:
VU - Presen ar as florestas. a faun a e a flora:

VIII

Fomentar a produção agropecuária e organ11.ar o abastecimento

alimentar:
IX - Promover programas de construção de moradias e de melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico:
X - Combater as causas da pobre.1.a e os fatores de marginali1:ação.
pro mo' endo a integração sociaJ dos seto res dcsfarnrecidos:
XI - Registrar. acompanhar e fi scali1:ar as concessões de direito de
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios:
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Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no

trânsito.

Seção IV
Do Governo Municipal
Dos Poderes Municipais
ArL 9" - O governo municipal é constituído pelos Poderes Legislatirn e
faecuti\ o, independentes e harmônicos entre si:
Parágrafo Único - É' edado ao Poder Municipal a delegação de atribuições.
saho nos casos pre-vistos nesta Lei Orgânica.

Capítulo li
Do Poder Legislativo
Seção 1
Da Câmara Municipal
Art. 1O - O Poder Legislati \'O do Município é exercido pela Câmara
Municipal que se compõe de on1:e 'ereadores. representantes do po' o jacuriense, no
e:--ercício dos direitos políticos, eleitos na forma da Lei.
Parágrafo Único - Cada legislatura terá a duração de 04(q uatro) anos.
Art. 1 1 - O número de rereadores é estabelecido com obsen ância dos
limites frxados na Constituição Federal obedecendo às seguintes normas:
1 - O número de 'ereadores será fixado, median te Decreto Leg islati\ o, até o
final da sessão legislativa que anteceder às ele ições:

li A Mesa da Câmara em iará ao Tribw1al Regional Eleitoral. logo após a
sua edição, cópia do Decreto Legislati' o de que trata o artigo anterior.

--

Art. 12 - Salvo disposição em contrário desta Lei Orgànica. a deliberação da
Câmara MunicipaJ e de suas Comissões serão formadas por maioria de' o tos. presente a
maioria absoluta de seus membros.
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Seção li
Da Posse
Art. 13 - A Mesa da Câmara reunir-se-á em sessão preparatória. a partir de
1''. de janeiro do primeiro ano da legislatura, para a posse de seus me mbros.

§ 1º . - Verificada a autenticidade dos Diplomas. o Presidente da Sessão
com idará o ,·ereador mais idoso para proferir o seguinte juramen to :
"'Prometo cumprir dignamente o mandato a mim
confiado, guardar as Constituições e as Leis e sob a
proteção de Deus trabalhar pelo engrandecimento do
Município ...
§ 2º - Prestado o co mpromisso pelo vereador mais idoso. o Secretário
designado para esse fim, fará a chamada nominal de cada \ereador para declarar que :
--Assim o Prometo ...
§ 3". - O 'ereado r que não tomar posse na sessão preparatória de' erá fY.ê-lo
no pra/.o de 15 (quinl'.e) dias. saho moti\O justificado e reconhecido pela Câmara
MunicipaJ .

§ 4''. - No ato da posse e no término do mandato. os 'ereadores de\ erão
a presentar declaração de seus bens, no que serão transcrita em liHo próprio, resumida
em ata e registrada em cartório de Títulos e Documentos da Comarca.
§ 5" - O \ereador que se apresentar após a instalação da Câmara MumcipaL
prestará compromisso perante o Presidente. la' rando-se termo especial no li' ro próprio.
Seção Ili
Das atribuições da Câmara Municipal
Art. 14 - À Câmara Municipal. com a sanção do Prefeito. cabe legislar
sobre as matérias de competência do Município. especialmente no que se refere:
I - Assuntos de interesse local. inclusi' e suplementado a legislação Federal
e Estadual. notadamen te as determinadas na Competência Comum. art. 8º desta Lei
Orgânica e as seguintes:
a)
b)
c)
d)

O incenti\o a Industria e ao Comércio:
A criação de Distritos Industriais:
Uso e armYenamento de agrotóxicos. seus componentes e afi ns:
As políticas públicas do Município:
12
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e) Orçamento Anual . Plano Plurianual e Lei de Diretri/eS Orçamentárias.
bem como autori1.ar a berturas de crédi tos sup lementares e especiais:
1) Obtenção e concessão de empréstimos e operações de créditos. bem
como sobre a forma e meios de pagamento:
g) Concessão de atl':í lios e sub' enções:
h) Concessão de direito de permissão de sen·iços públicos:
i) Concessão de direito real de uso de bens mun icipais:
j) Autori1.ar alienação de bens imó\ eis. mó\ eis e semo\ entes:
k) Aquisição de bens imó,·eis quando se tratar de doações:
1) Criação. organi1.açào e supressão de distritos obsen ada a legislação
estadual:
m) Alteração da denominação de próprios. 'ias públicas e logradouros:
Art. 15 - Compele pri\ atirnmente à Câmara Municipal entre o utras. as
seguintes atnbUições :
1 - Eleger a Mesa e constituir as comissões:
li - Elaborar o Regi mento Interno:

IIl - A iniciati\ a pri\ atirn de leis, dependentes da sanção executiva. que
dispon ham sobre criação. transformação e extinção de cargo. emprego ou função de
seus sen iços e fixação da respectirn remuneração. obsen ados os parâmetros
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias:
IV - Dispor sobre a organil.ação. funcionam ento e polícia.
V - Aprornr crédito suplementar ao orçamento de sua Secretaria. nos
termos desta Lei Orgânica:
Vl - Dar posse ao Prefei to e ao Vice-Prefeito:
Vll - Autorizar o Prefei to a ausentar-se do Município por mais de 15 dias e
ao Prefeito e Vice-Prefeito a ausentar-se do país por qualquer período:
VIII - Fixar até quin1.e dias antes da realização da eleição municipal do
últ11no ano de cada legislatura, para \ igorar na seguinte os subsídios d o Prefe ito. VicePrefeito. Vereadores e Secretários Municipais. bem como dos ocupantes de cargos da
mesma hierarquia destes. quando comissionados, em todos os órgãos da admini stração.
IX - Conhecer da renú ncia do Prefei to e do Vice-Prefeito:
X - Conceder licença ao Prefeito para interromper o exercí ci o de suas
funções:
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XI - Processar e julgar o Prefeito. o Vice-Prefeito e o s Secretários
Municipais. bem como os ocupantes de cargos da mesma hierarquia destes. nas
infrações político-administrativas. nos casos indicados:
XII - Destituir do cargo. o Prefeito, após a condenação por crime comum ou
de responsabilidade. ou por infração polí tico-administratirns e o Vice-Prefeito e os
Secretários Municipais e ocupantes de cargos da mesma hierarquia. após condenação
por crime comum ou por infração político-administrati\ a:
XIII - Proceder à tomada de contas do Prefeito atrm és de Comissão
Especial. não representadas dentro de 60 (sessenta) dias da abertura da sessão
Legis lati\ a:
XIV - Julgar anualmente as contas prestadas pelo Prefeito e apreciar os
relatórios sobre e'l:ecução de planos de go,·erno.
XV
Eleger pelo \ oto de dois terços de seus membros. após argüição
pública. o defensor do Pº' o:
XVI - Mudar temporária ou definitirnmente a sua sede:
XVII - Solicitar ao Prefeito. informações sobre assuntos referentes à
Administração:
XVIII - Solicitar. por maioria de seus membros. a inten enção do Município
ao Estado. nos termos do art. 35 CF/88:
XIX - Suspender. no todo ou em parte. a execução do ato normati' o
inconstitucional por decisão definiti\a do Tribunal de Justiça. quando a decisão de
mconstitucionalidade for limitada ao texto dessa Lei Orgânica:
XX - Sustar os atos do Poder Executi' o. que e:-.orbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislatirn:
XXI - FiscalLi:ar, e controlar os atos do Poder Executi\ o. incluídos os da
Administração Indireta:
XXII - Autori1:ar a contratação de empréstimo, operação de crédito ou
acordo externo, de qualquer nature/a de interesse do Mumcípio. reg ulando as suas
condições e respectirn aplicação. obsen ada a legislação federal:
XXIII Zelar pela presenação de sua competência legislati\ a em làce da
atribuição normatirn do Poder Executi' o:
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XXIV - Solicitar. atra,·és de um terço de seus membros, parecer do Tribunal
de Contas. sobre matéria financeira e orçamentária de rele\ ante interesse do Município:
XXV - Autori/ar referendo e plebiscito:
XXVI - Deliberar. mediante Resolução. sobre assunto de sua economia
interna e nos demais casos de sua competência pri\ ati' a por meio de Decreto
Legislatn o.
XXVII - Promulgação da Lei Orgânica e suas Emendas:
XXVlll Decretar a perda do mandato do Prefeito. do Vice-Prefeito e dos
Vereadores. nos casos pretistos na CF/88, nesta Lei Orgânica e no Decreto Lei 201 /67:
XXIX - Criar Comissões Especiais de Inquérito sobre fato determinado e
pra1.o certo, sempre que o requerer. pelo menos um terço dos membros da Câmara
Municipal:
XXX - Conceder Título de Cidadania Honorária ou conferir homenagem
a pessoa que reconhecidamente tenha prestado rele\ antes sen iços ao Município. ou
nele se destacado pela atuação exemplar na 'ida pública e particular.
XXXI

Emendas à Lei Orgânica.

Seção IV
Do Exame Público das Contas Municipais
An. lú - As contas do Município ficarão à dispos ição dos cidadãos durante
60 (sessenta) dias, a partir de 15 de abri l de cada e\'.ercício financeiro. no horário de
funcionamento da Câmara Municipal. em local de fácil acesso ao público.

§ 1º - As cons ultas às contas municipais poderão ser feitas por qualquer
cidadão. independente de requerimento, autori1:ação ou despacho de qualq uer
autoridade.
§ 2º - A consulta só poderá ser fei ta no recinto da Câmara e ha\ erá pelo
menos três cópias à disposição do público.
§ 3° - A reclamação apresentada de\ e.
1- Ter a qualificação do reclamante:
li - Ser apresentada em quatro vias no protocolo da Cân1ara;
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Ili - Conter elementos e pro' as nos quais se fundamentam o reclamante.

§ -lº - As 'ias das reclamações apresentadas no protocolo da Câmara terão a
seguinte destinação :

1 - A primeira 'ia de,·erá ser em iada pela Câmara ao Tribunal de Contas ou
órgão equi\ alente. mediante ofício:
li - A segunda via dernrá ser ane:xada às contas à disposição do público
pelo pr<vo que restar ao e:xame e apreciação:
Ili - A terceira 'ia se constituirá em recibos ao Reclamante e de' erá ser
autenticada pelo sen idor que a receber no protocolo:

IV - A quarta' ia será arquirnda na Câmara Municipal

§ 5º - A ane:xaçào da segunda 'ia de que trata o inciso II do § anterior.
independentemente do despacho de qualquer autoridade, de\ erá ser feita no pra/.o de 24
horas. pelo sen ·idor que a tenha recebido no protoloco da Câmara_ sob pena de
suspensão. sem vencimento, pelo pral'.o de 15 dias.
A Câmara Municipal em iará ao Reclamante cóp ia da
Arl. 17
correspondência que encaminhou ao Tribunal de Contas ou órgão equi \ alente.

Seção V
Da Remuneração dos Agentes Políticos
Art. 18 - Os subsí dios do Prefeito . Vice-Prefeito. Secretários Municipais e
Vereadores_ serão (hados por lei, de iniciati\ a da Câmara Municipal até quirve dias
-ª11tes da realiLação da eleição municipal do último anode cada IegislatilliJ)aia '1g_9rar
na seguinte. na nvão estabelecida em espécie para os deputados estad uais. obsen ado o
que dispõe 'os arts. 39. § 4": art. 5 7_ § 7°: art. 150. li: art. 153. § 2º. 1.

§ lº - Os subsídios de que trata este artigo somente poderão ser fhados ou
al terados por lei específica. o bserYada a ini ciati\ a prirnli\ a de cada caso, de' endo
aco ntecer por ocasião da re' isão geral anual dos sen·idores municipais. sempre na
mesma data e sem distinç."io de índices .

§ 2º - Os detento res de mandato eleti' o de que trata esse artigo e os
secretários municipais serão remunerados exclusiYamente por subsíd io fixad o e m
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio,
'erba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido. em qualquer caso_ o
di sposto no art. 37_ X. XI, da EC nº 19/98.
§ 3" - O Poder Legislati' o publicará anualmente os 'al ares dos subsídios.
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Art 19 - Os subsídios do Prefeito. Vice-Prefeito. Secretários Municipais e
Vereadores, serão fixados por lei. determinando-se o yaJor em moeda corren te do pais.
'edada qualq uer 'inculação.

Art 20 O Regimento Interno da Câmara Municipal estabelecerá s ubsídios
a serem pagos aos ,·ereadores para as seções e:'>..traordinárias. obsen ando o limite
má-..:imo do s ubsídio mensal pago aos edis.

Art. 21 - A lei ordinária fixará critérios de pagamento de despesas de
,·iagem do Prefeito, do Vice-Prefeito. dos Secretários Municipais. dos Vereadores e.
aind~ ocupantes de cargo da mesma hierarquia deste. quando efeti\ amente estiYerem
representando o Município ou o Legislati,·o Municipal .

Seção VI
Da Eleição da Mesa
Art. 22 - Imediatamente após a posse, os 'ereadores reunir-se-ão sob a
presidência do Vereador mais idoso entre os representantes, e ha' endo maioria absoluta
dos membros da Câmar~ elegerão os componentes da mesa.

§ Iº - O mandato da Mesa será de dois (02) anos. rndada a recondução para
o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.

§ 2" - Na hipótese de não haver número sufic iente para eleição da Mesa. o
' ereador que mais recentemente tenha exercido o cargo, ou na hipótese de ine:'>..istir tal
situação. o mais idoso entre os representantes, permanecerá na Presidência e com ocará
sessões ordinárias, até que seja eleita a Mesa.
§ 3" - A eleição para reno' ação da Mesa Diretora da Câmara Municipal para
a Sessão Legislati\ a subseqüente. será feita através de Reunião Especial. que acontecerá
às de/.Oito horas do dia 'inte (20), o u no primeiro dia imediatamente desimpedido, se
aquela data acaso recair em dia não útil, do mês de novembro do ultimo ano do primeiro
biênio, nos termos definidos na com ocação. empossando-se os elei1os no dia primeiro
de janeiro do ano seguinte, o que de' erá acontecer nos termos do Regimento ln lemo.
§ 4" - Qualquer componenle da Mesa poderá ser subs1i1uído pelo 'oto da
mruona absolula dos membros da Câmara Municipal. quando falloso. omisso.
ineficiente no desempenho de suas funções, desde que lhe seja assegurado o direi to ao
contradilório e ampla defes~ em processo administrati\ o, e mais ao que dispuser o
Regimento Interno.

17
Rua M1ljor F11lgêncio, 05 - Cep. 39 707.000 - São Jo.'fé tio Jac11ri / MG

f:itt
·tt
.. \y·
·"iJ(i" t"
CÂMARA MUNICIPAL DE SA-0 JOSÉ DO .JACURI

Se4:iiO VII
Das Atribuições da Mesa
Art. 23 - Compete à Mesa da Câmara Municipal. além de outras atribuições
estipuladas no Regimento Interno:
1 - Em iar ao Prefeito Municipal. até o dia 30 de março. as contas do
exercício anterior:
li - Propor ao plenário, projetos de resolução que criem, transformem ou
extinguem cargos. empregos ou funções da Câmara Municipal. bem como a fíxação de
respectirn remuneração. obsen adas as determinações legais
IJI
Declarar perda do mandado de rereador, por decreto. nos casos
pre\ istos nos incisos IV, V, VI e Vfl do art. 42 desta Lei Orgânica e demais lei s
especiais que regem a matéria.

IV - Elaborar e encaminhar ao Prefeito, até o dia 31 de agosto. após a
apro' ação pelo plenário. proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal. para ser
incluída na proposta geral do Município, prevalecendo, na hipótese de não aprovação
pelo plenário. a proposta elaborada pela Mesa.
Parágrafo Único - A mesa decidirá sempre por maioria de seus membros.
Seção VIII
Das Sessões
Art. 24 - A Câmara Municipal reunir-se-á duas \ e1:es _eor mês. ~m sessões
ordinárias que acontecerão na primeira e na _segunda quintas-feiras, no horário pré- --.
-estabelecidQ independentemente de conrncação, nos períodos de Ol de fe, ereiro a 30
de junho e 1". de agosto a 15 de de1:embro de cada ano.
§ 1" - As reuniões marcadas para os dias estabelecidos no ·'caput" serão
transferidas para o primeiro dia útil quando recaírem em feriados ou qualq uer outro dia
não útil.
§ 2" - A sessão legislati\ a não será interrompida sem a aprO\ ação da Lei de
Diretrizes Orçamentária- LDO.
'-

§ 3º - Excepcionalmente, no m1c10 de cada legislatura hm erá reuniões
preparatórias a partir de l º de janeiro com a finalidade de:
1 - Dar posse aos vereadores eleitos e diplomados;
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II - Eleger sua mesa Diretora, para mandato de dois anos. vedada a
recondução para o mesmo cargo na eleição subseqüente. assegurada. tanto quando
possh el, a participação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares.
representados na Câmara Municipal:
Ili - Receber o compromisso e dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito eleitos.
Art. 25 - Por mo ti\ o de com·eniência pública e deliberação da maioria de
seus membros. poderá a Câmara Municipal reunir-se temporariamente. em qualquer
lugar dentro dos limites do Município.
Art 26 - As sessões Ordinárias e E:\:traordinárias serão públicas, sendo
secretas quando hoU\ er assuntos de caráter sigiloso, imposto pelo interesse público.
obedecendo a todas as disposições regimentais pertinentes .
Art . 27- As sessões da Câmara ou do Plenário serão abertas pelo Presidente
ou seu substituto legal. com a presença da maioria absoluta dos membros da Casa
Leg1slati\ a. com ex'c eção das reuniões solenes ou especiais.
Parágrafo Único
Considerar-se-á presente às sessões da Càmara o
,·ereador que assinar o li\'ro de presença até o início da ordem do dia e participar das
\ otações.
A Câmara Municipal reunir-se-á extraordinariamente quando
Art. 28
com'·ocada com pré' ia declaração de motivos:
1 - Pelo Prefeito Municipal, em caso de urgência ou interesse público

rele\ ante:
II - Pelo Presidente da Câmara:

m - A requerimento de dois terços dos membros da Càmara. em caso de
interesse público rele\ ante.
§ 1º - Na reunião Legislati\ a Extraordinária, a Câmara deliberará somente
para a matéria a qual foi com ocada.
§ 2º - Os pareceres a serem lidos de,·erâo relacionar com a matéria que
determinou a com ocação e-..:traordinária
Seção IX
Das Comissões
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Art 29 - A Câmara Municipal terá ~o~sões permanentes e temporária,
constituídas na forma do Regimento Interno e com atribuições nele pre\ istas, ou
conrorme os termos do ato de sua constituição.

§ Iº - Na constituição de cada comissão é assegurada. Lanlo quanto possheL
a participação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares representados na
Câmara Municipal .
§ 2° - A designação dos membros das comissões permanentes pre\ alecerá
pelo praLo de um ano .

§ 3" - É 'edada a participação do Presidente da Câmara nas comissões
permanentes e temporárias.
§ 4° - Às Comissões. em ruão da matéria de sua competência. cabe
1 - Discutir e 'otar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento
Interno, a competência do Plenário, sah o se hoU\ er recurso de um terço dos membros
da Câmara.
II - RealiLar audiência pública com entidade da sociedade ci,·iL
Ili - RealiLar audiência pública em região do Município. para s ubsidiar
processo legislati' o:

IV - Receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer
eleitor residente no Município de SÃO JOSÉ DO JACURI contra ato ou omissão de
autoridade ou entidade pública:
V - Com ocar autoridade municipal para prestar informação sobre assunto
inerente às suas atribuições, constituindo infração administrati\ a a recusa ou não
atendimento no pra/o de quinLe dias:
VI - Solicitar depoimento de qualquer au toridade ou cidadão:
Vll -

Apreciar plano de desem oh imento e programas de obras do

Município:
VIII Acompanhar a implantação de planos e programas que trata o inciso
anterior e e:x.ercer a fiscali7ação dos recursos municipais nele inyestidos:
IX - Acompanhar junto à Prefeitura Municipal. a elaboração da proposta
orçamen tária. bem como sua posterior execução.
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X - O Projeto-de-Lei que receber Parecer Contrário quanto ao mérito, de
todas as comissões. de' erá ser ouYido o Plenário para a sua rejeição.
Art. 30 - As Comissões Temporárias são:
1 - Especiais, constituídas para dar Parecer sobre:

a) Veto à proposição de lei:
b) Processo de perda de mandato de vereador:
c) Decreto concedendo Título de Cidadania Honorária e Dipl oma de Honra
ao Mérito DesportÍ\ o:
d) Matéria que por s ua abrangência. rele' ãncia e urgência. de\' a ser
apreciada pro uma só comissão.
e) Tomar as contas do Prefeito. quando não apresentadas em tempo hábil. e
para examinar qualquer assunto de releYante mteresse.

li

De Inquérito .

Til - De Representação. que tem por finalidade es tar presente a atos. em
nome da Câmara Municipal , bem como desincumbir-se de missão que lhe for atribuída
pelo Plenário.

§ 1'' - Qualquer cidadão ou entidade da sociedade. poderá solicitar do
Presidente da Câmara. que lhe permita emitir conceitos o u opiniões. j unto às comissões
sobre projetos que nela se encon trem. para estudo.

§ 2º - O Presidente da Câmara em iará ao Presidente da respecti\ a comissão.
a quem couber deferir ou indeferir requerimento indicando. se for o caso. dia e hora
para o pronunciamento e seu tempo de duração .
Art. 3 1 - As Comissões Parlamentares de Inquérito. obsen ada a legislação
específica especialmente a Lei 1.579 de 18/03/ 1952 no que couber. terão poderes de
im esllgação das auto ridades judiciárias além de outros pre\ 1stos no Regimento Interno.
e serão criadas a requerimento de um terço dos membros da Câmara Municipal. para
apuração de fato determinado e por pra.Lo certo. e suas conclusões, se for o caso, serão
encaminhadas ao Ministério Público ou a outra autoridade competente. para que se
promo,·a a responsabilidade ci' il. criminal ou administrali\ a do infrator

§ 1º - As Comissões Processantes. obsen ada a legislação específica,
especialmente o Decreto Lei nº. 20 l /67 no que couber, serão constituídas após o
recebimento da Denúncia. formada por três 'ereadores sorteados entre os desimpedidos
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os quais elegerão. desde logo. o Presidente, o Relator e o Vogal. para apuração dos falos
constantes da Denúncia.
§ 2" - A Câmara Municipal e suas Comissões funcionam com a presença. no
mínimo. da mmoria de seus membros e as deliberações são formadas por maioria de
'otos dos presentes. sah o disposições constitucional em contrário.
§ 3" - No exercício de suas atribuições poderão as Comissões Parlamentares
de Inquérito determinar as diligências que repulem necessárias a requisitar a
conrncação de Secretários Municipais. tomar o depoimento de quaisquer autoridades
federais. estaduais ou municipais. om ir os indiciados. inquirir testemunhas sob
compromisso, requisitar de repartições públicas da administração direta indireta ou
fu ndaci onal do Município. Estados ou da União informações e documentos e
transportar-se aos,,lugares onde se fí/er necessária a sua presença.
§ 4" - As Comissões Parlamentares de fnquérito apresentarão relató ri o de
seus trabalhos à respecti\ a Câmara. concluindo por projeto de Resolução.
Seção X
Do Presidente da Câmara MunicipaJ

Art 32 - Compete ao Presidente da Câmara Municipal além de outras
atribuições estipuladas no Regimento Interno:
J - Representar a Câmara Municipal:
li

Dirigir, executar e disciplinar os trabaJhos legislati,os e admim strati\ os

da Câmara:
Ili - Interpretar e f3J:er cumprir o Regimento Interno:

IV Promulgar as resoluções. os decretos legislati'vos. bem como as leis que
recebem sanções tácitas e as cujo ' eto tenha sido rejeitado pelo Plenário e não tenha
sido promulgado pelo Prefeito Municipal:
V Fa.1.er cumprir os atos da Mesa bem como as resoluções. os decretos
legislati\ os e as leis por ela promulgadas:
VI - Declarar extmto o mandato do Prefei to. do Vice-Prefeito e dos
Vereadores. nos casos pre\ istos em lei:
VII - Apresentar ao Plenário, até o di a 20 de cada mês, o balanço relati\ o
aos recursos recebidos e as despesas realizadas no mês antenor:
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VIII - Requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara:
IX - Exercer. em substituição, a chefia do E:\.ecuti' o Municipal. nos casos
pre' is tos em lei:

X - Designar as Comissões Permanentes, Temporárias, Parlamentar de
Inquérito. obsen ado o que dispuser esta Lei Orgânica e o Regimento Interno:
XI - Mandar prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas
para defesa de direitos e esclarecimento:
XII - Administrar os sen·iços da Câmara Municipal fa.1:endo lm rar os atos
pertinentes a essa área de gestão.
A11. 33 - O Presidente da Câmara somente manifestará o seu 'oto nas
seguintes hipóteses.
1- Na eleição da Mesa Diretora:

li - Quando a matéria exigir para a sua apro' ação o Yoto fa, orá' el de dois
terços ou de maioria absoluta dos membros da Câmara:
Ili - Quando ocorrer empate em qualquer' otação no Plenário :

IV - Nas 'otações secretas.
Seção XI

Do Vice-Presidente da Câmara Municipal
Art. 34 - Ao Vice-Presidente compete_ além das atribuições contidas no
Reg11nento Interno_ as seguintes
I - Substituir o
impedimentos ou licenças:

Presidente da Câmara em suas faltas_ ausências_

II - Promulgar_ e f<v.er publicar_ obrigatoriamente as resoluções e decretos
legislati rns sempre que o Presidente ainda que se ache no e-xercício, deixar de fuê-lo
no pr<v.o estabelecido:

Ili - Promulgar e fuer publicar. obrigatoriamente_ as leis quando o Prefeito
Municipal e o Presidente da Câmara sucessi\ amente_ tenham deixado de f<V'.ê-lo. sob
pena de perda de mandato de membro da Mesa.
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Seção XII
Do Secretário da Câmara Municipal
Arl. 35
Ao secretário compele. além das atribuições contidas no
Regimento Interno. as seguintes:
1 - Redigir as atas das sessões secretas e das reuniões da Mesa:
li - Acompanhar e s upen isionar a redação das atas das demais sessões e
proceder à sua leitura.

111 -

1~1/er

a chamada dos Vereadores;

IV - Registrar em lino próprio. os procedentes firmados na aplicação do
Regimento Interno.
V - Fa.1.er a inscrição dos oradores na paula dos trabalhos.
VI - Substituir os demais membros da Mesa, quando necessário .

Seção XIII
Dos Vereadores
Art. 36 - Os Vereadores são im iolá' eis no e:xercício do mandato e. na
circunscrição do município. por suas opiniões. pa1m rase' otos.

É incompalÍ\ el com o decoro parlamentar. além dos casos
Art. 3 7
definidos na Constituição Federal. Constituição Estadual. Lei Orgânica. e Reg imento
Interno. o abuso das prerrogatirns asseguradas aos Vereadores ou a percepção por estes.
de 'antagem inde\ ida. ilícita ou imoral.
Subseção 1
Das Incompatibilidades
Art. 38

É' edado ao Vereador·

I - Desde a e:-..pedição do diploma
a) Firmar ou manter contrato com o Município, com s uas autarquias.
fundações. empresas públicas. sociedade de economia mista empresa concessionárias
de sen iço público, salrn quando o contrato obedecer a cláusulas uni formes .
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b) Aceitar ou e:-..ercer cargo. íunção ou emprego remunerado. no âmbito da
administração pública direta ou indireta municipal. incluídos os de que s~jam
demissh eis "ad 11t1tum··. nas e ntidades indicadas na alínea anterior.

11 - Desde a posse:
a) Ser proprietário. controlador ou diretor de empresa que go1:e de ím or
decorrente de contrato com pessoas jurídicas de direito público ou nela 'enha e:...:ercer
função re munerada.
b) Ocupar cargo. emprego ou fw1ção de que s~ja demissh el "t1d m1t11m.. nas
entidades indicadas no inciso L '·a--.
c) Patrocinar causa em que seja interessada qualquer d as entidades a que se
reíere o inciso L ··a"'.
d) Ser titular de mais de um cargo o u mandato público eletirn.
Art. 39 - Perderá o mandato o Vereador:
1 - Que infringir proibição estabelecida no artigo anterior.

li - Que se utill/ar do mandato para prática de atos de corrupção ou d e
impro bidade administrati' a.

III
parlamentar:

Cujo procedimento for declarado incompath el com o decoro

IV - Que perde r o u ti,·er suspensos os direitos políticos :
V - Quando o decretar a Justiça Eleitoral:
VI - Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado:
VII - Que dei:...:ar de comparecer e m cada sessão legislati\ a à terça parle das
reuniões o rdinárias da Câmara. sah o licença ou missão auto ri/ada.
Vlll - Que thar residência fora dos limites do Município :
IX - Que dei:...:ar de apresentar sua declaração de bens. n o ano da posse:
X - Que deixar de apresentar diploma de\ idamente fornecido pela Justiça
Eleitoral
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Parágrafo Único - conforme o disposto no inciso IX. deste artigo. a
declaração de bens de\ erá estar de' idamente registrada em Cartório da Comarca.

§ 1" - Extingue-se o mandato e assim será decretado pelo Presidente da
Câmara. quando ocorrer falecimento ou renúncia por escrito do Vereador.
§ 2º - Nos casos dos incisos J. li. Ili e VIII. a perda do mandato será
decidida pela Câmara. por 'oto secreto e maioria qualificada de 2/3 (dois terços).
mediante aprO\ ação da Mesa. ou de partido político representado na Câmara.
assegurada ampla defesa.
§ 3º - Nos casos pre\ istos nos incisos IV. V. VI e VII. a perda será declarada
pela Mesa de oficio o u atendendo prorncação de qualquer de seus membros. ou de
partido político representati\ o na Câmara. assegurada ampla defesa.
§ 4º - O processo de julgamento obedecerá o disposto no Oec. Lei 201/67,
obsen ados dentre outros requisitos de\ ai idade. o contraditório. a ampla defesa (art. 5º
LV. CF/88), a publicidade e o despacho ou decisão fundamentada.
Art. 40 - O exercício de 'ereru1ça por sen idor público se dará de acordo
com a determinação do art. 38, inciso 1 a V, da CF/88.

Su bseção li
Das Licenças
Art. 41 - O Vereador poderá licenciar-se:
1 - Por mo ti' o de saúde.

li - Para tratar de assuntos de interesses particulares. desde que o período de
li cença não seja superior a 120 (cento e' inte) dias por sessão legislati \ a.

lll - Para desempenhar missão temporária de caráter representati\ o ou
cultural:
IV - Exercer a função de secretário municipal:

§ I" - Nos casos dos incisos 1. IL Ili e
que se tenha escoado o prY.o de sua licença.

rv. poderá o vereador reassumir antes

§ 2º - Para fím de sua remuneração considerar-se-á como em e\.ercíc10. o
'creador licenciado nos termos dos incisos 1 e HI.
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§ 3º - O Vereador im estido no cargo de Secretário Municipal ou equirnlente
será considerado automaticamente licenciado. podendo optar pela remuneração da
,·ereança.
§ 4º - O afastamento para o desempenho de missões temporárias de interesse
do Município. será considerado licença. fyendo o \ ereador jus ao s ubsídio
estabelecido.

Subseção Ili
Da Convocação do Suplente
Art. 42 A com ocação do suplente dar-se-á nos casos de' agas decorrentes
de morte. renúncia. licença. suspensão ou impedimento temporário no e'Xercício do
mandato .

§ 1" - No caso de \ aga. licença ou im estidura no cargo de Secretário
Municipal ou equi\ alente. far-se-á a com ocação do s uplente pelo Presidente da
Câmara
§ 2" - O suplente comocado de,erá tomar posse dentro de 15 (quinze) dias,
sah o moti' o justo aceito pela Câmara. sob pena de ser considerado renunciante.

§ 3º - Ocorrendo 'aga e não hm endo suplente. o Presidente da Câmara
comunicará o fato dentro de 48 (quarenta e oito) horas ao TribunaJ RegronaJ Eleitoral.
para as pro,·idências cabh eis.
§ 4º - Enquanto a 'aga a que se refere o parágrafo anterior não for
preenchida. calcular-se-á o quorum em função dos 'ereadores remanescentes.
§ 5º - A suplência será incondicionalmente do candidato que, na data da
eleição. obte\ e maior número de 'oto, imediatamente inferior ao 'ereador licenciado
ainda que tenha posteriom1ente mudado de partido. sem pr~juí Lo de sua com ocação .

Seção XIV
Do Processo Legislativo
Subseção 1
Disposições Gernis
Art. 43 - O processo legislati\ o compreende a elaboração de:
I - Emendas à Lei Orgânica:
II - Leis Complementares:
III - Leis Ordinárias:
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IV - Decretos Legislati' os:
V - Resoluções.
Subseção II
Das Emendas à Lei Orgânica Municipal

Art 44 - A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:
1 - De um terço, no mínimo dos membros da Câmara Municipal;
li - Do Prefeito Municipal:
Ili - De no mínimo cinco por cento do eleitorado do Município_ por

iniciatirn popular.
§ 1º - A proposta de Emenda será discutida e \'Olada em dois turnos. com
interstício mínimo de de1: dias_ considerado aprovada se obtiYer em cada turno dois
terços dos votos dos membros da Câmara.

§ 2º - A Emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa. com o
respecti\'O número de ordem.
§ 3º - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na 'igência de estado de
sítio ou estado de defesa, nem quando o Município estiver sob a inten·enção do Estado.
§ 4" - A discussão de proposta de iniciatirn popular é assegurada sua defesa
em comissão em plenário, por um dos signatários, conforme di spuser o Regimento
Interno.

§ 5º - A matéria constante de proposta de emenda r~jeitada ou haYida por
prejudicada. não poderá ser objeto de norn proposta na mesma sessão legislat Í\ a.

§ 6° - As regras de iniciali' a prirntira pertinente à legislação ordinária não
se aplicam à competência para apresentação da proposta a que se refere este artigo.
Subseção Ili
Das leis

Art. 45 - A iniciativa de leis complemen tares cabe a qualquer membro ou
Comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos
pre,·istos nesta Lei Orgânica.
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Art. 46 - A Lei Orgânica é apro' ada por maioria absoluta dos membros da
Câmara Municipal
Art 47 - Considerar-se-á Lei Complementar, entre outras matérias pre\ 1stas
nesta Lei Orgânica:
I - Código Tributário:
II - Código de Obras e Edificações.
Jll - Código de Postura:

IV - Leis de Orçamento. Uso e Ocupação do Solo:
V - Estatuto dos Seí\ idores Públicos Municipais.
VI - Leis de Licitações e Contratos:
VII - Oi\ isão Territorial do Município:
Vlll - Lei de Loteamento :
IX - Lei de Organi/.ação Administrati \ a:
Art. 48- São matérias de inic1ati\ a pri' ati' a da Mesa da Câmara:
a) Dispor sobre Reg imento lnterno e suas alterações:
b)
Municipais:

Subsídio

dos

Vereadores.

Prefeito.

Vice-Prefeito

e

Secretários

c) O regulamento geral que disporá sobre a organi/.ação da Secretaria da

Câmara, seu funcionamento:
d) Sua política. criação. transformação ou extinção de cargo. emprego o u
funçào. fixação da remuneração dos seus sen idores. obsen ados os parâmetros
estabelecidos na Lei de diretri/.es Orçamentárias:
e) Autori/ação para o Prefeito ausentar-se do Mu111cípio e o Vice-Prefeito
ausentar-se do país:
f)

Mudança temporária da sede da Câmara:

29
R11a Major F11 /gê11do, 05 - Cep. 39 70 7. 000 - São Jo.'ié tio Ja<.·11ri / MG

'"'\~

~

'

t r< 11'.:í,. ·
Gk"
tf]
..,...._.,
.1

4 - -. ., - '

if•

"

-==-ft';.,

<líi~f.j1
Presidente, ca C;'M~ra

c4MAR4 MUNICIPAL DE sAo JOSÉ/)() JACURI

Parágrafo Único - a iniciati' a de que trata as alíneas .. a·· ...e··...e·· e .. r·
deste artigo serão formali/,adas atra\ és de Resolução. e as demais. atra\ és de Projetode-Lei. dependente da sanção do Prefeito Municipal.
Art. 49 - Compete pri\ ali\amente ao Prefeito Municipal_ a iniciati\ a de leis
que 'erse sobre.
a) A cnação de cargo e função pública da administração direta, autárquica e
fundacional e respecti\ a remuneração. obsen ados os parâmetros da Lei de Diretri/.es
Orçamentárias.
b) O Regime Jurídico Único dos sen idores públicos dos órgãos da
administração direta autárquica e fondacionaL incluindo o pro' imento de cargo.
estabilidade e aposentadoria:
c) O quadro de empregos das empresas públicas. sociedade de economia
mista e demais entidades sob contro le direto ou indi reto do Município.
d) A criação, estruturação e e:-,,tinção de secretaria municipal. órgão
autônomo e entidade da administração pública, exceto as de Defensoria do Porn:
e) Os planos plurianuais. as d1retri/eS orçamentárias e os orçamentos anuais
Art. 50 - Salrn hipótese de iniciati\a pri\ati\a a que se refere o artigo
anterior. a iniciati\ a popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal
de projeto de lei. subscrito por. no mínimo. cinco por cento do eleitorado do Município.
em lista organi7ada por entidade associati\ a legalmente constituída. que se
responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.
Parágrafo Único - Na discussão de projeto de lei de iniciati\ a popular. é
assegurada a defesa. em comissão e em plenário. por um dos signatários. na forma
pre\ ista no Regimento Interno.
Art. 5 1 Não será admitido aumento das despesas preYistas:
l - Nos projetos de iniciati\a do Prefeito Municipal. ressah·ada a
compro' ação de existência da receita.
li - Nos projetos sobre a organiLação dos seniços administrati,·os da

Câmara:
Art 52 - O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para apreciação de
projeto de sua iniciati' a.
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§ Iº - Se a Câmara Municipal não se manifestar em até quarenta e cinco dias
sobre o projeto. será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto
aos demais assuntos. para que se ultime a' otação.
§ 2º - O pra.1.0 a que se refere o parágrafo anterior não corre em período de
recesso da Câmara Municipal . nem se aplica ao projeto que dependa de ·'q11or11111··
especial para aprornção.
Art. 53 A proposição de lei res ultante de projeto apro' ado pela Câmara
Municipal será em iada ao Prefeito Municipal que. no pra/.O de 15 dias úteis. contados
da data de seu recebimento:

1- Se aquiescer. sanc1oná-la-á ou
II - Se a considerar. no todo ou em pane. inconstitucional ou contrária ao
interesse público. 'etá-la-á total ou parcialmente.

§ 1º - O silêncio do Prefeito deco rrido o pra;:o. importará em sanção.
§ 2º - A sanção expressa ou tácita supre a iniciati' a do Poder Executi \'O no
processo legislati\ o.

§ 3" - O Prefeito Municipal publicará o 'eto e. dentro de quarenta e oito
horas. comunicará seus moti rns ao Presidente da Câmara Municipal :
§ -lº - A Câmara Municipal. dentro de trinta dias contados do recebimento da
comunicação do 'eto. sobre ele decidirá. em escrutínio secreto. e sua rejeição só
ocorrerá pelo 'oto da maioria de seus membros.
§ 5º - Se o 'elo não for mantido. será a proposição de lei ell\ iada ao Prefeito
MumcipaJ para promulgação:

§ 6º - Esgotado o prél/.o estabelecido no § 4º. sem deliberação. o Veto será
incluído na ordem do dia da reunião imediata sobrestadas as demai s proposições. até
'otação final. ressai\.ada a matéria de que trata o § I". do artigo anterior.
§ 7° - Se. nos casos dos §§ 1º e 5º. a lei não for. dentro de quarenta e oito
horas. promulgada pelo Prefeito Municipal o Presidente da Câmara promulgará e, se
este não o fi 1.er em igual pra1.o. caberá ao Vice-Presidente f"a/.ê-lo .
Art. 54 - A matéria constante de projeto de lei r~jeitado . somente poderá
constituir objeto deºº "'º projeto na mesma sessão legislatna por proposta da maioria
dos membros da Câmara Municipal.
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An. 55- A Resolução destina-se a regular matéria público-administrati\ a da
Câmara. de sua competência e;.,,clusirn. não dependendo de sanção do Prefeito
Municipal.
Art. 56 - O Decreto Legislativo destina-se a regular matéria de competência
e:-.:clusi\ a da Câmara. que produ1:a efeitos e;.,,ternos. não dependendo de sanção ou 'eto
do Prefeito Municipal .
4rt. 57.-= O processo legislati\o das Resoluções e dos Decretos Legislati\OS.
se dará conforme determinação do Regimento Interno da Câmara, obsenando no que
couber. o disposto nesta Lei Orgânica.
Art. 58 O c idadão que desejar. poderá usar da pala\Ta durante a p1imeira
discussão dos projetos de lei_ para opinar sobre eles. desde que se insere' a em lista
especial na Secretaria da Câmara. antes de in iciada a sessão .

§ 1º - Ao se insere' er. o cidadão de' erá fuer referência à matéria sobre a
qual falará. não sendo permitido. abordar temas que não tenham sido e;.,,pressamente
mencionados na inscrição.

§ 2º - Caberá ao Presidente da Câmara fí:-.:ar o número de cidadãos que
poderão fa1:er uso da palm ra em cada sessão.
§ 3º - O Regimento Interno da Câmara estabelecerá as condições e requisitos
para o uso da palm rn pelos cidadãos.
Capítulo Ili
Seção 1
Do Poder Executivo
Art. 59 - O Poder E:-.:ecuti' o é e:-.:ercido pelo Prefeito Municipal. com
funções políticas e;.,,eculi\ as e administrati\ as. au:-..iliado pelos Secretários Municipais.
Art. 60 - A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito. para mandato de quatro
anos. se reali1:ará até no,·enta dias antes do término do mandato de seus antecessores.
mediante pleito direto simultâneo realil:ado em todo o país e a posse ocorrerá no dia I"
de .1aneiro do ano subseqüente. obsen ado quanto o mais o art. 77 da CF/88.

§ 1º - O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito no caso de impedimento e
suceder-lhe-á no caso de 'aga.
§ 2º - Perderá o mandato o Prefeito que assumir outros cargos ou funções na
Administração Pública direta ou indireta, ressah ada a posse em ,-i11ude de concurso
público.
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Art. 61 - A eleição de Prefeito importará. para mandato correspondente a do
Vice-Prefeito com ele registrado

§ 1º - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse em reunião da Câmara
prestru1do o seguinte compromisso:

··Prometo manter, defender e cumprir as Constituições da República e
do Estado, a Lei Orgânica do Município, observar as leis promover o bem-estar do
povo de SÃO JOSÉ DO JACURI e exercer o meu cargo sob a inspiração do
interesse público, da lealdade, legalidade e da honra .. ,
§ 2º - No ato da posse e ao término do mandato. o Prefeito e o Vice-Prefeito
farão declaração pública de seus bens em cartório de títulos e documentos. sob pena de
responsabilidade e de impedimento para o exercício futuro de qualquer o utro cargo do
Município.

§ 3º - O Vice-Prefeito auxiliará o Prefeito sempre que por ele com ocado
para missões especiais.
Art. 62 - No caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou no de
'acància dos respectirns cargos. será chamado ao exercício do go\ erno o Presidente da
Câmara.

§ I º - Vagando o cargo do Prefeito e do Vice-Prefeito. far-se-á a eleição
no' enta dias depois de aberta a última \ aga comunicando-se à justiça eleitoral .

§ 2º - Ocorrendo a 'acància nos últimos quin1e meses do mandato
go' ernamentaL a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última
,·aga pela Câmara na forma da Lei Complementar.
§ 3º - Em quaisquer dos casos os eleitos de\ erão completar o período de
seus antecessores.

§ 4º - Se decorridos dei. dias da data fixada para a posse. o Prefeito e o VicePrefeito, sal\ o por motivo de força maior reconhecido pela Câmara. não ti\ er assumido
o cargo. este será declarado 'ago.
§ 5º - O Prefeito e o Vice-Prefeito residirão no Município.
§ 6º - O Prefeito não poderá ausentar-se do município sem autori;ação da
Câmara. por mais de' inte dias consecu ti\ os. sob pena de perder o cargo

§ 7º. - O Prefeito poderá gozar de férias anuais de trinta (30) dias. sem
prejuí1:0 da remuneração. ficando a seu critério gozá-las. podendo escolher a época.
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Seção li
Da Responsabilidade do Prefeito Municipal
Art. 63 - São crimes de responsabilidade os atos do Prefeito que atentem
con tra as constituições da República. do Estado, esta Lei Orgânica e especialmente.
contra:
1 - A existência da União.

II - O li' re exercício do Poder Legislatirn. do Poder Judiciário. do
Ministério Público e dos poderes constitucionais das Unidades da Federação _
Ili - O exercício dos direitos políticos. indi' iduais e sociais:

IV - A segurança interna do país:
V - A probidade da admirnstração:
VJ - A lei orçamentária:
~

1" - Esses crimes são delinidos em Lei Federal especial. que estabelecem
as normas de processo e julgamento.

§ 2" - Nos crimes de responsabilidade. assim como nos comuns. o Prefeito
será submetido a processo e julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais.

A11. 6..+
São infrações político-administrati\ as do Prefeito. sujeitas ao
julgamento pela Câmara e sancionadas com a perda de mandato:
1- Impedir o regular funcionamento da Câmara:

li - Impedir o exame de li' ros. fo lhas de pagamentos e demais documentos
que de\'em constar dos arquirns da Prefeitura. bem como a \'erificação de obras e
ser\ iços municipais por co1nissão de in\ estigação da Cârnara~ ou por audiloria
regulamentar constituída:

Ili
Desatender. sem moti' o justo. as conrncações ou os pedidos de
mformações da Câmara quando feitos a tempo ou em forma regular:
IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa
formalidade;
V - Dei,ar de apresentar à Câmara. em tempo e forma regular a proposta
orçamentária
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VI

Descumprir o orçamento apro\ ado para o e:\ercíci o financeiro :

VII - Praticar ato administratirn contra expressa dispos ição de lei emitir-se
na prática daquele por ele exigido:
VIII
Omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens. rendas. direitos ou
interesses do Município. sujeitos à administração da Prefeitura:
IX - Ausentar-se do Município por tempo superior ao permitido nesta Lei
Orgânica. ou afas tar-se do cargo de Prefeito. sem a autori/ação da Câmara:
X - Proceder de forma incompatíYel com a dignidade e o decoro do cargo :
XI - Deixar de repassar mensalmente em forma de duodécimo. os recursos
necessários ao funcionamento regular da Câmara Municipal.

§ Iº - A denúncia escrita e assinada. poderá ser feita por quaJquer cidadão.
desde que eleitor e morador no Município. com a exposição dos fatos e a indicações das
pro' as.
§ 2º - Se o denunciante for Vereador. fica impedido de 'otar sobre a
denúncia e de integrar a comissão processante:
§ 3º - Será com ocado suplente do impedido de 'atar. o qual não poderá
integrar a comissão processante:

§ 4" - De posse da denúncia o Presidente da Câmara. na primeira reunião
subseqüente. determinará sua leitura. consultando a Câmara Decidido o recebimento.
pelo 'ato da maioria dos presentes, na mesma sessão. será constituída a comissão
processante. formada por três rnreadores. sorteados entre os desimpedidos. os quais
elegerão desde logo o Presidente. o relator e o ' ogal da comissão:
§ 5º - A comissão. no praYo de cinco dias. nollllcando o denunciado. com a
remessa da denúncia e os documentos que a instruírem para que no prazo de de/. dias
apresente defesa pré' ia por escrito. indique pro' as que pretende produ/.Ír e arrole
testemunhas até o máximo de de/.:
§ ú" - Decorrido o prYo de defesa. a comissão emitirá parecer dentro de
cinco dias opinando pelo prosseguimento ou pelo arqui' amento da denúncia. podendo
proceder diligência que julgar necessária;
§ 7° - AprO\ ado o parecer fm orá\ el ao prosseguimento do processo. o
Presidente determmará, desde logo abertura de instrução. intimando o denu nciado para
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todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa de seu procurador com
antecedência de pelo menos 24 horas.

§ 8" - Concluída a instrução. será aberta \'Ísta do processo ao denunciado
para as ra.1.:ões escritas. no pra.1.0 de cinco dias. e após. a comissão processante emitir' ra
parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente
da Câmara a conrncação para a sessão de julgamento.
§ 9º - Na reunião de julgamento o processo será lido integralmente e a seguir
os \'ereadores que desejarem. poderão mani restar-se 'erbalmente. pelo pra.1.0 rná...:imo
de 'inte minutos cada um. sendo que. ao final o denunciado ou seu procurador. terá o
pra.to má\.imo de duas horas para produLir sua defesa oral:
§ 1O - Terminada a defesa. proceder-se-á quantas 'otações nom111a1s
quantas forem as infrações articuladas na denúncia:
§ 11 - Considerar-se-á afastado definiti' amente do cargo. o denunciado que
for declarado. pelo 'oto de dois terços pelo menos dos membros da Câmara incurso em
qualquer das infrações especificadas na denúncia:
§ 12
Concluído o julgamento. o Presidente da Câmara proclamará
imediatamente o resultado e fará la\ rar ata que consigne a ' otação nominal sobre cada
infração. Se hom er condenação. expedirá o competente Decreto Legislati' o de cassação
de mandato do Prefeito. ou se o resultado da 'otação for absolutório. determinará o
arqui' amento do processo, comunicando em quaisquer dos casos. o resultado à Justiça
Eleitoral.

§ 13 - O processo de\ erá estar concluído dentro de noventa dias. contados
da citação do acusado e transcorrido o pra.r.o sem julgamento será arqui\ ado. sem
prejuí10 de norn denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos :
§ 14

Aplicar-se-á ainda em tudo o que couber. o disposto no Decreto-Lei

n". 201 /(17 .
Art 65 - O Prefeito será suspenso de suas funções:

1 - Nos crimes comuns e de responsabilidade. se recebida a denúncia ou
quei-.:a pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
li - Nas infrações político-administratiYas se admitida a acusação e
instaurado o processo pela Câmara.

Seção Ili
Das Atribuições do Prefeito Municipal
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Art. 66 - Compete pri\ ali\ amente ao Prefeito Municipal :
I - Representar o município em j uí/.O e fora dele.

'-

II - Nomear e exonerar os Secretários Municipais:
Ili - E:\.ercer, com auxilio dos Secretários Municipais. a direção superior do

Município:
IV - Pro' er os cargos de direção ou administração superior da autarquia e
fundação pública municipal:
V - Pro\ er e extinguir os cargos públicos do Poder Executi\ o. obsen ado o
disposto nesta Lei Orgânica:
VI - Fundamentar os projetos de leis encaminhados à Câmara:
VII - Iniciar o processo legislati' o. na forma e nos casos pre\istos nesta Lei
Orgânica:
VIII - Sancionar. promulgar e fa1:er publicar leis. e para sua fiel execução.
e'pedir decretos e regulamentos:
IX - Vetar proposições de leis:
X - Remeter mensagens e planos de governo à Câmara. quando da reunião
inaugural da sessão Legislatirn ordinária. expondo a si tuação do Município.
especialmente o estado das obras e dos seniços municipais:
XI - Em iar à Câmara a proposta do Plano Plurianual. o projeto de Leis de
DiretriLes Orçamentárias e a proposta do Orçamento:
XII - Prestar anuaJmente. dentro de sessenta dias da abertura da sessão
legislati\ a ordinária as contas referen tes ao exercício anterior:
XIIJ - Extinguir cargos desnecessários. desde que 'ago ou ocupado por
sen idor público não está\ el. na forma da lei.
XIV - Dispor. na forma da lei. sob a organi1:ação e ali\ idade do Poder
Executi' o:
XV - Celebrar comênio. a_1uste e contratos de interesse municipal:
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XVI - Contrair empréstimo, externo ou interno. e ía.t.er operação ou acordo
externo de qualquer nature/a mediante pré\ ia autori1.ação da Câmara. obserrndos os
parâmetros de endi' 1damento regulados em lei dentro dos princípios constitucionais:
XVII - Conrncar extraordinariamente a Câmara. em caso de urgência e
interesse público relevante.
XVHI - Prestar à Câmara. dentro de trinta dias. as informações solicitadas
podendo este pnvo ser prorrogá\ el por igual período. dependendo da complexidade da
matéria ou dificuldade de obtenção de coleta de dados:
XIX - Editar medidas proYisórias em caso de rele\ ância e urgência..
de\ endo submetê-las de mediato à Câmara Municipal. que estando em recesso. será
com ocada extraordinariamente para se reunir em cinco dias. com a perda de sua
eficácia se não for convertida em lei no prazo de trinta dias.
Seção IV
Da Transição Administrativa

Art. 67 - Até quin/e dias. após as eleições municipais. o Prefeito deYerá
preparar para entrega ao sucessor e para publicação imediata relatório da situação da
administração municipal que conterá. entre outras. informações atuali/.adas sobre:
1 - Dh idas do Município por credor. com as datas dos respectirns
,·encimentos inclusn e das dÍ\·idas a longo préVO e encargos decorrentes de operações de
crédito. firmando sobre a capacidade da administração municipal de reali /.ar operações
de credito de qualquer nature/.a:
li - Medidas necessárias à regulari1.ação das contas municipais perante o

TnbunaJ de Contas ou órgão equn alente se for o caso:
lll - Prestações de contas de com ênios celebrados com organismos da
União e do Estado. bem como do recebimento de subvenções ou au'\ílios:
IV - Situação dos contratos com concessionários e permissionários de
sen 1ços públicos:
V - O estado dos contratos de obras e serriços em execução ou apenas
formali/ados, informando sobre o que foi reali1.ado e pago e o que há por executar e
pagar. com os pra1.0s respecti\ os:
VI - Transferência a serem recebidas da União e do Estado por força de
mandamento constitucional ou de comênios:
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VII - Projetos-de-leis de iniciati\ a do Poder Executi\ o em curso na Câmara
Municipal para permitir que a no\ a admini stração decida quando à comeniência de lhes
dar prosseguimento. acelerar andamento o u retirá-los:

VIII - Situação dos sen idores do Município. seu custo. quantidade e órgão
a que estão lotados e em exercício:
IX - Relatório e circunstância dos mó\ eis. imó\ eis e semo\ entes
pertencentes ao patrimônio municipal e onde estes serão encontrados:

X - Informação sobre o estado de consen ação dos bens existentes em uso
o u desuso.
Art 68
É 'edado ao Prefeito Municipal assumir. por qualquer forma.
compromissos financeiros para execução de programas ou projetos após o término de
seu mandato. não pre\ isto na legislação orçamentária:
§ l º - O disposto neste artigo não se aplica nos casos compro\ ados de
calan1idade pública:

§ 2º - Serão nu los e não produ1:irão nenhum efeito. os empenhos e atos
praticados nesse artigo. sem prej uí;:o da responsabilidade do Prefeito Municipal .
Seção V
Dos Secretá rios Municipais
Art. 69 - O Secretário Municipal será escolhido dentre brasileiros, maiores
de\ inte e um anos de idade e no exercício dos diretos políticos. eleito res de SÃO JOS É
DO JACURL residente no Município e está sujeito_ desde a posse_ aos mesmos
impedimentos do \ereador.
§ l" - Além de outras atribuições conferidas e m lei compete ao Secretário
MunicipaJ :
- Orien tar coordenar e supen 1s1onar as ati\ idades do ó rgão de s ua
secretaria e das entidades da administração indireta a elas \ inculadas.
1I - Re ferendar atos e decretos do Prefeito:
IIl - Expedir instruções para execução de lei. decreto e regu lamento:
IV - Apresentar ao Prefeito. rela tório anual de sua gestão:

V - Comparecer à Câmara nos casos e para fins preYistos nesta Lei
Orgânica:
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DE

VI - Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou
delegadas pelo Prefeito:

§ 2º - O Secretário será processado e julgado perante o ju11: de Direito da
comarca. nos crimes comuns e de responsabilidade e perante a Câmara nas infrações
poltt1co-admirnstratl\ as.
Os Secretários Municipais são sol1dariamenle responsá\ eis.
Art.69
juntamente com o Prefeito Municipal. pelos atos que assinarem. ordenarem ou
praticarem.
Parágrafo Único
Os subsidias dos Secretários Municipais serão fixados
em parcela única. 'edado acréscimo de qualquer gratificação. adicional. abono. prêmio.
\ erba de representação ou outra espécie remuneratória. por lei de iniciatirn da Câmara
Municipal. assegurada re\'isão anual. sempre na mesma data e sem distinção de índices.
Art. 70 - Os Secretários Municipais de\ erão fY.er declarações de seus bens
no alo de sua posse e na sua e.\.oneração.

Seção VI
Da Consulta Popular
Art. 71 - O Prefeito Municipal poderá reali1ar consullas populares para
decidir sobre assuntos de interesse público específico do município. do bairro ou
distrito. cujas medidas de\ erão ser tomadas diretamente pela administração municipal.
Art. 72
A consulta popular poderá ser reali1ada sempre com a maioria
absoluta dos membros da Câmara ou pelo menos 5% (cinco por cento) dos eleitores
inscritos no Município. com a indicação do titulo eleitoral. apresentando proposição
neste sentido.
Art. 73 - A 'otação será organi1ada pelo Poder Executi' o no prY.o de dois
meses após a proposição das comunidades. adotando-se cédula oficial que conterá as
palm ras Sim e Não indicando respecti\ amente, aprornção ou rejeição da proposição.

§ 1" - A proposição será considerada aprornda se o resultado lhe li' er sido
fa, orá' el pelo 'olo da maioria dos eleitores, que comparecerem às umas. em
manifestação a que se tenham sido apresentados pelo menos 50%i da totalidade dos
eleitores em oh idos.

§ 2º - São realizadas. no maximo duas consultas por ano.
§ 3º - É vedada a reali/,ação de consultas populares nos quatro meses que
antecedem as eleições para qualquer ní rei de go' erno.
40
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Art. 74 - O Prefeito Municipal proclamará o resultado da consu lta popular.
que será considerado como decisão sobre a proposta. de,·endo o Go' erno Municipal
quando couber. adotar as pro' 1dências legais para sua efeti' ação.

Seção VII
Da Administração Pública Municipal
Disposições Gerais
Art. 75 - A Administração Municipal direta e indireta obedecerá aos
princ1p1os da legalidade. impessoabilidade. moralidade. publicidade e eficiência. no
âmbito de sua competência constitucional e também aos seguintes :

1 - Os cargos, empregos e funções públicas. são acessÍ\ eis aos brasi leiros de
ambos os sexos que preencham os requisitos estabelecidos em lei assim como aos
estrangeiros na forma da lei:
II - A im estid ura no cargo ou emprego público depende de apro' ação
préYia em concurso público de prorn ou de pro\ as e títu los. de acordo com a nature.1.a e
a compl exidade do cargo ou emprego na forma pre\ ista em lei. ressah adas as
nomeações para cargo em comissão. declarado em lei de li\ renomeação e exoneração:
lll - O prazo de rnlidade do concurso público será de até dois anos
prorrogá' el uma \'e.1. por igual período:
IV - Durante o prazo 1111prorrogá' el preYisto no edi tal de com ocação.
aquele apro\'ado em concurso público de prorns ou de provas e títulos será convocado
com prioridade sobre no\ os concursados para assumir cargos ou emprego na carreira:
V - As funções de confiança. exercidas exclusirnmente por sen idores
ocupantes de cargo efetiYO, e os cargos em comissão a serem preenchidos por
sen idores de carreiras. nos casos. condições e percentuais mínimos pre' istos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção. chefia e assessoramento :
VI - É garantido ao sen idor público municipal o direito à li\ re associação
sindical:
VII - O direito de gre\'e será exercido nos termos e nos limites defínidos em
lei complementar federal:
VIII - A lei resen ará percentual dos cargos e empregos públicos para
pessoas portadores de deficiência e definirá os critérios de sua admissão:
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IX - A lei ordinária municipal estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público.
X - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que traia o § -4" do art. 39 da CF/88. somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica.
obsen ada a inicial!\ a prirnda em cada caso. assegurada a re' isão geral anual sempre na
mesma data e sem distinção de índices:
X I - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos. funções e
empregos públicos da administração direta. autárquica e fundacional. dos membros de
qualquer dos Poderes do Município. dos detentores de mandato eleti' o e dos demais
agentes públicos e os proYentos. pensões ou outras espécies remuneratórias. percebidos
cumulati' amente ou não. incluídas as rantagens pessoais ou de qualquer outra nature/.a.
não poderão exceder o subsídio mensal em espécie do Prefeito Municipal.
XII - É 'edada a 'inculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoa do sen iço público:
X III
Os acréscimos pecuniários percebidos por ser\'idores públicos não
serão computados e nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores:
XIV - Os subsídios e os 'encimentos dos ocupantes de cargos e empregos
públicos são irreduth eis. ressah ado o disposto nos incisos X I e XTV deste artigo e dos
artigos 39. §4". 150. li. 153, Ili. §2. I da Cf'/88.
XV - É 'edada a acumu lação remunerada de cargos públicos. exceto
quando hom er compatibilidade de horários. obsen ado em qualquer caso o disposto no
inci so XI , Art. 37 da Constituição Federal:
a) a de dois cargos de professor:
b) a de um cargo de proressor e outro técnico ou científico:
c) a de dois cargos pri' ali\ os de profissionais da saúde, com profissões
regulamentadas.
XVI - A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
as· autarqwas. fundações. empresas públicas. sociedade de economia mista suas
subsidiárias e sociedades controladas diretamente ou indiretamente pelo poder público;
XVU - A administração fa1:endária e seus sen idores fiscais terão. dentro de
suas áreas de competência e jurisdição. precedência sobre os demais setores da
administração pública municipal. exceto n{) que di/. respeito a ,·antagem pecuniária. na
forma da lei :
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XVIII
Somente por lei específica poderão ser criadas autarquias. e
autorinda a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de
fundação pública, cabendo a lei complementar, neste último caso definir as áreas de sua
atuação.
XIX - Ressalvados os casos específicos na legislação. as obras. sen iços.
compras e alienações. serão contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os conco rrentes. com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamen to. mantidas as condições efetirns da proposta. nos
te rmos da lei, exigindo-se a qualificação técnico-econômica indispensá' el à garantia do
cumprimento das obrigações:

§ 1º - A publicidade de ato. programa projeto. o bra. sen-iço e campanha de
órgão público. por qualquer 'eículo de comunicação. somente pode ter caráter
informati\ o. educali\ o ou de orientação social. e dele não constarão nome. sí mbolo ou
imagem que caracteri/e a promoção pessoaJ de autoridade. semdor público o u partido
político.
§ 2" - Os poderes do Município, incluídos os ó rgãos que o compõem.
publicarão trimestralmente o montante das despesas co m publicidades pagas o u
contratadas naquele período. com cada agência o u Yeículo de comunicações:

§ 3" - A não obsen ância do disposto nos incisos li e lll implica a nulidade
do ato e a punição da autoridade responsável. nos termos da lei:

§ 4(1 - Os atos de improbidade administratirn resultarão na perda dos direitos
políticos. perda da função pública. a indis ponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário público munici pal na forma e gradação pre\ istas em lei . sem pr~juí/.O da ação
penal cabi\ eL
§ 5º - A lei federaJ estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente. sen idor o u não. que causem pr~fUÍ/O ao erário,
ressai\ adas as respecti\ as ações de ressarcimento :

§ 6" - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito pri\'ado
prestadoras de sen iço público. responderão pelos danos que seus agentes nessa
qualidade causarem a terceiros assegurando o direito regressl\ o contra os res ponsá,·eis
no caso de dolo ou culpa:
XX A lei ordinária disciplinará as formas de participação do usuário. na
administração direta e indireta. regulando especialmente:
a) reclamações relati\ as à prestação de serYi ço público em geraJ asseguradas
a manutenção de sen iços de atendimento ao usuário e a m aliação peri ódica. externa ou
interna. da qualidade dos ser\'iços:
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b) o acesso dos usuarios a registros administrati\ os e a informação sobre
atos do go' emo. obser\'ado o disposto no artigo 5" inciso X e XXXlll da CF/88.
c) disciplina da remuneração contra exercício negligente ou abusi\ o de
cargos. emprego ou função na administração pública:

XXI - A lei ordinária disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante
de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a
informações pri\ ilegiadas:
XXII - A autonomia gerencial. orçamentária e financeira dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta. poderá ser ampliada mediante contrato. a
ser firmado entre seus administradores, e o Poder Público, que tem por objeti\ o a
fixação de metas e desempenho para o órgão ou entidade. cabendo à lei ordinária dispor
sobre:
a) pra/.o de duração do contrato:
b) controle e critérios de desempenho direto. obrigações e responsabilidade
dos dirigentes:
c) remuneração do pessoal:
XXlll
O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às
sociedades de economia mista e suas subsidiárias que recebem recurso da umão. Estado.
Distrito Federal ou dos Municípios para o pagamento de despesas de pessoa ou de
custeio em geral:

XXIV - Ao serYidor público em exercício do mandato eleti\'O. aplicam-se as
segrnntes disposições·

a) Tratando-se de mandato eleti\ o federal. estadual ou distrital. ficará
afastado de seu cargo ou função:
b) lm estido no mandato de Prefeito. será afastado do cargo, emprego ou
função_ sendo lhe facu ltado optar pela sua remuneração:
c) lm estido no mandato de ,·ereador. harnndo compatibilidade de horário
perceberá também as 'antagens de seu cargo eleth o e não hm endo compatibilidade,
será aplicada a norma do inciso anterior:
d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato
eleti' o. seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais exceto para
promoção por merecimento:
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e) Para efeito de beneficio pre'v idenciário. no caso de afastamento. os
'ai ores serão determinados corno se em exercício esti' esse:
XXV - O Prefeito. o Vice-Prefeito. os Vereadores e os sen idores
municipais. bem como as pessoas ligadas ele por matrimônio ou parentesco afim ou
consangüíneo. até o segundo grau ou por adoção. não poderão contratar com o
Município. subsistindo a proibição até seis meses após findas as respecti' as funções:
Parágrafo Único
Não se incluem nesta proibição os contratos cujas
cláusulas sejam uniformes para Lodos os contratos:
XXVI - As despesas com o pessoal ati' o e com o malirn do Município. não
podem exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal:
XXVll A concessão de' antagens ou o aumento de remuneração. a criação
de cargo o u a alteração de estrutura de carreira e a admissão de pessoal de qualquer
título. por órgão da administração direta ou indireta só podem ser feitos·
a) Se hoU\ er dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de
despesas do pessoal e dos acréscimos delas dewrrentes:
b) Se holl\ er autori;:ação específica em Lei de Diretri1:es Orçamentárias
ressai\ adas as empresas públicas e sociedades de economia mista.

Subseção 1
Dos Servidores Municipais
Art. 75 - O Município instituirá Regime Jurídico Único e Plano de
Carreira para os sen idores da administração direta. autárquica e fundacional.

§ Iº - A política de pessoal obedecerá as seguintes diretri/es·
1 - Valori/ação e dignificação da funçã.o pública e do sen idor público;
li - Profissionalil'.ação e aperfeiçoamento do sen idor público:
Ili
Constituição de
aperfeiçoamento de administradores:

quadro

dirigente,

mediante

formação

e

IV - Sistema de mérito objetirnmente apurado para o ingresso no serriço ou
<lesem oh imento na carreira:
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V - Remuneração compatÍ\ el com a complexidade e responsabilidade das
tarefas e com esco laridade exigida para o seu desempenho.

§ 2º - Ao servidor público que por acidente ou doença. to rnar-se inapto para
e\.ercer as atribuições específicas de seu cargo, serão assegurados os direitos e
rnntagens a ele inerentes. até seu defínitirn apro\'eitamento em outro cargo.
§ 3º - Para o pro' imento de cargo d e nature1:a técnica exigir-se-á respecti\ a
habilitação profissional.
Art. 76 - O mu111c1p10 assegurará ao sen idor público municipal. assim
compreendidos aq ueles do Legislati\ o Municipal, os direitos pre\ 1stos no art . 7° .
incisos IV. VII, VIII. IX. XII. XHI. XV. XVI, XVII . XVIII. XIX. XX. XXII e XXX da
CF/ 88 e os que. nos termos da lei. 'isem à melhoria de sua condição social e a
produti\ idade no ser\'iço público.
Paragrafo Único - Cada períod o de cinco anos de efeti' o exercício. da ao
serrid or concursado direito ao adicional de de/ por cento sobre o seu ' enci mento e
gratificações inerentes ao e\.ercício de cargo ou função o qual a estes se incorpora para
o efeito de aposentadoria.
Art. 77 - A lei assegurará ao sen idor público d a administração direta das
autarquias e das fundações. isonomia de 'encimentos e salários para os cargos de
atribuições iguais ou assemelhadas d o mesmo poder. ou entre sen idores dos poderes
Executi\ o e Legislatirn, ressai' adas as 'antagens de caráter indi\ 1dual e as relatirns à
nature/.a o u ao local de trabalho .
Art. 78 - .É está\ el após três anos de efetivo exercício. o sen idor público
nomeado para cargo de pro\ imento efeti\ o. em 'irtude de concurso público.

§ 1º - O sen·idor público está' el só perderá o cargo:
1- Em\ irtude de sentença Judicial transitada em Jttlgado :
II - Mediante processo administrati\ o em que lh e St'.ia asseg urada ampla

defesa.
Ili - Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. na
forma da lei complementar assegurada an1pla defesa:

§ 2º - lm alidada por sentença judicial a demissão do sen idor público
está' eL será ele reintegrado e o e\ entual ocupante da 'aga, se está\ eL reconduzido ao
cargo de origem. sem direito à indeni1:ação. apro' eitado em outro cargo ou posto em
di sponi bilidade com remuneração proporcional ao tempo de sen ·iço:

46
R11t1 Major F11lgê11cio, OS - Cep. 39 70 7. 000 - São Jm;é tio Jacuri / M(,"

/' \}
"
J;' 7 \ ,

JSi

~i·'.,;,·

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI

§ 3" - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade. o sen idor está\ el

ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de sen iço até o
adequado apro\ eitamento em outro cargo.
§ ..Jº - Como cond ição para aqu1s1çao de estabilidade. é obrigatória a
arn1iação espec1aJ de desempenho por comissão constituída para essa finalidade.

Art. 79 - O ser\'idor público será aposentado:
1 - Por inrn1idez permanente. com prO\ entos integrais quando decorrente de
acidente em serriço, moléstia profissional ou doença grave. contagiosa ou incurável.
especificada em lei. e proporcionais nos demais casos;
II - compu lsoriamente. aos setenta anos de
proporcionais ao tempo de contribuição:

idade.

com prO\ entos

Ili - roluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de de1. anos de
efeti\ o exercício no ser\' iço púb lico e cinco anos no cargo efetirn em que se dará a
aposentadoria., obserYada as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição. se homem. e
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição. se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade. se homem. e sessenta anos de idade. se
mulher. com pro,·entos proporcionais ao tempo de contribuição.
§ I" - As e:xceções aplicá\ eis no caso de e'ercício de ati\ idades
consideradas penosas. insalubres ou perigosas serão as estabelecidas em lei
complementar federal:
§ 2l' - O tempo de serYiço público federal. estadual ou municipal será
computado integral mente para os efeitos de aposentadoria:
§ 3º - Os proventos da aposentadoria. nunca inferiores ao salário mínimo.
serão re\'lstos na mesma proporção e na mesma data. sempre que se modificar a
remuneração do sen idor em ati\ idade e serão estendidos aos inati\ os os benefícios
ou 'antagens posteriormente concedidos ao sen idor em ati\·idade. mesmo quando
decorrentes de transformação ou reclassi fícação do cargo ou função em que se tiver
dado aposentadoria. no foram da lei.

§ 4° - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos
'cncimentos ou pro,·entos do sen idor falecido. obsen ado o disposto no parágrafo
anterior.
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§ 5" - Para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca do
tempo de contribuição na administração pública e na a li' idade pri' ada. rural e urbana.
nos termos do § 9º do art. 20 1 da CF/88.

§ 6º - É 'edada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria, ressai' ados os casos de ali' idades exercidas
exclusi' amente sob condições especiais, como aquelas pre' istas no § 1º. deste artigo.
§ 7º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão redu/idos em
cinco anos. em rel ação ao disposto no Art. 79. Inciso Ili , --a". para o professor que
compro' e exclusi' amenle tempo de efeti' o exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio.
§ 8º - Ressalrndas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumulá\ eis na
forma desta Lei Orgânica. é 'edada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta
do Tesouro Municipal.

§ 9º - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de
contribuição fictício .
Art. 80 - A contratação de sen idores por tempo de sen ·iço determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público será efetuada no
regime estatutário e os contratados serão contribuintes do Regime Geral da Pre' idência
Social - RGPS especificamente para o INSS :
Parágrafo único - Os servidores públicos da Câmara Municipal serão
regidos pelo mesmo estatuto municipal.
Art. 81 - O Chefe do Poder Executi\ o tem competência para. por ato
próprio. mediante decreto. declarar a desnecessidade de cargos públicos.
Parágrafo único - A ex tmção de cargo somente ocorrerá mediante lei
especifica.

Capítulo IV
Da Publicidade dos Atos Municipais
Art. 82 - A publicação das leis, decretos e atos normativos municipais farse-á em órgão oficial do Município. com circulação em todo o terntóno. na me.'\istência
de órgão oficial , dererão ser, juntamente com os demai s atos. publicados por afixação
no painel locali zado na sede da Prefeitura ou Câmara con forme o caso.

§ I º- Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação:
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§ 2º- A publicação dos alos não normali\ os.

poderá ser feita de forma

redLl/ida:

§ 3º - O Poder E'\ecuti\ o fará publicar·
1 - MensaJmente o balancete resumido da receita e da despesa:

li - Mensalmente. os montantes de cada um dos tributos arrecadados:
Ili - Anualmente, até 15 de março pelo órgão ofícial do Município e do

Estado. as contas da administração constituídas do balanço financeiro . do balanço
patrimonial. do balanço orçamentário e da demonstração das \ aríações patrimoniais.
adm itin do-se a publicação de forma sintética:
Fica o Prefeito Municipal na obrigatoriedade de fornecer para todos os
'ereadores e imprensa local , jornais, emissoras de rádio e de tele,·isào. cópias dos
documentos citados nos incisos L IL Ili deste arti go:
fV

V - O Município manterá os li\'ros que forem necessários ao registro dos
seus ser\'iços e controle de suas ati' idades:
VI - Os li' ros serão a benos. rubricados e encerrados pelo Prefeito e pelo
Presidente da Câmara conforme o caso, ou por funcionário designado para tal lim:
VII Os li\ ros referidos neste arti go poderão ser substituídos por fichas ou
outro sistema. com enientemente auten ticado.

Seção I
Dos Atos Administrativos
Art. 83 - Os atos administrati\ os de competência do Prefeito. de\ em ser
expedidos com obsen ância às seguintes normas:
1 - Decreto. numerado em o rdem cronológica, nos seguintes casos:
a) regulamentação de lei :
b) instituição. modifícação ou e:\tinção de atribuições não constantes em lei:
c) regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração
municipal:
d) abertura de créditos especiais e suplementares até o limite autori/ado por
lei. assim como os créditos e'\tra-ordinários:
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e) declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de
desapropriação ou sen idão administrati\ a:
1) apro' ação de regulamento ou de regimento das entidades que compõem a
administração municipal :

g) permissão de uso de bens municipais:
h) normas de efeitos externos. não pri' atirns de lei:
i)fí:\ação e alteração de preços:

j) delegação de competência a Secretários Municipais ou a outros
sen idores.
li - Po rtaria nos seguintes casos:

a) prO\ imento e 'acância dos cargos públicos e demais a tos de efeitos
indi' iduais:
b) lotação e relotação dos quadros de pessoal:
e) abertura de sindicância e processos administrati' os. aplicação de
penalidade e demais atos indi\ iduais de efeito interno:

d) outros casos determinados em lei ou decretos.
Ili - Contrato. nos seguintes casos :
a) admissão de sen idores para sen iço de caráter temporário. na forma da
lei.
b) execução de obras e sen iços municipais, nos termos da lei .
Parágrafo Único - Os atos constantes dos itens li e III deste artigo. poderão
ser delegados.
IV - A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer. a qualquer
interessado. no pra7o má-..;imo de quin.1.e dias, certidões dos atos. contratos e decisões.
desde que requeridos para fin s determinadÕs. sob pena de responsabilidade da
autoridade ou sen-idor que negar o u retardar a sua expedição. No mesmo pra.1.0 dererão
atender às requisições judiciais se outros não forem fixados pelo jui.1..
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V
As certidões relati\ as ao Poder Executirn. serão fornecidas pelos
Secretários da Prefeitura, exceto as declarató rias de efeti\ o exercício do Prefeito, que
serão fornecidos pelo Presidente da Câmara.

Seção li
Dos Tributos Municipais
Art. 84 - São tributos municipais. os impostos. as ta'\as e as contribuições
de melhoria, decorrentes de obras públicas. instituídas por lei mun icipal. pre\ istas nos
artigos 156 e 158 da CF/88, atendidos os princípios constitucionais e as normas gerais
de Direito Tributário.
Art.85 - São de competência do Município os impostos so bre:
l - Propriedade predial e territorial urbana:
li
Transmissão imer vivos. a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imó\ eis. por nature1:a ou acessão 11sica e de direitos reais sobre imó\ eis. e:-.ceto os de
garan tia bem como. cessão de direitos a sua aquisição:

Ili - Sen iços de qualquer nature/'a, não compreendidos na competência do
Estado. definidos na lei complementar pre,·ista no art. 146 da CF/ 88

§ 1º - O imposto pre\'isto no inciso 1, poderá ser progressi' o. nos termos da
lei. de forma a assegurar o cumprimento da função social:
§ 2º - O imposto pre' isto no inciso II. não incide sobre a transmissão de
bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa ju rídica em reali zação de capital,
nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão. incorporação. cisão
ou extinção de pessoa jurídica. sah o se. nesses casos. a atividade preponderante do
adquirente for a compra e 'enda desses bens ou direitos. locação de bens imó rnis ou
arrendamento mercan til:

§ 3" - A lei determinará medidas para que os consumid ores se.iam
esclarecidos acerca do imposto pre\ isto no inciso Ili.
§ 4" - As taxas só poderão ser instituídas por lei, em ra;:ão do exercício do
poder de polícia ou pela utili.1:ação efeti' a ou potencial de sen iços públicos especí fi cos
e di' ish·eis. prestados ao con tribuinte ou postos à disposição pelo município. não
podendo. no entanto ter base de cálculo própria de impostos.
§ 5" - A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de
imó' eis 'alori/ados por obras públicas municipais. tendo como limite total . despesa
reafüada e como limite indi\ idual o acréscimo de ' alor que da obra resultar por cada
imóYel beneficiado de acordo com a lei:
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§ (1° - Sempre que possí\ el. os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. facultando à administração
municipal. especialmente para conferir efeti\ idade a esses objetirns_ identiÍlcar_
respeitados os direitos indiYiduais e nos termos da lei , o patrimônio. os rendimentos e as
ati,·idades econômicas do contribuinte.

Art. 86 - O município poderá criar colegiado constituído paritariamente por
serúdores designados pelo Prefeito Municipal e contribuintes indicados por entidades
representatirns de categorias econômicas e profissionais. com atribuições de decidir. em
grau de recurso. as reclamações sobre lançamentos e demajs questões tributárias.
Art. 87 - O Prefeito Municipal promo' erá periodicamente. a atuali1:ação da
base de cálculo dos tributos municipais.
Art. 88 - A concessão de isenção e de anistia de tributos mu111c1pllis
dependerá de autorização legislati' a e de,·e estar de acordo com as disposições da Lei
Complementar Federal nº. 1O1 /2000 .
Art 89 - A remissão de créditos tributários somente poderá ocorrer nos caos
de calamidade pública ou notória pobrua do contribuinte. de' endo a lei que autorize_
ser aprornda por mruoria de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
Art. 90 - A concessão de isenção. anistia ou moratória. não gera direito
adquirido e será re' ogada de oficio sempre que se apure que o beneficiário não
satisüvia ou deixar de satisfuer as condições_ não cumpria ou deixou de cumprir os
requisitos para sua concessão.
Art. 91 - É de responsabilidade e competência do Prefeito Municipal a
inscrição em dh ida ati' a dos créditos pro' enientes de impostos. ta:'\as. contribuições de
melhoria e multa de qualquer nature7.a, decorrentes de infrações à legislação tributária
com pra/.O de pagamento fixado pela legislação ou por decisão proferida em processo
regular de fiscali/ação.
Art. 92 - Ocorrendo decadência do direito de constituir o crédito tributário
ou a prescrição da ação de cobrá-lo_ abrir-se-á inquérito administratirn para apurar as
responsabilidades na forma da lei. cumprindo à autoridade municipal. indeni.1.ar o
Município do \alor dos créditos prescritos e não lançados.
Art. 93 - Para obter o ressarcimento das prestações de serriços de natureza
comercial ou industrial ou de sua atuação na organização e exploração ou ali\ idades
econômicas_ o município poderá cobrar preços públicos.
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Parágrafo Único - Os preços de' idos pela utilit:ação de bens e sen iços
municipais de'verão ser fixados de modo a cobrir os custos de respectirns sen iços e
re~justados quando se tomarem deficitários.
Art. 94 - Lei municipal estabelecerá outros critérios para fr..:ação de preços
públicos.

Capítulo V
Do Orçamento Municipal
Seção 1
Das Disposições Gerais
Art. 95 - Leis da iniciati' a do Poder Executi,·o. estabelecerão :

1- Plano Plurianual:
II - Diretri1.es Orçamentárias:
Ili - Orçamentos anuais

§ 1" - O Plano Plurianual compreenderá:
- DiretriLes. objeti\ os e metas para as ações munic1pa1s de execução
plurianual:
li - lm estimento da execução plurianual:

§ 2" - As leis de diretri1es orçamentárias públicas municipais deverão
estabelecer as metas e prioridades da administração municipal. incluindo as despesas de
capital para o exercício financeiro s ubseqüente e ser apro\ ada até o final do primeiro
semestre de cada ano (arl. 165 §2" C F) e conterá:

1 - orientação para elaboração da lei orçamentária anual:
li - alteração na legislatura tributária.
Ili - autori.1,ação para a concessão de 'antagem ou aumento de remuneração,
criação de cargos ou alterações de estruturas de carreiras funcionais.

§ 3º - O orçamento anual compreenderá:
1 - o orçamento anual fiscal referente aos poderes municipais. aos fundos.
órgãos e entidades da Administração direta e indireta:
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li - o orçamento das entidades de administração direta e indireta. inclusi\ e
das fundações instituídas pelo poder público municipal :
lil
o orçamento de im estimento das empresas em que o Poder Público
Municipal, direta ou indiretamente. detenha a maioria do capital social com direito a
'oto:

IV - Orçamento da seguridade social. incluindo todas as entidades e órgãos

a ela ,·inculados (art. 165 § 5º. llJ - CF).
Art. 96 - As emendas ao projeto de lei de orçamento anual de' erão ser
compalírnis com o plano plurianual e com a lei de diretrii'es orçamentárias e submetidas
à apreciação da Câmara Municipal .
O orçamento será uno. incorporando-se obrigatoriamente. na
Art. 97
receita. todos os tributos, renda e suprimentos de fundos e incluindo-se
di scriminadamente. na despesa. as dotações. necessárias ao custeio de todos os seniços
mumc1prus.
Art 98 - São ,·edados:
1 - A inclusão de dispositi\ os estranhos à pre' isão da receita e a fi:xação da
despesa. excluindo-se as autori1:ações para a abertura de créditos adicionais
suplementares e contratações de operação de crédito de qualquer natureza e objetiYo:
li - O início de prog ran1as ou projetos não incluídos na lei orçamentária

anual.
lil
A reali1:ação de despesas ou assunção de obrigações diretas que
excedam os créditos orçamentários originais ou adicionais:

IV
A reali/ação de operações de crédito que excedam o montante das
despesas de capilaJ. ressah adas as autori1:adas mediante créditos suplementares ou
especiais. com finalidade precisa aprorndos pelo Poder Legi slati\ o por maioria
absoluta:
V
A 'inculação de receitas de impostos a órgãos ou fundos especiais.
ressai\ adas as que se destinam à prestação de garantias às operações de créditos por
antecipação de receita:
VI
A abertura de créditos suplementares ou especiais sem prévia
autori1ação legislali\ a e sem indicação dos recursos correspondentes:
VII - A concessão ou utili;,ação de créditos ilimitados:
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VIII - A utili/ação. sem autorização legislati\ a especí fica. de recursos do
orçamen to fiscaJ e da seguridade social para suprir necessidades ou cobrir déficit de
empresas. fundações ou fund os especiais:
IX - A instituição de fund os espec1a1s de qualquer nature;:a sem pré\ ia
autori1:ação legislati\ a:
§ 1º - Os créditos especiais e e-..:traordinários terão ,·1gencia no e-..:erc1c10
financei ro em que forem autorizados. sah o se o ato de auton;:ação for promulgado nos
últimos quatro meses daquele e-..:ercício. caso em que. reabertos no limite de seus saldos,
serão incorporados ao orçamento do exercício subseqüente:
§ 2º - A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para
atender a despesas impre\ ish eis e urgentes. como as decorrentes de calamidade
publica.

Seção li
Das Emendas ao Projeto Orçamentário

Art. 99 - Os projetos-de-lei relati \'OS ao plano plurianual. às diretri1:es
orçamentárias. ao orçamen to anual e aos créditos suplementares e especiais serão
apreciados pela Câmara Municipal, na forma desta Lei Orgânica e do Regimento
Interno.
§ Iº - Caberá à Comissão da Câmara Municipal:
1 - E-..:an1inar e emitir parecer so bre projeto de plano plurianual. diretri;:es
orçamentárias e orçamento anual e sobre as contas do Município apresentadas
anualmente pelo Prefeito:

II - Examinar e emitir parecer sobre os planos. programas mun1c1pais,
acompanhar e fiscalizar as operações resultantes ou não da execução do orçamento sem
prejuí1:0 das demais comissões criadas pela Câmara Municipal.
§ 2º - As emendas serão apresentad as na Comissão de Orçamento e
Finanças. que sobre elas emitirá parecer. e apreciadas. na forma do Regimento Interno.
pelo plenário da Câmara Municipal.

§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou os prqjetos que o
mod ifiquem. somen te poderão ser a pro\ ados. nos segui ntes casos :
1 - Sejam compath eis com o Plano Plwianual e com a Lei de Diretri/.es
Orçamentárias:
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li - Indiquem os recursos necessários. admitidos apenas os pro\enientes de
anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e encargos:
b) sen iço da dh ida:
c) transferências tributárias para autarquias e fundações instituídas e
mantidas pelo poder público municipal e sejam relacionadas com a correção de erros ou
omissões e com os dis positiYos do texto do projeto de lei .

§ 4" - As emendas ao projeto de lei de diretri1:es orçamentárias não poderão
ser apro' adas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 5º - O Prefeito Municipal poderá etl\ iar mensagem à Câmara Municipal
para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a
'otação. na Comissão de Orçamento e Finanças, da parte cuja alteração é proposta.

§ 6" - O Projeto do Plano Plurianual para 'igência até o final do primeiro
exercício financeiro do mandato subseqüente. será encaminhado à Câmara até quatro
meses antes do encerramento do primeiro exercício fin anceiro e será de\ oh ido para
sanção até o encerramento da sessão legislativa para' igorar po r 4 anos.
1 - O Projeto de Lei de Diretri1:es Orçamentárias será encaminhado até oito
meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e de\ oh·ido para sanção até
o encerramento do primeiro período da sessão legislati\ a:
II
O Projeto de Lei Orçamentária do Município será encaminhado. até
quatro meses do encerramento do exercício financeiro . ou seja. até 31 de agosto e
de\ oh ido para sanção até o encerramento da sessão legislati' a em 3 1 de de1:embro .
III - A Câmara. não dernlvendo para a sanção o Projeto-de-Lei do
Orçamento anual no pra/.o consignado no inciso li, o Prefeito promulga-lo-à como lei.
IV
O Executirn não erffiando o projeto-de-lei orçamentária dentro do
pra1:0 estipulado no inciso II. incorre em crime de responsabilidade por omissão (art. 1º
ao Dec. Lei 201 /ú7).

§ 7º - Aplicam-se aos projetos referidos neste artigo. no que não contrariar o
disposto nesta seção. as demais normas relati' as ao processo legislat i\ o.
§ 8º - Os recursos, que em decorrência de ,·eto. emenda ou rejeição do
projeto orçamen tário anual ficarem sem despesas corres pondentes. poderão ser
utili1:ados. conforme o caso, mediante abertura de créditos adicionais suplementares ou
especiais. com pré' ia e específica autorização legislati\'a.
Ruu Mlljor F11lgê11cio, 05 - Cep. 39 70 7.000 - S<io .lo.~é do Jllcuri / MG
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Seção Ili
Da Execução Orçamentá1ia
Art. 100 - A execução orçamentária do Município se refletirá na obtenção
de suas receitas próprias. transferidas e outras. bem como na utili1:ação das dotações
consignadas às despesas para execução dos programas nele determinados. obsen·ando
sempre o princípio do equilíbrio .
Art 1O1 - O Prefeito Municipal fará publicar até 30 (trinta) dias após o
encerramento de cada bimestre. relatório resumido da execução orçamentária.
Parágrafo Único - Não ha\'endo órgão oficial de imprensa local. a
publicação do relatório da execução orçamentária, far-se-á pela fi,ação de edital em
lugar acessh·el ao público. no edifício da Prefeitura.
Art.
representarão:

102

-

As alterações orçamentárias.

durante o

exercício.

se

1 - Pelos créditos adicionais. suplementares. especiais e extraordinários:
li
Pelos remanejamentos. transferências e transposições de recursos de
uma categoria de programação para outra.

Parágrafo Único - O remanejamento. a transferência e a transposição
somente se reali/.ação quando autori;:ados em lei específica que contenhajustificati\ a.
Art. 103 - Na efetirnção dos empenhos sobre dotações ficadas para cada
despesa, será emitida nota de empenho. que conterá as características já determinadas
nas normas gerais do Direito Financeiro.

Seção Ili
Da Contabilidade do Município
Art 104 - As receitas e despesas orçamentárias serão
de caixa única regularmente instituída.

1110\

imentadas atrm és

Parágrafo Único - A Câmara Municipal terá sua própria contabilidade.
Arl. 105 - As disponibilidades de cai:-..a do Município e de suas entidades de
administração indireta., inclusi\e dos fundos especiais e fundações ins tituídas e mantidas
pelo Poder Municipal. serão depositadas em instituições financeiras oficiais.

§ I" - Em caso de não existência de rede bancúna oficial no Município. será
permitida a transferência contida neste artigo, em rede bancária prirnda.
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§ 2º - As arrecadações das receitas próprias do Município e de suas
entidades de adm inistração indireta. poderão ser feitas atra,·és de rede bancária pre\ ista.
mediante con\'ênio.

Art. 106 - Poderá ser constituído regime de adiantamento em cada uma das
unidades da administração direta nas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público Municipal e na Câmara Municipal para soco rrer às despesas miúdas de
pronto pagamento definidas em lei.
Seção IV
Da Organização Contábil

Art. l 07 - A contabilidade do Município obedecerá. na organiLação de seu
sistema administrati\ o e in formati rn e nos seus procedimentos. aos princípios
fundamentais da contabi lidad e e às normas estabelecidas na legislação pertinente.
Parágrafo Único - Os documentos a serem contabili/ados pelo E:\ecuti\ o
Municipal. não poderão sair do prédio da Prefeitura. sendo obrigatória a efeti\ ação do
serviço de contabilidade --;u loco".

Seção V
Das Contas Munici1>ais

Art. 108 - Até 60 (sessenta) dias após o início da sessão legislativa de cada
ano. o Prefeito Municipal encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara
MunicipaJ as contas do Município que se comporão de:
1 - Demonstração con tábil. orçamentária e financeira da administração
direta e indireta incluSÍ\'e de fundos especiais e das fundações instituídas e mantidas
pelo poder público.
li - Demon stração co ntábil. orçamentária e financeira consolidadas dos
órgãos da administração direta com as dos fundos especiais. das fundações. das
autarquias. instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

III - Demonstrações contábeis. orçamentárias e financeiras consolidadas das
empresas municipais.
IV - Notas explicati\ as às demonstrações de que trata este artigo:
V - Relatório circunstanciado da gestão dos recursos públicos municipais no
e'\ercício demonstrado .
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VI - Todas as demonstrações contidas nos incisos L li e IJL de\ erão 'ir
acompanhadas das respectivas cópias autenticadas.

Seção VI
Da Prestação e Tomada de Contas
Art. 109 - São sujeitos à prestação de contas. na forma da lei. todos os
agentes públicos e agentes políticos. responsá\ eis por bens e 'alores pertencentes ou
confiados ao Município.

Seção VII
Da Controle Interno Integrado
Art. 1 1O - Os Poderes Legislati' o e Executivo manterão de forma integrada,
um sistema de controle interno. apoiado nas informações contábeis. com o objeti\ o de:
1 - A\ aliar o cumprimento das metas pre\ istas no plano plurianual e a
e'>ecução dos programas do Go\ erno Vlunicipal:
li - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência da
gestão orçamentária financeira e patrimonial nas entidades da administração municipal.
bem como da aplicação de recursos públicos municipais por entidades de direito
prirndo:

111 - Exercer o controle dos empréstimos e dos financiamentos. ª'ais e
garantias. bem como direitos e haYeres do município.

Capítulo VI
Dos Bens Municipais
Art. 11 1 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada
a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus sen iços.
Art. 1 12 - Constituem patrimônio do Município todos os bens móveis e
imó,·eis. direitos e ações. numerando-se os móYeis segundo o que for estabelecido em
regulamento. os quais ficarão sob responsabilidade da secretaria de administração ou
outro órgão equinuente ou da diretoria. na administração indireta.
Art. 1 13 - Todos os bens municipais de\ erão ser cadastrados com a
identificação respectiva responsabilidade da secretaria de administração ou outro órgão
equirnlente ou da diretoria. na administração indireta.
Art. 1 14 - Os bens patrimoniais de\ erão ser classiíicados:
1 - pela s ua natureJ:a:
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TT - em relação a cada serYiço:
Ili - de' erá ser feita anualmente. a conferência da escrita patrimo nial. com
os bens existentes e. na prestação de contas de cada exercício será incluído o im entário
de todos os bens municipais

,_

Art. 1 15 - A alienação de bens municipais. subordinada à e\:istência de
interesse público deYidamente justificado. será sempre precedida de
ali ação e
o bedecerá às seguintes no rmas:

ª'

1 - Quando imó' eis. dependerá de autori1:ação legislati' a e concorrência
dispensada esta somente nos seguintes casos :
a) Doação. de' endo constar obrigatoriamente do contrato os encargos do
donatário. o praJ:o de seu cumprimento e a clausula do retrocesso sob pena de nulidade
do ato:
b) Permuta:

li Quando mó' eis. dependerá de licitação. dispensada esta somente nos
seguintes casos :
a) doação que será permitida e\:clusirnmente para gins de interesse social :
b) permuta
c) 'enda de ações que se fará na bolsa.
Art. 1 1(i - O Município preferentemente à' enda ou d oação de seus imó,·eis.
ou torgará concessão de direito real de uso. mediante pré\ ia autori1:ação legislativa e
concorrência pública.

§ 1" - A concorrência poderá ser dispensada por lei. quando o uso se destinar
a concessionárias de sen iço público. a entidades assistenciajs ou quando holl\ er
rele' ante interesse público. de' idamente justiçado.

§ 2º - A ' enda a proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas
remanescentes e inapropriá' eis para edificações. resultantes de o bras públicas.
dependerá apenas de pré\ ia aliação e autori;:ação legislati\ a. dispensada a licitação .
As áreas resullantes de modificações de alinhamento serão alienadas nas mesmas
condições. quer sejam apro' eitáYeis ou não.

ª'

Art. 1 17 - A aquisição de bem imó \ eis. por compra ou permuta. dependerá
de pré,·ia m aJiação e autori;:ação legislati' a.
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§ I" - E proibida a doação. 'enda. concessão ou permissão de uso de
qualquer fração dos parques. praças. jardins. áreas 'erdes ou lagos públicos. sah o
pequenos espaços destinados à 'enda de jornais e re\ istas:
§ 2° - O uso de bens municipais. por terceiros. só poderá ser feito med iante
concessão ou permissão a título precário e por tempo determinado e o interesse público
o ex1g1r.
§ 3º - A concessão de uso de bens públicos de uso especial e dominiais
dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato. sob pena de nulidade do
ato. ressah ada a hipótese desta Lei Orgânica.
Art. 1 18 - A concessão administrati\ a de bens públ icos de uso comum
somente poderá ser outorgada por finalidades escolares. de assistência social ou
turística. mediante autori/ação legislati' a.
Parágrafo Único - A permissão de uso que poderá incidir sobre qualquer
bem público. será feita. a título precário por ato unilateral do Prefeito. atrm és de
decreto.
Art. 1 19 - Os projetos-de-lei sobre alienação. permuta e doação de imórnis
do Município. serão de iniciati' a exclusi' a do Prefeito.
Parágrafo Único - A utiliLação e administração dos bens públicos de uso
especial. como mercados. matadouros. estações. recinto de espetáculos e campos de
esportes. serão feitas na forma da lei e regulamentos respecti\ os.

Capítulo VII
Das Obras e Serviços Públicos
Art. 120 - É da responsabi lidade do Município. mediante licitação e em
conformidade com os interesses e as necessidades da população. prestar sen iças
públicos. diretamente ao sob regime de concessão ou permissão. bem como reaJi/.ar
obras públicas. podendo contratá-las. com particulares atraYés de processo licitatório .
,•

Art. 121 - Nenhuma obra pública. sah'o os casos de extrema urgência
de' idamente justificada.. será realil'.ada. sem que conste:

1 - O respecti' o projeto:
li - O orçamento de seu curso:

A indicação dos recursos financeiros para o atendimento das
respecti ' as despesas:
(, 1
Ili -

Rua Major F11lgé11cio, lJS - Cep. 39 707.000 - São José do Jac11ri / M<;

'

/ .~'
;--1,
w: ~
~~,-,;;

1~
· '1(

\ Jost E~ ~ia Ma'
Pre~iient! da Cà

CÂMARA MUNICIPAL DE s,,.io JOSÉ JJO .IACURI

IV - A 'iabilidade do empreendimento_ sua conveniência e oportunidade
para o interesse púb lico:
V - Os prazos para seus início e término.
Art 122 - A concessão ou permissão de sen iço público será efeti' ada nos
termos da lei federal ou com autoriLação da Càmara Municipal. mediante contrato.
precedido de licitação.
§ 1° - Serão nulas de pleno direito as concessões e as permissões. bem como
qualquer autori1:ação para exploração de sen iço público. feitos em desacordo com o
estabelecido neste artigo.

§ 2º - Os sen ·iços concedidos ou permitidos ficarão sempre su.1e1tos à
regu lamentação e à físcali/.ação da administração municipaL cabendo ao Prefeito
aprornr as tarifas respectirns.
Art. 123 - Os usuários estarão representados nas entidades prestadoras de
sen iços públicos na forma que di spuser a legislação municipal. assegurando sua
participação em decisões relati\ as a:
1 - Planos e programas de expansão dos sen iços:

II - Re' isão da base de cálculo dos custos operacionais:
Ili - Polí tica tributária:

IV

Nh·el de atendimento da população em termos de quantidade e

qualidade:
V - Mecanismo para atenção de pedidos dos usuários_ inclusi' e para
apuração de danos causados a terceiros.
Parágrafo Único - Em se tratando de empresas concessionárias de sen iço
público. a obrigatoriedade menci onada neste artigo de\ erá constar do contrato de
concessão ou permissão.
Art 124 - As entidades prestadoras de ser\'iços públicos. são obrigadas.
pelo menos uma 'eL por ano. a dar ampla di\ ulgação de suas ati' idades. informando.
em especial. sobre planos de expansão, apl icação de recursos financeiro s e a reali1:ação
de programa de trabalho.
Art. 125 - Nos contratos de concessão ou permissão de sen·iços públicos
serão estabelecidos entre outros:
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T- Os direitos dos usuários. inclusive as hipóteses de gratuidade:
li - As regras para remuneração do capital e para garantir o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato:
Ili - As normas que possam comprornr eficiência no atendimento de
interesse público, bem como permitir a físcali.1.ação pelo Município. de modo a manter o
sen iço contínuo, adequado e acessí' el:

IV - As regras para orientar a re' isão periódica das bases de cálculos dos
custos operacionais de remuneração do capitaL ainda que estipulada em contrato
anterior:
V - A remuneração dos sen iços prestados aos usuários diretos. assim como
a possibilidade de cobertura de cobrança a outros agentes beneficiados pela existência
dos sen iços:
V I - As condições de prorrogação. caducidade, rescisão da concessão ou
permissão .
Parágrafo Único - Na concessão ou perm1 ssao de sen iços públicos. o
Município reprimirá qualquer forma de abuso econômico, principalmente as que 'isem
a dominação de mercado. a exploração monopolística e o aumento abusirn de lucros.
Art. 126 - O Município poderá re\ogar a concessão o u permissão dos
sen iços que forem executados em desconformidade com o contrato ou ato permitente.
bem como aquele que se re\ elar manifestamente insatisfatório para o atendimento do
usuário.
Art. 127 - As licitações para a concessão ou permissão de sen iços públicos
de' erão ser precedidas de ampla di' ulgação inclusi' e em jornais da capital do Estado.
mediante edital ou comunicado resumido.
Art. 128 - As tarifas dos sen iços públicos prestados diretamente pelo
Município ou órgão de sua administração descentrali.1.ada. serão fic-.adas pelo município
atra\ és do Prefeito. sendo reajustá\ eis quando se tomarem defícientes ou excedentes.
Parágrafo Único - Na formação dos custos dos sen iços de nature.1.a
industrial. computar-se-ão. além das despesas operacionais e adminislrati' as. as
reserras para depreciação e reposição dos equipamentos e instalações bem como
pre,·isão para expansão dos scn iços.
Art. 129 - O Município poderá consorciar-se com outros Municípios para
reali/.ação de obras ou prestação de sen iços públicos de interesse comum.
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Parágrafo Único - O Município deverá propiciar meios para a criação. dos
consórcios de órgãos consulti\ os constituídos por cidadãos não pertencentes ao sen iço
público municipal.
Art. 130 - Ao município é facultado conveniar com o Estado ou a União.
para a prestação de sen iço público de sua competência pri\ ali\ a. quando lhe faltarem
recursos técnicos e de sua finança para a execução do ser\'iço. em padrões adequados.
ou quando hom er interesse mútuo para a celebração do com·ênio .
Parágrafo único - na celebração deste com ênio deverá o Município :
I - Propor os planos de expansão dos serviços públicos:
II - Propor critérios para fí-.:açào de tarifas:

Ili - Realizarª' aJiação periódica da prestação dos sen iços.
Arl. 131 - A criação de entidade da administração indireta para e:-..ecução de
obras ou prestação de ser\'iços públicos só será permitida caso a entidade possa
assegurar sua auto-sustentação financeira.
Art. 132 - Os órgãos colegiados das entidades da administração indireta
terão a participação obrigatória de um representante de seus ser\'idores. eleito por es tes.
mediante 'oto direto e secreto. conforme regulamentação a ser expedida por ato do
Prefeito Municipal .

Capítulo VIII
Dos Distritos
Seção 1
Disposições Gerais
Art. 133 - O Município poderá di' idir-se para fins administratiYOS em
Distritos a serem criados. organi;:ados. suprimidos ou fundidos por lei. após consultas
plebiscitárias à população diretan1ente interessada. obsen ada a legislação estaduaJ e o
atendimento aos requisitos estabelecidos.
Art. 134 - Nos distritos. e-.:ceto na sede. hm·erá um Conselho Distrital
composto por cinco membros. eleito pela comunidade. a ser regulamentado em lei
ordinária
Parágrafo Único
A posse dos membros do Conselho DistritaJ será dada
pelo Prefeito. no prédio da Prefeitura Municipal ou no Distrito.
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Seção li
Dos Conselheiros Distritais
Art. 135 - Os Conselheiros Distritais. quando empossados. proferirão o
seguinte juramento

'·Prometo cumprir dignamente o mandato a mim confiado, observando
as leis e trabalhando pelo engrandecimento do Distaito que represento ...
Art. 136 - A posse dos membros do Conselho Distrital constitui sen iço
público relernnte junto à sua comunidade e será exercido sem remuneração.
Art. 137 - O Conselho Distrital reunir-se-á ordinariamente uma ,·ez por
mês. no dia pre\ ian1ente estabelecido e extraordinariamente por com ocação do
Prefeito. tomando suas deliberações por maioria dos 'o tos
Art. 138 - Sen irá de secretário um dos con selheiros eleitos entre seus pares .
Art. 139 - Nas reuniões do Conselho Distrital, qualquer cidadão. desde que
residente no Distrito e eleitor em SÃO JOSÉ DO J ACUR L poderá usar da palm ra.
desde que pre\ iamente escrito na secretaria designado para tanto a ordem do dia e o
assunto for de interesse do Distrito.

Art. 140 - Compete ao Conselho Distrital:
l - Elaborar. com a colaboração da comunidade as propostas de melhoria.
bem como obras e encaminha-las imediatamente ao Prefeito Municipal:
li - Fiscalizar as repartições municipais no Distrito e a qualidade dos
sen iços prestados pela administração naquela comunidade:

Ili - Representar o Prefeito Municipal e a Câmara sobre qualquer assunto de
interesse do Distrito:
IV - Dar parecer sobre reclamações. representações e recursos de habi tantes
do Distrito encaminhando-se ao poder competente. no caso ao Prefeito Municipal:
V - Colaborar com a admin istração. na prestação dos sen·iços públicos;
VI - Prestar informações que lhe forem solicitadas pelo Go \ erno Municipal.

Capítulo IX
Do Planejamento Municipal
Seção 1
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Disposições Gerais

Art. 141 - O Go' emo Municipal manterá permanente processo de
planejamento. 'isando promo\·er o desenrnh imento do Município. o bem estar da
população e a melhoria da prestação dos sen·iços públicos municipais.
Parágrafo Único - O <lesem oh imento do Município terá por objetirn a
realiLação plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais. no
acesso a bens e sen iços. respeitadas as 'ocações, as peculiaridades e a cultura local,
presen ando o seu patrimônio ambiental. natural e construído.
Art. 142 - O processo de planejamento municipal de,erá considerar os
aspectos técnicos e políticas envoh idos na fixação de objetos, diretri/es e metas para
ação municipal. propiciando às autoridades. aos técnicos de planejamento. executores e
representantes da sociedade ci' iL que participem do debate sobre os problemas locais.
dêem alternati,·as para o seu enfrentamento e busquem conciliar interesses e solucionar
conflitos.
Art. 143 - O planejamento municipal de,·erá orientar-se pelos seguintes
princípios básicos:
1 - Democracia e transparência no acesso às informações disponÍ\ eis:
li - Eficiência e eficácia na utiliLação dos recursos financeiros. técnicos e
humanos disponh eis:

lll - Complementariedade e integração de políticas. planos e programas
setoriais:
IV - Viabilidade técnica e econômica das prop osições. m aliada a partir do
interesse social da solução e dos beneficios públicos:
V - Respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com
os planos e programas estadual e federal existentes.
Art. 144 - A elaboração e execução dos planos e dos programas do Gornmo
Municipal terão acompanhamento e a aYaliação permanente de modo a garan tir o êxito
e a assegurar sua continuidade.
Art. 145 - O planejamento das atiúdades do gO\ erno Municipal obedecerá
diretri1:es deste capítulo e será feito por meio de elaboração e manutenção atuali1:ada
en tre outros. dos seguintes instrumentos:
1- Plru10 de go' emo:
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li - Lei de Diretri.1.es Orçamentárias:

111

Orçamento anual:

TV - Plano Plurianual.
Art. 146 - Os instrumentos de planejamento municipal. mencionados no
artigo anterior. de,·erão incorporar as propostas constantes dos planos e dos progran1as
do município. dada as suas implicações para o desenvoh imento local.

Seção li
Da Cooperação das Associações no Planejamento Municipal
Art. 147 - O Município buscará a
representatí' as no planejamento municipal.

cooperação

das

associações

Parágrafo único - para fim desse artigo entende-se como associação
rep resentati,·a qualquer grupo organi /ado de fins lícitos. que tenha legi timidade para
representar seus filiad os. independentemente de seus objeti' os ou naturel'.ajurídica.
Art . 148 - O Município submeterá à apreciação das associações. antes de
encaminhar à Câmara Municipal, os Projetos-de-Lei do Plano Plurianu al e do
Orçan1ento AnuaL a fim de receber sugestões quanto à oportunidade e o
es tabelecimento de prioridades das medidas propostas.
Parágrafo único - Os projetos de que trata este artigo ficarão à dis posição
das associações durante 30 (trinta) dias. antes das datas lixadas para sua remessa à
Câmara Municipal.
Art 149 - A com ocação das entidades mencionadas neste capítulo far-se-á
por todos os meios à disposição do Go' erno Municipal.

Capítulo X
Da política Municipal
Seção 1
Da Política de Saúde

·-

Art 150 - A saúde é direito de todos e de,·er do poder público. assegurada
mediante políticas sociais e econômicas que úsem a eliminação do risco de doenças e
out ros agra' os e ao acesso uni' ersal e igualitário à ações e sen iços para a sua
promoção. proteção e recuperação.
Art. 15 1 - Para atingir os objeti vos estabelecidos no artigo ante rior. o
município pro mo\ erá todos os meios ao seu alcance:
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1 - Condições dignas de trabalho. saneamento. moradia. alimentação.
transporte e laJ.er:
li

Respeito ao meio ambiente e controle ambiental:

Ili - Acesso igualitário de todos os habitantes do Município. às ações e

serYiços de promoção. proteção e recuperação da saúde sem qualquer discriminação.
Arl. 152 - As ações e sen iços de saúde são de nature7.a pública. cabendo ao
Poder Público sua normati;;ação e controle. de' endo sua e.\.ecução ser feita
preferencialmente atraYés de sen iços públicos e complementarmente atra\ és de
sen·iços de terceiros.
§ I" - É vedada a cobrança ao usuano pela prestação de sen iços de
assistência à saúde. em enfermarias mantidas pelo Poder Público ou serYiços pri\ ados.
contratados ou com eniados pelo Sistema Único de Saúde:
§ 2" - As insti tuições pri' adas poderão participar de forma complementar do
Sistema Único de Saúde. segundo diretriLes deste. mediante contrato de Direito Público
ou com ênio. tendo preferência as entidades fi lantrópicas e as sem fin s lucrati' os
§ 3" - As instituições pri' adas de saúde ficarão sob supen isão do setor
público. nas questões de controle de qualidade e de informações e registros de
atendimentos. conforme as normas do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

Ar!. 153 - São competências do município. exercidas pela Secretaria da
Saúde ou equ1rnlentê:
1 - Comando do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) no âmbito do
Município. em articulação com a Secretaria de Estado da Saúde:

ll - Instituir planos de carreira para profissionais da saúde. baseado nos
pnnc1p1os e critérios aproYados em nível nacional. obsen ando ainda pisos salariais
nacionais e incenti\ o à dedicação exclusiva e tempo integral. capacitação e reciclagem
permanentes. condições adequadas de trabalho para execução de suas ali\ idades em
todos os n heis:
JJT

Assistência à saúde:

IV - A elaboração e atualização periódica do plano municipal de saúde. em
termos de prioridades e estratégicas municipais. em consonância com o plano estadual
de saúde e de acordo com as diretri1:es do Conselho Municipal de Saúde e apro' ação em
lei:
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V - A elaboração e atuali/ação da proposta orçamentária do SISTEMA
ÚN ICO DE SAÚDE (SUS) para o Município:
VI A proposição de projetos-de-lei que contribuam para 'iabilil'.ação do
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) no Município:
Vil - A administração do fundo municipal de saúde:
VIII - A compatibili;:açào e complementação das normas técnicas do
Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde de acordo com a realidade
municipal:
IX - O planejamento e e:\ecução das ações de controle das condições dos
ambientes de trabalho e dos problemas de saúde relacionados:
X - A administração e e:\ecução das ações e sen iças de saúde e de
promoção nutricional. de abrangência municipal ou intermunicipal:

Xl - A formulação e implementação da política de recursos humanos na
esfera municipal, de acordo com as pollticas nacional e estadual de desenrnh imento de
recursos humanos para a saúde:
XII - A implementação do sistema de informações em saúde_ no âmbito
municipal:
XIII - O acompanhamento. arnliação e dirnlgação dos indicadores de
morbimortalidade no âmbito municipal :
XIV - O planejan1ento e e:\ecução das ações de ,-igilância sanitária
epidemiológica e de saúde do trabalhador no âmbito do Município:
XV - O planejamento e execução_ das ações de controle de meio ambiente e
de saneamento básico no âmbito do Município:
XVI - A normati1:ação e e:\ecução. no âmbito do Município. da política
nacional de insumos e equipamentos para a saúde:
XVII - A execução. no âmbito do Mtmicípio. dos progran1as e projetos
es tratégicos para enfretamento das prioridades nacionais. estaduais e municipais. assim
como situações de emergências:
XV III - A complementação das normas referentes às relações com o setor
pri\ ado e a celebração de contratos com serviços de abrangência municipal:
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XIX A celebração de consórcios intermunicipais para formação de sistema
de saúde quando hournr indicação técnica e consenso das partes:
XX - Organi/ação de distritos sanitários com a alocação de recursos
técnicos e práticos de saúde adequados à realidade epidemiológica local. obserrndos os
princípios de regionalização e hierarqui1:ação :

Parágrafo Único - Os limiles do distrito sanitário referidos no inciso XX do
presente artigo. serão fixados segundo os seguintes critérios:
a) Área geográfica de abrangência:
b) Descrição de clientela:
c) Resoluti\ idade dos sen iços à disposição da população.
Art. 154 - O Município criará duas instâncias colegiadas de caráter
deliberati' o : a Conferência Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde.

§ 1" - A Conferência Municipal de Saúde conrncada pelo Secretário de
Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde com ampla representação da comunidade.
objeti' a m aliar a situação do Município e fo.:ar as diretri/es da política municipal de
saúde.

§ 2º - O Conselho Municipal de Saúde. com objetirn de formular e controlar
a execução de política municipal de saúde. é composto pelo goYerno. representantes de
entidades prestadoras de sen-iços de saúde. usuários e trabalhadores do SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE (SUS). de' endo a lei dispor sobre a sua organi/.ação e
funcionamento.

Art. 155 - É 'edada a destinação de recursos públicos para au:\.ílio ou
sub\ enções a entidades pri' adas com fins lucrati' os.
Art. 156 - As ações e sen iços de saúde integram uma rede regionali1:ada e
hierarqui/ada e constitui o SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). no âmbito
municipal. organi;:ado de acordo com as diretri1:es pre\ istas no artigo 198 da CF.
obedecendo ainda os seguintes preceitos:
1 - Distribuição dos recursos técni cos e práticos:
li - Integralidade na prestação das ações de saúde, adequadas às realidades
epidemiológicas:

Ili - Uni' ersalidade de acesso aos ser\'iços de saúde:
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IV - Igualdade de assistência à saúde:
V

Direito de informação:

VI - Capacidade de resolução do sen·iço em todos os nh eis de assistência:
VII - Participação em nh el de decisão de entidades representante do Poder
Legislati\ o. na formulação, gestão e controle da política municipal e das ações de
saúde. atrm·és do Conselho Municipal de Saúde de caráter deliberati\ o e político:
VIII - Diretrii'es da Conferência Municipal de Saúde. que se reunirá a cada
ano. com representantes dos Yários segmentos sóciais para arnliar a situação da saúde
no município e estabelecer as diretrizes da política municipal da saúde ou
e.\traordinariarnente por este e pelo Conselho Municipal de Saúde.
Art. 157 - A Conferência Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de
Saúde. instâncias colegiadas. de caráter deliberati\ o. serão regidas por lei s específicas.
Parágrafo Único - A lei que instituir a Conferência Municipal de Saúde e o
Conselho Municipal de Saúde definirá suas prerrogati\ as. atribuições e seus de\ eres. a
forma de eleição e a duração do mandato de seus membros.
Art. 158 - O Sistema municipal de saúde será financiado com recursos do
orçamento do Município. do Estado. da Seguridade Social e da União. além de outras
fontes pre\ istas na Lei Orgânica Federal de Saúde:
§ I" - Os recursos financeiros do sistema municipal de saúde serão
administrados por meio do fundo municipal de saúde. \·inculado à Secretária Municipal
de Saúde e subord inado ao planejamento e controle do Conselho Municip<1I de S<1úde:

§ 2º - A instalação de quaisquer no\ os sen iços públicos de saúde de,·e ser
di scutida e apro\ada no âmbito do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) e do
Conselho Municipal de Saúde, le\ ando em conta a demanda, cobertura. distribuição
geográfica. grau de comple'\idade e. articulação do sistema:
§ 3º - As ações de saneamento. que renhan1 a ser executadas pelo SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE (SUS). serão financiadas por recursos especiais ou outros da
União. do Estado e do Município.

§ ..+" - Os gastos com a saúde. na sede do Município, implicarão
proporcionalidade de gastos na 1:ona rural.
Seção li
Da Educação
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Art. 159 - É deYer do Município e da família prorno' erem a educação préescolar e o ensino fundamental com a colaboração técnica e financeira da União e do
Estado. 'isando ao pleno desem oh·imento da pessoa. formando cidadãos capa.1.es de
refletir criticamente sobre a realidade e de transformá-la. além de prepará-la para o
trabalho.

§ Iº - O Município poderá oferecer o ensino de 2º grau. desde que
presen ada a prioridade de atendimento ao ensino pré-escolar e fundamental .
§ 2º - Na promoção da educação pré-escolar e do ensino fundamental. o
Município obsen ará os seguintes princípios:

l - Igualdade de condições para o acesso, freqüência e permanência na
escola:
li - Liberdade de aprender. ensinar. pesquisar e dirnlgar o pensamento. a

arte e o saber:
Ili PI uralismo de idéias e de concepções pedagógicas. filosóficas. políticas
e religiosas. que condu/.arn o educando à formação de uma postura ética-social própria:

IV - Gratuidade do ensin o público em estabelecimentos oficiais. exlensi\ a
ao material escolar básico e a alimentação do aluno. quando na escola sendo proibido
qualquer tipo de cobrança:
V - Valori;:açào dos profissionais da educação:
VI - Gestão democrática do ensino público municipal:
VII - Melhoria do padrão de qualidade do ensino atrm és de:
a) Reciclagem periódica dos profissionais da educação:
b) Funcionamento de bibliotecas e laboratórios em todas as escolas
mu111c1pa1s:
c) Quando de pessoal que assegure supen isor pedagógico. orientador
educacional. assistente de turno e professor eventual :
d) Lotação limitada de salas de aulas:
e) Direito à licença remunerada os profissionais da educação. para
reciclagem ou especiali1:açào na sua área específica a critério do órgão próprio do
sistema.
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Art. 160 - O de\'er do Município para com a educação será concretizado
mediante a garantia de:
1 - Educação pré-escolar. na faixa etária de quatro a seis anos. o ensino
fundamental obrigatório e gratu ito. inclusi\'e para os que a este não ti\ eram acesso na
idade própria:

li - Atendimento educacional especialiLado. com colaboração da família.
aos portadores de deficiências. preferencialmente no ensino regular. com garantia de
recursos humanos capacitados e qualificados. material e equipamentos adequados e
transporte. ou em instituições próprias existentes no Município ou atrm·és de com ênios
ou qualquer outro instrumento legal de cooperação:

Ili - Oferta de ensino fundamental regular noturno. e de ensino sup leti\ o
adeq uados às condições do educando:
IV - Atendimento ao educando. na pré-escola e no ensino fundamental.
atrm·és de programas suplementares de material didático-escolar. transporte.
alimentação e saúde. sendo esta entendida como: médico-odontológica. psicológica e
social:
V- Garantia de aplicação, no ensino público municipal. dos recursos
orçamentários do Município. na forma estabelecida pelas constituições Federal e do
Estado :
VI - Plano curricular para as escolas rurais. condi;:ente com a sua realidade
em relação à carga horária. calendário e grade curricular. respeitando-se as épocas de
plantio e colheita próprias de cada região :
VII - Jornada de oito horas diárias para cada curso diurno. a ser implantada
progressi\ amente:
VIII - Expansão e manutenção da rede municipal de ensino. com a dotação
de infraestrutura física e equipamentos adequados:
IX
Atendimento por profissionais legalmente habilitados nas áreas de
supen 1sao escolar. orientação educacional e inspeção escolar nas áreas públicas
municipais. em todos os nh eis e modalidades de ensino oferecidos:
X - Adequação dos planos curriculares às reais necessidades dos alunos, no
que di/ respeito aos conteúdos. carga horária. métodos e técnicas de ensino:
XI
De,·erão estar incluídos no desenrnl\'imento do currículo. programas
de ed ucação ambiental e educação para o trânsito.
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Art. 161 - Os recursos públicos destinados à educação pré-escolar e às
creches serão aplicados prioritariamente no atendimento às áreas habitadas por
população de bai"Xa renda, om idos os Conselhos de Educação e de Defesa da Mulher e
da Criança.
§ J" - O Poder Público poderá conceder, mediante autori1:ação da Câmara
Municipal e OU\ ido o Conselho Municipal de Educação. incenti\ os. beneficios e
estímulos. inclusi\"e físcais , às empresas pri\ adas que estimulem e faci litem a educação
fundamental de seus empregados.
§ 2" - Lei Complementar regulamentará os mecarnsmos e incentiYos do
Poder Público Municipal a seus servidores-estudantes.

Art. 162 - O sistema municipal de ensino assegurará, na forma da lei. aos
educandos com necessidades especiais. acesso igualitário aos programas sociais
suplementares concedidos aos demais educandos do mesmo nível de ensino.
§ 1º - O Município garantirá nos estabelecimentos de sua rede de ensino.
educação não diferenciada, eliminando práticas discriminatórias nos currículos
escolares e no material didático.
§ 2º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjeti' o.
§ 3" - O não oferecimento do ensino pelo Poder Público Municipal ou sua
oferta irregular. importa responsabilidade da autoridade competente

Art 163 - O Município aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita
resultante de impostos e de transferências gornrnamentais. e"Xclusi\ amente na
manutenção e expansão do ensino público municipal.
§ Jº - Não compõem o percentual referido neste artigo as 'erbas municipais
destinadas a ali\ idades esporti\ as. culturais e recreati' as.

§ 2" - O percentual mínimo. mencionado no --caput" deste artigo. de,·erá ser
obtido le\ ando-se em conta a data de arrecadação e aplicação dos recursos. de forma
que não se comprometam os \'atores efetirnmente liberados.
§ 3" - Serão obrigatoriamente descontados 25% de toda a isenção fi scal
concedida a qualquer título. pelo Município. que os destinará à manutenção de sua rede
escolar.

§ 4° - O Executi'o Municipal publicará em órgão oficial do Município.
quando hournr. até o dia 1 de março de cada ano. demonstratirn da aplicação de 'erbas
na educação. especificando a destinação das mesmas.
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Art. 164 - Fica assegurado no orçamento municipal, destinado à educação. a
cada unidade do sistema municipal de ensino_ uma dotação_ mensal. de recursos para
e,·entuais gastos com a conserração e manutenção do prédio escolar e instalações. bem
como para a aquisição de equipamentos e materiais didático-pedagógicos.
§ 1º - A 'erba co rrespondente à dotação referida no artigo de' erá ser
calculada com base na real necessidade da rede fisica e no número de turmas e alunos
existentes. conforme dados do início de cada semestre leti' o. Competirá ao Conselho
Municipal de Educação calcular o ralar da rerba ci tada. com base nos critérios
definidos neste parágrafo.
§ 2º - A liberação da' erba de que trata o artigo não exime o Poder Público
Municipal da responsabilidade de arcar com a totalidade de gastos para atendimento às
necessidades referidas no artigo. quando a 'erba recebida pela escola for insuficiente
para tal:
§ 3º - A liberação das \ erbas e a prestação de contas. de sua aplicação
de' erão ser acompanhadas e fiscali1:adas pelo Conselho Municipal de Educação.
Art. 165 - O plano de e:\pansão da rede pública escolar de' erá assegurar
que cada estabelecimento ofereça:
1 - Biblioteca equipada e pessoal de\ idamente habilitado:
li - Laboratórios:

m - Quadras poliesporti\ as:
IV - Áreas livres para ati\ idades de recreação:
V - Gabinete médico-odontológico:
VI - Oficinas especializadas que atendam aos cursos profissionali1:antes:
VI1 - A organi1:ação autônoma dos alunos. no âmbito das escolas
mun1c1pais .
Art. 166 - O ensino municipal de 1º e 2" graus será adm inistrad o e
coordenado atrm és de um sistema único. pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 1º - Os cargos de magistério público municipal serão obrigatoriamente
pro,·idos atrarés de concurso público de prO\·as ou de pro' as e títulos_ ' edada qualquer
outra forma de pro' imento.
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§ 2º - O concurso público referido no artigo obedecerá às normas específicas
do Estatuto do Magistério Público Municipal e às normas que regulamentam o
funcionalismo público municipal no que couber.

§ 3º - Os cargos para o exercício do magistério da pré-escola nas escolas
públicas municipais serão obrigatoriamente preenchidos por profissionais legalmente
habilitados e especialiLados em nÍ\ el médio ou superior.

§ 4º - Fica assegurado a participação do magistério público municipal
atra\ és de suas entidades representati\ as. nas comissões de trabalho a serem criadas
para elaboração dos projetos de lei complementares relati\ os a:
I - Plano de carreira do magi stério público municipal;
li - Estatuto do magis tério público municipal :

Ili - Gestão democrática do ensino público municipal :
IV - Plano plurianual de Educação:
V - Conselho Municipal de Educação.

Seção Ili
Da Cultura
Art. 1<>7 - O Município garantirá a todos pleno e:\erc1c10 dos direitos
culturais. para o que incentirnrá. rnloriLa.rá e difundirá as manifestações culturais do
Município mediante. sobretudo :
1 - Definição e desenrnh imento de política que articule. integre e di\'Ulgue
as manifestações culturais de todo o Município :
li - Criação e manutenção de núcleos culturais e espaços públicos equipados
para a formação e difusão das expressões artí stico-culturais:

III - Criação e manutenção de museus e arquiYos públicos que integrem a
presenação da memória do Município. franqueada a consulta de documentação
goveman1ental e quantos dela necessitarem:
IV - Adoção de incenti\ os que estimulem as empresas prirndas a im estirem
na produção culturaJ e artística do Município e na preserrnção do seu patrimônio
histórico. artístico e cultural:
V - Adoção de medidas adequadas à identificação. proteção. consen ação.
reaJi1.ação e recuperação do patrimônio cultural. histórico, científico do Município:
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VI - Adoção de ação impeditirn de e\ asão. destruição e descaracteri1.ação
de obras de arte e de outros bens de' alor histórico. científico, cultural e artístico:
VII - Estímulo às ati\'idades de caráter cultural e artístico:
VIII - Criação e manutenção de bibliotecas públicas descentrali;;adas e
manutenção de expansão da Biblioteca Pública Municipal.

§ 1'' - O Município. com a colaboração da comunidade. prestará apoio para a
presen ação das manifestações culturais locais. especialmente bandas musicais. teatro
armador e escolas de samba:
§ 2º - Lei especial fixará incentirns fiscais às manifestações culturais locais:
§ 3º - O Município manterá fundo de desenyoh imento cultural como
garantia da ,·iabili1ação do disposto neste artigo:
§ 4º - O Município dentro de suas possibilidades. construirá gradati\ amente.
coretos em suas praças:
§ 5º - O Município com a colaboração dos meios de comunicação locais.
estabelecerá prioridade para adi\ ulgação de suas manifestações artísticas:

§ 6º - A lei municipal disporá sobre a fixação de datas comemorati\ as de
fatos rele\ antes para a cultura do Município:

§ 7" - O Município incent1\ ará as escolas e grupos artísticos e comunidade
para a comemoração de suas datas:
§ 8" - O Município com a colaboração da comunidade. protegerá o
patrimônio cultural por meio de im entários. registros. \ igilância. tombamento e
desapropriação. de outras formas de acautelamento e presen ação. ainda. de repressão
aos danos e as ameaças a esse patrimônio.

§ 9º - O Sistema Municipal de Educação. com a colaboração dos
movimentos de defesa do negro elaborará programas de presen ação da cultura negra e
erradicação de preconceito de cor.
§ 1O O Município. atrm és de seu órgão de cultura orientará e promO\·erá
as pessoas com dons artísticos descobertos nas escolas e associações comunitárias.

Seção IV
Do Despo110 e do Lazer
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Art. 168 - O Município pro mo\ erá o esporte e o lazer como
complementação da educação. despertar de liderança. promoção de saúde e integração
social.
Art. 169 - O Município garantirá. por intermédio da rede oficial de ensino e
em colaboração com entidades despo11i' as. a promoção. o estímulo. a orientação e o
apoio à prática e difusão da educação tisica e do desporto. formal e não formal com:

r - A destinação de recursos públicos à promoção prioritária do desporto
ed ucacional. e em si tuações específicas do desporto de alto rendimento:
li

Tratamento diferenciado para o desporto prolissional e amador:

Ili - Obrigatoriedade de resen a das áreas destinadas a praças e campos de

esporte nos projetos de urbani1.ação e de entidades escolares. e a de desem oh·imento de
programas de construção de áreas para a prática de esporte comunitário.
Art. 170 - O Município garantirá ao portador de deliciência atendimento
especiali;;ado no que se refere à educação tisica e à prática de ali\ idades esporti' as.
sobretudo no âmbito escolar.
Art. 17 1 - O Município dernrá estimular e custear e\·entos. dentro de suas
possibi lidades. do esporte especialiL<ldo de clubes que participem de competições
estaduais e nacionais.
Parágrafo Único - O Município criará um Conselho Municipal de Esporte.
amp lamente representativo. visando elaborar os programas de esporte e de suas di\'ersas
modalidades.
Art J 72 - O Município. por meio da rede pública de saúde. prop1c1ará
acompanhamento médico e exames de atletas integrantes de quadros de entidades
amadori sta carente de recursos.

Seção V
Da Política da Assistência Social
Art l 73 - A ação do Município no campo social objeti\ ará promo' er a
assistência:
l - A integração do indi\ íduo ao mercado de trabalho e ao meio social:
II - O amparo à 'elhice e a criança abandonada:
Ili

A integração das comun idades carentes.

78
R11a Major F11lgêm:io, 05 - Cep. 39 707.000 - Stio .Jmé tio .lttc11ri /

M<~·

(L~fí···
. 1/~.í~

~..

1

. •, l'i'.J'
._

j3f1~'a ~
r /\[

,

•

· Jose E g "'º

-~,,.,

Presidente da C mara

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACU RI

Art. 174 - Na formulação e desemohimento dos programas sociai s. o
Município buscará a participação das associações representali\ as da comunidade.
Art. 175 - O Município aplicará no mínimo 7.5% (sete e meio por cento) da
sua receita orçamentária global. em assistência social.
Art. 176 - O Município promo\ erá o seu <lesem oh· imento económico.
agindo de modo que as ali\ idades econômicas realiJ:adas em seu território. contribuam
para ele\ ar o nh el de 'ida e o bem estar da população local. bem como para' alori/ar o
trabalho humano .
Parágrafo Único - Para a consecução do objeti\ o mencionado neste artigo. o
Município atuará de forma exclusi' a. ou em participação com a União. as entidades
pri' adas e o Estado.
Ar1. 177 - Na promoção do bem desenrnh·imento econômico. o Município
agirá. sem prejuí;:o de outras iniciati\ as. no sentido de:
1 - Fomentar a li\ re iniciati,a:

II - Pri\ ilegiar a geração de emprego:
Ili - Utili.1.ar tecnologia de uso intensi\O de mão-de-obra.

IV - RacionaliJ:ar a utilização de recursos naturais:
V - Proteger o meio ambiente:
VI - Proteger os direitos de usuários dos semços públicos e dos
consumidores:
VII - Dar tratamento diferenciado à pequena produção artesanal ou
mercantil. às microempresas e às pequenas empresas locais_ considerando sua
contribuição para democratização de oportunidades econômicas, inclusi' e para os
grupos sociais mais carentes.
VIII - Est imular o associati' ismo. o cooperati,·ismo e as microempresas.
IX - Eliminar os entrm es burocráticos que possam limitar o exercício das
ati\ idades econômicas:
X - Desem oh·er ação direta e rei,·indicati\ a junto a outras esferas do
goyerno. de modo que sejam efeti\ ados:
a) Assistência técnica:
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b) Créditos especiali/ados ou subsidiados:
e) Estímulos fiscais e financeiros:
d) Sen·iço de suporte informati\o ou de mercado.
Art. 178 - É da responsabilidade do Município. no campo de sua
competência a reali/.ação de im estimentos para formar e manter a infra-estrutura
básica. capa/. de atrair. apoiar ou incentiYar o desenYoh imento de atividade produti\ as.
seja diretamente ou mediante delegação do setor prirndo para esse fim .
Parágrafo Único - A atuação do Município dar-se-á inclusi\ e no meio rural
para a fixação de contingentes populacionais. possibilitando-lhes acesso ao meio de
produção e geração de renda estabelecendo a necessária infra-estrutu ra destinada a
'iabili/ar esse propósito .
Art. 179 - A atuação do Município na zona rural terá como pnnc1pa1s
objeti\ os :

1 - Oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e ao trabalhador
rural. condições de trabaJho e de mercado para os produtos a rentabilidade dos
empreendimentos e a melhoria do padrão de' ida da famí lia rural :
li -

Garantir o escoamento da produção. sobretudo o abastecimento

ali mentar:
III - Garantir a utilil'.ação dos recursos naturais:
Art. 180 - Como principais fomentos da produção na 1.ona rural, o
Município utilizará a assistência técnica a e'\tensão ruraJ , o arma1.ena mento. o
transporte. o associati\ ismo e a di\ ulgação das o po rtunidades de crédito e de incenti\ os
fiscais.
Parágrafo Único - O Município poderá dispensar os recursos orçamentários
para fornecimento ao pequeno produtor. dotando-os co m sementes. adubos e
ferramentas adequadas ao trabalho e melhoria da produção
Art. 181

O Município desenvoh·erá esforços para proteger o consumidor

atrarés de:

1 - Orientação e gratuidade de assistência jurídica. independentemente da
situação sociaJ e econômica do administrado:
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li - Criação de órgão para defesa do consumidor. no âmbito da Prefeitura ou
da Câmara Municipal

Ili - Atuação coordenada com a União e o Estado
Art. 182 O Município, dispensará tratamento diferenciado a microempresa
e a empresa de pequeno porte. assim definidas em legislação municipal.
Art. 183 - Às microempresas e ás empresas de pequeno porte municipais
serão concedidas os seguintes fª'ores fiscais .
1 - Isenção do imposto sobre sen iço de qualquer nature;:a:
li - Isenção da ta'{a de licença para localização do estabelecimento:

Ili - Dispensa da escrituração dos liHos fiscais estabelecidos pela legislação
tributária do Município. ficando obrigadas à manter arqui\ada a documentação relati' a
aos negócios que praticarem:
IV - Autori1:ação para utilizarem modelo simplificado de notas fiscais de
sen iço ou cupom de máquina registradora. forma definida por instrução de órgãos
frvendários da Prefeitura
Parágrafo Único - O tratamento diferenciado pre\ isto neste artigo. se dará
aos contribuintes. desde que atendam às condições estabelecidas na legislação
específica.
Art. 184 - O Município. em caráter precário e por pnv.o limitado. definido
em ato do Prefeito. permitirá às microempresas se estabelecerem na residência de seus
titulares desde que não prejudiquem as normas ambientais. de segurança de silênci o. de
trânsito e de saúde pública.
Parágrafo Único - As microempresas. desde que trabalhadas exclusi' amente
pela família não terão os seus bens sujeitos à penhora pelo Município. decorrente de
seu débito. relati\ os a sua ati,·idade produti\ a.
Art. 185 - Fica assegurada ás microempresas e às empresas de pequeno
porte a simplificação ou eliminação atra\ és de ato do Prefeito. de procedimentos
administrati \Os em seu relacionamento com a administração municipal direta ou
indireta
Art. 186 - Os portadores de deficiência física e de limitação sensorial. assim
como as pessoas idosas. terão prioridades para exercer o comércio eYentuaJ ou
ambulante do Município
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Seção VI
Da Política Urbana

Art 187 - A po lítica urbana a ser formada no âmbito do processo de
planejamento municipal. terá por objeto o plano de desem oh imento das funções sociais
da cidade e o bem estar social dos seus habitantes em consonância com as políticas
sociais e econômicas do Município.
Parágrafo Único - As funções sociais da cidade dependem do acesso a todos
os cidadãos aos bens e serúços urbanos, assegurando-lhes condições de 'ida e moradia
compatÍ\ eis com o estágio de desenvolvimento do Município.
Art. 188 - É assegurado o direito ao desconto do imposto sobre a
propriedade predial e territorial. urbana - lPTU. do prédio ou terreno destinado à
moradia do proprietário de pequenos recursos e aos aposentados que não possuam outro
imó\ e!_ nos termos e no limite que a lei lt\'.ar.
Art. 189 - Para assegurar as funções sociais da cidade. o Poder E\:ecuti' o
de' erá utili1:ar os instrumentos periód icos. tributários, fínanceiros e de controle
urbanístico existentes e a disposição do Município.
Art. 190 - O Município promoYerá em consonância com sua política urbana.
programas de habitação popular destinadas a melhorar as condições de moradia da
população carente do Município.
§ 1º - A ação do Município de\'erá orientar se para:
1 - Coibir o abuso so bre transferência de lotes com Ah arás 'encidos há 3

(três) anos e não construídos. de,·endo os mesmos retomarem ao patrimônio municipal.
e para os lotes adquiridos há mais de 1 (um) ano, o Executivo Municipal de\erá
determinar o pra;:o de cumprimento deste inciso.
li - Ampliar o acesso a lotes mínimos datados de infra-estrutura básica e
sen iços por transporte coleti\ o:

Ili - Estimular e assistir tecnicamente. projetos comunitários e associatiYOS
de construção de habitação e sen iços:

IV - Urbani1:ar, regulari1:ar e titular as áreas ocupadas por população de
baixa renda. possh eis de urbani1ação.
§ 2° - Na promoção de seus programas de habitação popular. o Município
de\"erá articular-se com os órgãos estaduais. regionais e federais competentes e. quando
couber. estimular a iniciatirn pro' ada e contribuir para aumentar a oferta de moradias
adequadas e compatí\ eis com a capacidade econômica da população.
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Art. 191 - O Município em consonância com a sua política urbana de' erá
pro mo' er condições sanitárias e ambientais e programas de saneamento básico das
áreas urbanas e os nÍ\ eis de saúde da população.
Parágrafo Único - A ação do Município dererá orientar-se para:
1 - E'\ecutar programa de saneamento em áreas pobres atendendo a
população de baixa renda com solução adequada e baixo custo para o abastecimento de
água e esgoto sanitário.
II - Executar programas de educação sanitária e melhorar o nh el de
participação comunitária na solução dos seus problemas de saneamento:
111 - Legar a prática pelas autoridades competentes de tarifas coais para os
sen iços de água:

Art. 192 - O Município de\ erá manter articulação permanente com os
demais municípios de sua região e com o Estado ,·isando o racionamento dos recursos
hídricos e das bacias hidrográficas respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União.
Art. 193 O Município. na prestação de serriços de transportes público s.
fará obedecer aos seguintes princípios básicos:
1 - Segurança e conforto dos passageiros. garantid o o acesso a pessoas
portadoras de deficiência Osica e aposentados a gratuidade das passagens:
li - Tarifa social. assegurada a gratuidade a maiores de ú5 (sessenta e cinco)

anos:
111 - Proteção ambiental contra a poluição sonora e atmosférica:
IV - Participação das entidades representati' as da comunidade e dos
usuários no planejamento e na fiscalil'.ação dos serviços.
Art. 194 - O Município de\ erá promornr planos e programas setoriais
destinados a melhorar as condições do transporte público. da circu lação de ,·eículos e da
segurança do trânsito

Seção VII
Da Política do Meio Ambiente
Art. 195 - É de,er do Município proteger o mei o ambiente. combater a
poluição em qualquer de suas formas e presenar as florestas. a fauna e a flora.
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§ 1° - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equili brado, bem
de uso comum do porn e essenciaJ à sadia qualidade de 'ida e ao Poder Público
MunicipaL e à coleti\ idade é imposto o de\ er de defendê-lo e consen á-lo_ para as
gerações futuras.
§ 2" - Para assegurar a efeti\ idade desse direito. incumbe ao poder público
MunicipaJ entre outras atribuições:
1 - Pro mo\ er a ed ucação ambiental multidisciplinar em todos os níYeis nas
escolas municipais e disseminar as informações necessárias ao <lesem oh imento da
consciência crítica da população para a preserrnção do meio ambiente:

li - Assegurar o li\ re acesso às informações ambientais bàsicas e.
sistemati camente. di\'ulgar os nh eis de poluição e qualidade do meio ambiente do
Município:
Ili - Pre\ enir e controlar todas as formas de degradação ambiental:

IV - Presen ar as florestas. a fauna e a flora. inclusi' e controlando a
e:xtração. captura, produção. comercial11:ação. transporte e consumo de seus espécimes e
subprodutos. \ edadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica.
pro\ oquem e:xtinção de espécies ou submetam os animais à crueldade:
V - Criar parques, resen as. estações ecológicas e outras unidades de
consen ação. mantê-los sob especial proteção e dotá-los de infra-estrutura indi spensá,·el
às suas finalidades:
VI - Estimular e promo\"er o reflorestan1ento com espec1es nati\ as.
objeti\ ando especialmente à proteção de encostas e dos recursos hídricos:
VII - Controlar a produção. a comerciali;ração e o emprego de técnicas.
métodos e substâncias que importem riscos para a Yida e o meio ambiente. bem como o
transporte e o arma1.enamento dessas substâncias no território municipal:
VIII - Registrar. acompanhar e fiscali7,ar as concessões de direito de
pesquisas e e:xplorações de recursos hídricos e minerais:
IX - Sujeitar à pre\ ia anuência do órgão municipal de controle e política
ambiental. o licenciamento para início. ampliação ou desenrnh imento de atividades.
construção ou reforma de instalação. capaLes de causar degradação do meio ambiente.
sem prejuí/o de outras e:xigências legais:
X Estimular a pesquisa, o desenvolYimento e a utili,1,ação de fontes de
energia alternati\ a não poluentes bem como de tecnologia poupadoras de energia.

84
Rua Major F11lgê11cio, 05 - Cep. 39 707.000 - Stio Jo.~é do .lacuri / M(,"

-·,
G., X\',,t1

.1' l~··/'.."<,·
V'

l

~-~..,

~-·

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO.JOSÉ J>O.IACURJ

§ 3" - O licenciamento de que trata o inciso IX do parágrafo anterior
dependerá. no caso de ati\'idade ou obra potencialmente causadora de signi ficati' a
degradação do meio ambiente. de pré\ io relatório de impacto ambiente seguido de
audiência pública para informação e discussão so bre o projeto:
§ 4º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado. desde o início da
ali\ idade. a recuperar o meio ambiente degrado. de acordo com a solução técnica
pre\ iamente indicada pelo órgão municipal de controle e política ambiental:
§ 5º - O ato lesi' o ao meio ambiente sujeitará o infrator. pessoa f1sica ou
jurídica. à interdição temporária ou defíniti\ a das ati,·idades. sem prejuí/O das demais
sanções administrali' as e penais. bem como da obrigação de reparar o dano causado.

Art. 196 - A política ambiental do Município. respeitadas as competências
da União e do Estado. tem por objetivo a conserrnção e a recuperação do meio
ambiente e da melhoria da qualidade de' ida dos habitantes do Município .
Art. 197 - Cabe ao órgão municipal de controle e meio ambiente. como
responsá\ el pela implementação da política ambiental do Município:
1 - Formu lar as normas técnicas e estabelecer os padrões de proteção.
consen ação e melhoria do meio ambiente e preserrnção de nascentes de cursos d'agua.
obsen adas as legislações federal e estadual:
Estabelecer as áreas em que a ação do Executi\ o Municipal.
relati\ amente à quaJidade ambiental. dera ser prioritária:
li -

Ili - Exercer a ação fiscali7,adora de obsen ância das normas contidas na
legi slação de proteção. conser\'ação e melhoria do meio ambiente:

IV - Exercer o poder de polícia nos casos de infração da lei de proteção.
consen ação e melhoria do meio ambiente e de inobsen ância de normas de padrão
estabelecido:
V - Responder a consultas sobre matérias de sua competência:
VI - Emitir parecer a respeito dos pedidos de localiLação e funcionamento
das fontes poluidoras:
VII - Atuar no sentido de formar consciência pública sobre a necessidade de
proteger. melhorar e conserYar o meio ambiente.
Art. 198 - É \'edado ao Poder Público contratar e conceder pr~\· ilégios
fiscais a quem esli' er em situação de irregularidades face às normas de proteção
ambiental.
85
Rua Major F11lgê11cio, O.'i - Cep. 39 707.000 - Stio Jo.\·é tio Jac11ri / M<i

/ _\.\,

~.
{.i1'/:lrr
i;:{ \ti

~1t\"

CÂMARA MUNICIPAi. DE SÂO JOSÉ DO .IACURI

Art. 199 - O Município, \ isando à proteção ambiental beneficiará o li'\O.
tratando de modo específico o li:xo hospitalar e farmacêutico, conforme a lei.
§ 1º - O li:xo hospitalar. perigoso à saúde das pessoas e/ou prejudicial ao
meio ambiente, será obrigatoriamente incinerado pelo hospital, casas de saúde. clínicas
médicas e Yeterinárias, laboratórios de análises clínicas e outros.

§ 2º - Em nenhuma hipótese será permitida a uti li /ação de área do
Município. urbana ou rural. como depósito de materiais radioati\ os.
§ 3º - O destino do li:xo dos consultórios odontológicos. farmácias e postos
de saúde. bem como a garantia da obsen ância do disposto no ··caput"' do artigo. serão
regulamentadas por lei complementar.

Art. 200 - As associações que tenham por finalidade a defesa do meio
ambiente e do patrimônio histórico e cultural. poderão acompanhar o procedimento das
infrações relacionadas com o meio ambiente. inclusi\·e podendo interpor recursos em
todos as instâncias.
Art. 20 1 - Lei criará incentn o. \ isando ao plantio e cuidado com árvores em
locais despro\ idos de arbori/açào.
Ca1>ítulo XI
Das Disposições Finais Transitórias

Art. 202 - Os subsídios do Prefeito Municipal não poderão ser inferiores à
maior remuneração paga ao serúdor do Municíp io, na data de sua fi:xaçào.
Art. 203 - Os subsídios do Prefeito do Vice-Prefeito. Secretários
Municipais. bem como dos ocupantes de cargos da mesma hierarquia destes e dos
' ereadores. serão fi'\ados pela Câmara Municipal até quin/e dias antes da reali /.ação
municipal do último ano de cada legislatura para vigorar na seguinte. observado o
di sposto na CF/88 (Emenda n" 19 de 04/05/98).
Art. 204 - Os Subsídios do Prefeito Municipal não poderão e:xceder a 1O
(de/.) \ e/es à maior remuneração percebida pelo sen-idor do Município. na época da
fi"\ação pela Câmara Municipal.
Art. 205 - Os subsídios do vice-Prefeito equi' alerão a 50 (cinqüenta por
cento) dos subsídios do Prefeito Municipal.
Parágrafo Único - No caso em que o Vice-Prefeito ,·ier ocupar cargo
público na administração. de\ erá fuer opção pelo Yencimento que lhe com ier.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO .JACURJ

Art. 206 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias
destinadas à Câmara Municipal. inclusire os créditos suplementares e especiais ser-lheão entregues, até o dia 20 (Yinte) de cada mês em curso.
Art. 207 - O Município mandará imprimir esta Lei Orgânica. para
distribuição nas escolas e nas comunidades representati\'as do Município. gratuitamente,
de modo que faça a mais ampla di\ ulgaçào de seu conteúdo.
Art. 208 - O Município. atra,·és de lei especial, consti tuirá a comissão de
Defesa do Consumidor de SÃO JOSÉ DO JACURI.
Art. 209 - O Município criará um Departamento de Esportes. com a
fi nalidade de incentirnr o esporte e o luer em SÃO JOSÉ DO JACURJ. fornecendo
transporte gratuitamente aos jogadores e organizadores de limes amadores ou
profissionais que participem dos e\ entos desporti\ os.
Parágrafo Único - O Município aplicará no esporte e no la1.er até 10% (de1.
por cento) do que for aplicada na educação.
Art. 21 O - O ani\ ersário da cidade comemorar-se-á no dia 12 de det:embro.
como data círica a ser desemohida como - ··o Dia do Municí1>io ... e será feriado
municipal.
Parágrafo único - A semana em que recair o dia 12 de de1.embro constitui
período de celebração cívica em todo o terri tório municipal, sob a denominação de
SEMANA DO JACURJENSE ...
Art. 2 1 l - São manifestações culturais e folclóricas dos habitantes do
Município de São José do Jacuri:
l - Caboclinhos, a ser comemorada anuaJmente. a todo dia 1<> do mês de
março:
II - Fo lia de Reis, a ser comemorada anualmente. na primeira semana de
3ane1ro.
Art. 212 - Serão. ainda feriados municipais:
J - o dia 19 de março ... Festa de São José ... Padroeiro da Cidade:

li - a segurança-feira do mês de ju lho. após o terceiro domingo do mês
quando encerraóí as comemorações da Festa do DiYino Espírito Santo e Jacuriense
Ausente:
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Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal, juntamente com a Polícia
Militar. colaborará com o impedimento do trânsito de 'eícu lo automotores nas 'ias
públicas onde reali1:ar-se-ão as comemorações. e autoriLaJá. a Prefeitura. a emissão de
Ah arás para a reali.1.ação da festa religiosa.
Arl. 213 - A Prefeitura Municipal incentirnrá os eventos tradicionai s da
cidade fornecendo Ah arás para seu funcionamento. propo rcionando a di' ulgação das
festas e ele\ ando o nome de SÃO JOSÉ DO JACURl.
Parágrafo Único - As festas tradicionais. entre outras são :
a) Ani' ersário da Cidade:
b) Dia do(a) Padroeiro
e) Festa do Di,·ino Espírito Santo e Jacuriense Ausente.

Art. 214 Ao dependente do Vereador. do Pre feito e do Vice-Prefeito, que
falecer após a diplomação. será concedida uma pensão equiYalente a cem por cento
( 100%,) da remuneração que seria paga pelo c:-;ercício da função . de' endo este benefício
pre\ alecer até a data do tém1ino do mandato do falecido .

Art. 215 - Esta Lei Orgânica, aprovada pela Câmara Municipal . será ela
promulgada e entra em Yigor na data de sua publicação. reYogando-se as disposições em
contrário.
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PROJET O DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO JACURI-MG N" 132, DE 2012
Emenda: Altera o art. 10 da L ei O rgânica Municipal.
que tra ta do número de Vereadores que compõe a
Câmar a.

A Câmara Municipal aprova:
Art. 1° o art. l O da Lei Orgânica Mw1icipal passa a vigorar com a seguinte
redação :

O poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal, que é
composta de nove vereadores, representantes do povo jacuriense, no exercício dos
direitos políticos, eleitos na fo1ma da Lei.

Al1. 2° Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

Câman1 Municipal de São José do Jacuri, Mina s Gerais 03 de maio de 2012

Justificativa
Adequar o artigo 10 da Lei orgânica municipal ao texto constitucional.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS
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LEI Nº 947, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
"ALTERA O PARÁGRAFO § 3º DO
ARTIGO 22, DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
JACURI - MG"

A Câmara Municipal de São José do Jacuri /MG , no uso de suas atribuições
legais por meio de seus representantes, faz saber que o Plenário aprovou o seguinte, e
o Prefeito Municipal sancionou a seguinte lei:
"'----'

Art.1º.

Fica alterado o parágrafo 3º, do art. 22 , da Lei Orgânica do

Município de São José do Jacuri- MG, que dispõe sobre a Eleição da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, mantendo-se inalterados os demais dispositivos, passando a
ter este artigo a seguinte redação:
Art. 2º: § 3º A eleição para renovação da Mesa Diretora da Câmara

Municipal para a Sessão Legislativa subsequente, será feita através de Reunião
Especial, que acontecerá às doze horas do dia vinte (20) de setembro, ou no primeiro
dia imediatamente desimpedido, se aquela data acaso recair em dia não útil , do mês
de setembro do último ano do primeiro biênio, nos termos definidos na convocação,
empossando-se os eleitos no dia primeiro de janeiro do ano seguinte, o que deverá
acontecer nos termos do Regimento Interno.

-., ,

Art. 3º . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

São José do Jacuri/MG, 11 de setembro de 2014.

Jo~
é r~~
A l --·
o ves Gonçalves

u .. cada no l )": .· ·-~-:--·~..- ·
b1 ·
r"m:i1;.::
. ··n··~·-·-·
10 Otic" 1 r!pio de ini
!;:;fo
To•· ...t :; kitó
i•.:>.\ , ,,

rAs;i~1âti:rn~ -~~l'L.~-~.· :.~ ·~
i;

O l'"1r-:·1l.

ePi.
. do

Ja ~;ufr !vV' ·r'

"" u~·
l '.
f·
....
.
_J Lt~~·~ ..n. nT', .)·
...

o_
f!}J <)
.
1vw·w.t;u

! ••

,,,,_, • • •
0 0 .,~ 1~ " ª' '"

uta:
.. D
Ma.neuh.J p

lr

.. ....-

_:_:f.§ q_.)~=--

. -

1._.___. _ _ü!__:_

l ); l(º::I\' :·•.-,

----

'

;

,
\

':

.

.

p refeito
· Municipal

J~o j~c~rÍ!MG

-----~--l.Prefeitur<.
l M;1n'7e S .
Con .ere CD'!! o ongmal
Data:

.JJ_~/

uq 1_J). /'j

