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TITULO I

DOS PRINCÉPIOS FUNDAMENTAIS

HÜK

1

Art. 1° - O Município de Pilõesinhos, é unidade territorial que integra

a organização político-administrãtiva da RepúbUca Federativa do Brasil, dotada
I de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa, nos termos assegu
rados pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado e por esta Lei Orgâ-

^ nica.

}

Art. 2° - A Organização Municipal fundamenta-se na cidadania, na dig
nidade humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, no pluralismo

' político, na moralidade administrativa e na responsabilidade pública.

Parágrafo Ünlco - Constituem objetivos fundamentais do Município:
I — Construir uma sociedade livre e justa.
II — Garantir o desenvolvimento; '

■
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ni - Erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades;
IV - Promover o bem de todos, sem preconceitos.

Art. 3° - O Município assegura, em seu território e no limite de sua com

petência, a plenitude e inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais que a

' Constituição Federal reconhece e confere aos brasileiros e aos estrangeiros residen; tes no País, bem como outros quaisquer decorrentes do regime e dos princípios
adotados.

TITULO II

DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 4° - O Município rege-se por esta Lei Orgânica, observados os prí
cípios constitucionais da República e do Estado.

Parágrafo 19-0 Município integra a divisão administrativa do Estado,
podendo ser dividido em Distritos.

f

Parágrafo 29 — São símbolos do Município a Bandeira, o Hino e o Bra
são, representativos de sua cultura e história.

Art. 59 - A alteração do nome do Município ou Distrito, será após cq
sulta plebiscitária, mediante representação do Município assinada pelo Prefeito ou
por dois terços (2/3) dos membros da Câmara de Vereadores, respeitada a propd
cionalidade de mais de 50% dos eleitores cadastrados.
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Capítulo II
Da Competência
Seção I
Da Competência Privativa

Art. 6. - Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito r
seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamen
te, dentre outras, as seguintes atribuições:
I — Legislar sobre assuntos de interesse local;
II — Suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber;

!

III - Criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislação estadual;
IV - Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
programas de educação pré-escolar e de ensino fundamentais;

V — Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos;
VI — Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar suas rendas;
VII — Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos;
VlII - Dispor sobre sua organização, administração e execução de serviços lò
cais;

,

IX - Dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos;
res públicos;

i

XI - Organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessão ou per
missão, os serviços públicos;

Xri - Planejar o uso e ocupação do solo em seu território, especialmente-er
sua zona urbana;

XIII - Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de armamento e zq
neamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à or
denação do seu território, observada a lei federal;
XIV - Conceder e renovar licença para localização de estabelecimentos co
merciais, industriais, prestadores de serviços e quaisquer outros;
'

XV - Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se tor,
nar prejudicial á saúde, á higiene, ao sossego, á segurança ou aos bons costumes,
fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento:

* ^'
rt

i;

m
XVI - Estabelecer servidões administrativas necessárias á realizaçáo de seus

serviçcss, inclusive a dos seus concessionários;

XVl'l - Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação;
XVni - Regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públi
cos de consumo;

.
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XIX - Regulamentar a utilização de logradouros públicos e, especialmente
no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transpor
tes coletávcs;

XX - Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos;

XXI - Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transportes coletivos e
de Táirk^ fixando as respectivas tarifas;

a - Fica isento do pagamento da passa^m nos coletivos até a fronteira do
Município, as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos de idade;
XXII - Fixar e sinalizar as zonas de silêncio de trânsito e tráfego em condi
ções espaciais;

, ,

XXin - Edsciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem maxima

pertnitida a veículos que circulem em vias públicas municipais;
XXIV - Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regula
mentar e fiscalizar sua u tilização;

XXV - Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e des
tino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;

XXVI - Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para fundonamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas
as nccinas federais pertinentes;

XXVII - Dispor sobre os serviços funerários, de cemitérios e salão público para
vekscios;

XXVTII - Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixaçâo de
cartazes e anúndos, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publid-

oadfi e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polida municipal;
XXIX - Prestar assistênda nas emergêndas médico-hospitalares de pronto so-

oorro, Dcr seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especia
lizada;

XXX - Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários aç exercido
do seu poder de policia administrativa;
XXXI - Fiscalizar, nos locais de vendas, peso, medidas e condições sanitárias
dos gêneros alimentídos;

_XXXIL- Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas
em decorrência de transgressão da legislação municipal;

XXXIII - Dispor registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade precí,pua de erradicar as inoléstias de que possam ser portadores ou transmissores;
XXXIV - Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamen
tos;

XXXV - Promover os seguintes serviços:
a - mercados, feiras e matadouros;

b - construção e conservação de estradas e caminhos munidpais;
c - transportes coletivos municipais;
d - iluminação pública;

XXXVI - Assegurar a expedição de certidões requeridas ás repartições adminis
trativas munidpais, para defesa de direitos e estabelecimentos de situações, estabeüeoeado prazos de atendimento:
07
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Seção II

Da Competência Comum
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Capítilo III
Das Vedações
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ou qualquer outro máo de comunicação, propaganda poiitico-partidána ou fins
estranhos à administraçáo;

VI - Manter a publicidade de atos, propagandas, obras serviços e campa
nhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de ori
entarão social, assim como a publicidade da qual constam nomes, símbolos ou
imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
VII - Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dividas,
sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato.
TITULO III

DA ORGANIZAÇÃO DOSPODERES
Capífulo I
Disposições Gerais

Art. 9° - São Poderes do Município, independentes e harmônicos, o Legisiadvo e o Elxecutivo.

Parágrafo I? - São órgãos dos poderes, a Câmara Municipal com funções
legislativas e fiscalizadoras^ e o Prefeito, com funções executivas.

Paragráfo 2? - E vedado aos Poderes Municipais a delegação de atribui
ções, salvo os casos previstos nesta Lei Orgânica.

Parágrafo 3? - Para concorrerem a outros cargos, o Prefeito e o Vice-Prefeito que o substituir, bem como o Presidente da Câmara Municipali devem re
nunciar aos respectivos cargos, no prazo de até 06 (seis) meses antes do pleito sob
pena de se tornarem inelegíveis.

Capítulo II
Do Poder Legislativo
Seção I
Da Câmara Municipal

Art. 10? - O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal-

Parágrafo Único - Cada legislatura terá a duração de quatro anos, com
preendendo cada ano uma sessão legislativa.

'

Ali. 11? - A Câmara Municipal é composta de Vereadores eleitos pelo
sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.

Parágrafo I? - São condições de elegibilidade para o mandato de Verea
dor, na forma da lei federal:
1 - A nacionalidade brasileira;

n - O pleno exercício dos direitos políticos;
III - O alistamento eleitoral;
IV - O domicilio eleitoral na circunscriçâo;
V - A filiação partidária;
VI - A idade mínima de dezoito anos;

VII — Ser alfabetizado com pelo menos a 1? fase do 1? Grau.
Parágrafo 2? - O número de Vereadores será fixado, por lei, pela Assem
bléia Legislativa, conforme art. 16, parágrafo único da Constituição do Estado.

Parágrafo 3? - Salvo disposição em contrário desta lei, as deliberações da

■
mml

■
ülSill

ii

Câmara Municipal e de suas comissões serSo tomadas por maiona de votos, prese
te a maioria absoluta de seus membros.
Seção II

Das Atribuições da Câmara Municipal

Art 12° - Compete á Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito,
por sobre todas as matérias de competência do Município e,
.
I - Instituição e arrecadação de tributos ae competência do Muni
pio, e

e anistias fiscais e remissão de dividas;

ni Votar o de
orçamento
anual e o plurianual
de investimentos, bem co
aiitnriTar
a abertura
créditos suplementares
e especiais,
IV - Deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações
crédito, bem como a forma e os máos de pagamento;
V — Autorizar
e subvenções,
VI
Autorizar aa concessão
concessão de
de auxílios
serviços públicos;

.. .

VII - Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais.
VIII - Autorizar a concessão administrativa de uso de bens mumcipais,
IX - Autorizar a alienação de bens móveis e imóveis;

. ., H

X - Autorizar a aquisição de bens móveis e imóveis, salvo se tratar de d

ção
transformar e extinguir cargos empregos e funções públicas e
xar os respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da Gamara;

XII^ Criar estruturar e conferir atnbuiçòes a Secretários ou Diretores eq
públicas a co„s6rcios com 0„ú
Muracípios;

XIV - Delimitar o perímetro urbano;

^

^

XV - Autorizar a alteração de denominação de propnos, vias e logradoui
públicos, ^
normas urbanísticas particularmente as relativas a zon
mento e loteamento.

13 - Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as segu
tes atribuições, dentre outras:
I - Geger sua Mesa;
II - Elaborar o Regimento Interno;

III - Organizar os ser/iços administrativos internos e prover os cargos

pectivo^ _ Propor a criação ou a extinção dos cargos dos serviços administrati
internos e a fixação dos respectivos vencimentos;

VI - Autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município, por mais de quju

V - ConLder Ücença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereado^s;
dias,
g jyjggj. ^2^135 do Prefeito, da Mesa da Câmara, deliberanc

sS

sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, na forma prevista nesta lei; ^
VIII - Decretar a perda do mandato do Prefeito ou de Vereadores, nos c as
indicados na Constituição Federal, nesta Lei Orgamca e na legislação federal ap
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a - Autorizar a realização de empréstimo operação de interesse dò Municí-
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X - Proceder à tomada de contas do Prefeito, da Mesa

d. co«Lo^S, quando nâo apr.aaat.d« à Câmara darrtn. d. 60 (.asaa.ta)
ddalquar.outro invedm^.0

pelo MuniaS com a União, o Estado, outra pessoa jundica de direito mtemo
^^^'^yn^tSbSSre mudar temporariamente o local de suas reuniões;

Xm : g^íSr^Pr^tóto e o ae^sretário do Município ou Diretor equivalente para prestar esclarecimento, aprazando dia e
XrV - Deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas re^umOes,

lív - âi oímísâo parlamanta, d. inquáti.o »bra tato d«etmmado e pra-

certo mediante requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros;
Xvi - Conceder
título de cidadão honorário ou conferir homena^m a pesV r^aamontp tenha nrestado relevantes serviços ao Muiucipio ou ne-

pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante vota-

r/ç?o do''Sdo no Município, obedecido, c. dirpon

i ><^

d.ama.aeo.Ve,e,.

A

■ d

Pode. Exacuü.0, incluído. « da ad-
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Ftaí"Urvado o que di.píe o. att.. 37, XI, 150,11,

1 paíijtaio 2°, I dá Conrtituiçáo P'de.al, a remuneração do Prefeita
i e Vereadores obedecido o que dispõe os arts. 17, paragrafo .

' da Constituição do Estado.
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Art 14 - À Câmara Municipal, observado o disposto nesta Lei Organica,

■ compete elaborar seu Regimento Interno, dispondo sobre sua or^zação, politi-

> ca e provimento de cargos de seus serviços e, especialmente, sobre.
'■

\

A

I - Sua instalação e funcionamento;

II - Posse de seus membros;

,

I
H

m - Eleição da Mesa, sua composição e suas atribuições;
rV - Número de reuniões mensais;
s ■
V - Comissões;
A^

I

VTI - Deliberações;

k

VI - Sessões;

, ■

\

VIII - Todo e qualquer assunto de sua admmistraçao mtema. _

Art 15 - Por deliberação da maioria de seus membros a Câmara poderá

> convocar Secretário Municipal para, pessoalmente, prestar informações acerca de

>

A S°de comparecimento do Secretário Municipal ou

k Oretor eauiv^nte sem justificativa será considerado desacato á

e, se o

Secretário for Vereador licenciado, o não comparecimento nas condizes menao-

2S iactTrriiá procedimento incompatível

^^^^^nidade

iaaauração do respectivo processo, na forma da lei federal, e conseqüenteme ,
cassação do mandato.
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r ° comissáo daMunicipal
a seuexpor
critério,
poderáe discutir
comparecer
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Câmara para
assunto
oro-

Svo^

qualquer outro ato normativo relacionado com seu serviço adminis-

Art 16 - A Mesa, dentre outras atribuições, compete-

lativos; ~

medidas necessárias á regularidade dos trabalhos legis-

II - Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Címara
e fixem os respectivos vencimentos;
^
serviços üa Câmara
III - Apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos sunip

orç^mftó.LTSiT'""'°
IV - Promulgar a Lei Orgânica e suas Emendastema;

~

o.nsi,na,a«

1""^° ^o Executivo, sobre necessidade de economia in

cessiaaae
cessidaS rem^rân"^
temporána de
H excepaonai míeresse público.
determinado para

atender a ne

Art. p - A Mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de in

p^azo de 30 (trinta) dias, bem como a prestação de informação falsa, em falta gra
I - Kepresentar a Gamara^^"buições,
em Juízo e compete
fora dele*ao Presidente da Câmara:
da Câmara"

í

■ M

legislativos e administrativos

III - I^nterpretar e fazer cumprir o Regimento Interno-

IV Ptomulgar as resoluções e decretos legisiativosV - Promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido

'''P0.

no Plenário, desde que náo aceita eaa decisão, em tempo hábil, pelo Prefeito-

1.U qu.VII«r,- Autorizar
?p3,ar
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as despesas da Câmaralei o™-JSZZ"p!u """° "
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~ Solicitar, por decisão da maioria absoluta da Câmara a intprvonnjd^ a

Município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela ConítíL^çío^^Esta"
"""■ °°
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Tribdníú; Sr. do
Seção III
Dos Vereadores

Art. 19 - Os Vereadores são invioláveis no exercício do manriddbo,

circunscnçao do Município, por suas opiniões, palavras e votoT

'

Art. 20 - Os Vereadores não poderão.

.
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çáo de lei de diretrizes orçamentarias.

Parágrafo 3® - Além de outros casos previstos nesta Lei Orgânica, a Câ
mara Municipial reunir-se-á em sessão solene para;

I — Inaugurar a Legislatura e a Sessão Legislativa;
II — Receber o compromisso do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município,

Parágrafo 4® - A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões preparatórias,
a partir de 1° de janeiro, no primeird ano de Legislatura, para a posse de seus
membros e a eleição da Mesa, para mandato de dois anos, vedada a recondução pa
ra o mesmo cargo na eleição subseqüente.
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Parágrafo 5° - A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-
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I — Pelo Prefeito;
■
j o f•
II - Pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a Posse do Prefeito e
do Vice-Prefeito;

III - Pelo Presidente da Câmara ou pela maioria absoluta de seus membros.
por interesse público relevante.
Seção V
Das Comissões

Art. 23 - A Câmara terá comissões permanentes e especiais.
l^pl

BII

Parágrafo 1? Às comissões permanentes, em razão da matéria de sua com
petência, cabe:

I - Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
II - Convocar Secretários Municipais para prestarem informações sobre as

iSi-

suntos inerentes a suas atribuições;

III - Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer
pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
i:--r>t:eB

íl

IV - Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
V - Exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do
Executivo e da Mesa da Câmara Municipal.

Parágrafo 2° - As comissões especiais, criadas por deliberação do plená
rio, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e á representação da Câma
ra em congressos, solenidades ou outros atos públicos.

Parágrafo 3° - Na formação das comissões, assegurar-se-á, fanto quanto
possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares
que participem da Câmara.

Parágrafo 4° - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no
Regimento Interno-da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante reque
rimento de 1/3(um terço) de seus membros, para apuração de fato deterininado e
por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério
Público, após aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara, para que
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
Art. 24 — Ao término de cada sessão legislativa a Câmara elegerá dentre

os seus membros, em votação secreta, uma Comissão Representativa, cuja compo

sição reproduzirá, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação
partidária ou dos blocos parlamentares na Casa, que funcionará nos intervalos
das sessões legislativas ordinárias, com as seguintes atribuições:
1 - Reunir-se-â ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamen-

ilifil

jBffieygHEHwSaTO)^^

/■ri

' li... •'<:

-"i'f,/

»
w

ÍÍÍkÍÍ

á -~ SL'ou^S SntatoTom pessoa jurídica de direito P^bUco do

Município, autarquia, empresa púbUca, sociedade de economia

■ rv^n««ídoná^ia de serviço público, salvo quando obedecer a cláusula umforme,

b ■ Aceitar ou exercer cargo, funçáo ou emprego remunerado,

^

^ de que sejam demissíveis "ad nutum" nas entir^des constantes na alínea anterior,

~ ^r^prop^rie^ários, controladores ou diretores de empresas que gozem
de favor de Sn^Srcom pessoa jurídica de direito púbüco ou nela exergam funçâo

de que sejam demissíveis "ad nutum" nas en-

tidades no

^argo ou mandato púbUco eletivo.

Art 21 - Perderá O mandato o Vereador;

•■'í

I _ Que infringir qualquer das atribuições estabelecidas no arügo anmnor;
n - Cujo procedimento for incompatível corn o decoro Parl^ent^ril - Deixí de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça p^e
das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores, salvo licença ou missão por esta

auton^^^ Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
çâ-o

rn„<rtitm-

V - Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constitui
sofrer condenação criminal em sentença transmitida ern julgado,

desde q^e a ^na privativa de Uberdade seja acima de 4 (quatro) anos de Detenção.
Parisrafo 1° - Não perderá o mandato o Vereador:

I - Investido das funções de Ministro, de Secretário de Estado ou do Mu- Licenciado pela respectiva Câmara por motivo de doença, ou para tra

tar sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento
não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.

Paráerafo 2° - Faz jus, por motivo de doença, o Vereador licenciado pe
ParáCTafo 3^-0 Suplente será convocado nos casos de vaga, de mvesti
dura em funcles previstas neste artigo, ou ücença superiora cento e vmte dias.
Paráerafo 4® - Ocorrendo vaga, e não havendo suplente, far-se-a eleição

la Câmara MvSicipal,'receber integralmente, seus v^cimentos

para preenché-la, se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.
Parágrafo 5? - Na hipótese do Inciso I, o Vereador poderá optar pela re
muneração do maiidato.
Seção rV
Das Reuniões

Art 22 — A Câmara Municipal reunir-se-á, na sede do Municípic^ anual
mente de 1° de fevereiro a 30 de abrü e de 1° de setembro a 30 de novembro.
Paráerafo 1 ° - As reuniões marcadas para essa data serão transferidas pa

ra o primdro dia útii subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos ou fe-

üs

Parágrafo 2°. - A sessão legislativa não será interrompida sem a aprova-

ca-

i®2%íSÍ-

; te sempre que convocada pelo Presádente;
II - Zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo;
III - Zelar pela observância da Lei Orgânica e dos direitos e garantias indi
viduais:

IV - Autorizar o Prefeito a se ausentar do ivlunicfpio por naais de 15 (quin
ze) dias:

V - Convocar extraordinariamente a Câmara em caso de urgência ou inte. resse público relevante.

Parágrafo Ünico - A Comissão Representativa deverá apresentar relató' rio dos trabalhos por ela realizados, quando do reinicio do período de funcionaI

mento ordinário da Câmara.

Seção VI
Ela Representação Partidária

.-Vrt. 25 - A indicação dos lideres será feita em documento subscrito pe
los membros das representações majoritárias, minoritárias, blocos parlamentares
ou partidos pohticos à Mesa nas 24 (vinte e quatro) horas que se seguirem á insta
lação do primeiro período legislativo anual.

Parágrafo Único - Os lideres indicarão os respectivos vice-lideres, dando
conhecimento á Mesa da Câmara dessa designação.

Art. 26 - Além de outras atribuições previstas no Regimento Interno, os
bdsres indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara.

Parágrafo Üiuco - Ausente ou impedido o Ifder, suas auibuições serão
exercidas pielo vice-lider.

Seção VII
Do Processo Legislativo

Sub-Seção I
Disposição Geral

Art. 27-0 processo legislativo municipal compreende a elaboraçao de;
1 - Emendas á Lei Orgânica Municipal;
II - Leis Complementares;

«

ÍU - Leis Ordinárias;

IV - Decretos Legislativos;
V - Resoluções.

Sub-Seçâo ii

Das Emendas b Lei Orgânica Municipal

Art. 28 - A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante pro
posta :

I - De 1/3(um terço), no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;
II - Do Prefeito Municipal;

III - De iniciativa popular.

Parágrafo l" - A proposta de emendas á Lei Orgânica Municipal será disr-jLida e votada em dois turnos de discussão e votaçao, com interstício mfnimo de

8^

dez (10) dias, considerando-se aprovada quando obtiver, n _-"•>

(d

le

ços) dos votos dos membros da Câmara.

Paríigrafo 2° - A Emenda à Lei Orgânica Munici -al e

m oi a

i

Mesa da Câmara com o respectivo número de ordem.
Sub-Seção III
Das Leis

yVrt. 19 - k iniciativa das leis complementares e ordmanas cabe a qual

quer Vereador ou Comissão da Câmara, ao Prefeito Mun -rrl" o c d-dao
forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.
Art. 30 - Compete privativamente ao Prefeito 11 m

"

r

leis que versem sobre:

I - Regime jurídico dos servidores;
II -■ Criação de cargos, empregos e funções na admimstraçao mreta e auiar
quica do Município, ou aumento de suas remunerações;
III - Orçamento anual, diretrizes orçamentárias e p

IV - Criação, estruturação e atribuições dos órgãrs da Admimstraçao do

Município.

Axt. 31 - A iniciativa popular será exercida pela apresentação a Camara
Municipal, de projeto de lei subscrito por no mínimo, 1% f m to nt ; n
tores inscritos no Município, contendo assunto de interesse especifico do Mumci
pio, da cidade e dos bairros.

Parágrafo 1° - A proposta popular deverá ser articulada exigmdo e pa
ra recebimento pela Câmara, a identificação do número dc r» pectivo titulo eleito
ral, bem como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente contendo a m

formação do número total de eleitores, do bairro, da cidad o d l un

Parágrafo 2° - A tramitação dos projetos de lei d n a

por

decerá ás normas relativas ao processo legislativo.

Parágrafo 3° - Caberá ao Regimento Interno dt Camara a-egurar " cLs
por o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular seião defendido- na Tnbu

na da Câmara.

Art. 32 - São objetos de leis complementares as s

I - Código Tributário Municipal;
II - Código de Obras ou de Edificações;
III - Código de Posturas;
IV - Código de Zoneamento;

V - Código de Parcelamento do Solo;
VI - Regime Jun'dico dos Servidores;
VII - De Diretrizes Básicas dos Órgãos Municipais.

Parágrafo Único - As leis complementares exigem pa^a sua aprovaça- o
voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmari
Art. 33 - Não será admitido aumento da despesa prevista

I - Nos projetos de iniciativa do Prefeito Muniopal e da P esidenaa da
Câmara, ressalvados, neste caso, os projetos de leis orçamer tanas
II - Nos projetos sobre organização dos serviços admm strauvo" da Camara
Municipal.
Art. 34-0 Prefeito Municipal poderá solicitar i géncia para a aprec a

#6
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C,0 de projetos de sua iniciaüva, considerados relevantes, os quais deVeráo
ser
^

apreciados no prazo de 30 (trinta) dias.

D '
1 °. - Decorrido
deliberação, onaprazo
no para
caput
Paragiaío
incluído sem
obrigatoriamente
ordemfixado
do dia,
que

í

soSS»rse d.íb».çao „br.

'
PatáSo°'2°'^-"oT^o referido neste artigo não corre no período de
recesso
O proje^tfde te'ííSído^^^t^íâSfserá no prazo de^O

, (dpz) diasTteis, enviado'pelo seu presidente ao Prefeito Municipal que, concordando o sancionará no prazo de 15 (quinze) as u

.,

• á

1 ' . Parágrafo "l° - Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o silêncio do
conbd.,., o proie.o, no.Mo o»

'"""""

?« - o veto paMd .on.sn....branjará tax.o.«09.^ da artigo,

', ''"''■'S
-f^õid" a™ dalibaraçío o prazo prads.o „o parágrafo
(» gu„o
d2"Eto
o
.atolará a^colosuacadoM»çao^^
rr. ordem^ do dia d. ratado rmadr.ta,
Sdbnsodas^^emmr prap«iç«r
p„tsi-

>; „

™

.1

Fara^aio o ,

rJSL'MÍmlz?.K&
. ia. nor pr^or
rácita o Presidente da Câmara a promulgara

^ ítíS- ^ro'™río^'SS SSnb. a >—•
I' dente

I'

m°^ntenção do veto não restaura matéria suprimida ou

Tmatéria constante de projeto de lei rejeitado sopiente pode-

í ri coasritíS obtto de novo projeto, na m_esma sessão legislaüva, mediante propos

ta da mai^^ ateoMta

rnatéria político-administrat^

^ va da Cámíu, de sua competência exclusiva e de feito interno não dependendo de

& ^ção

1'ugfslativo destina-se a regular matém de com

^ lanck exdusivada Câmara que produza efeitos externos, não dependendo da san-

O Pro^s^o Legislativo das resoluções e dos decret^legisktivos
^ se dará coSorme determinado no Regimento Interno da Câmara, observado, no
çtie

poderá usar da palavra durante a pri-

I^ meirlista
a diespecial
sí^-são nadosSecretaria
projetos d^da lCâmara,
ei, para antes
opinardesobre
eles, desde que se mscreva
iniaada a sessão,
a "

■
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Parágrafo 1° - Ao se inscrever, o cidadão deverá fazer referência à maté
ria sobre a qual falará, não lhe sendo permitido abordar temas que não tenham si-,
do expressamente mencionados na inscrição.

**

*
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Parágrafo 2° - O Regimento Interno da Câmara estabelecera as condi

ções e requisitos para o uso da palavra pelos cidadãos.
^
Art. 41 - Cinco por cento (05%) do eleitorado do Murucipio, poderá so
licitar â Câmara que submeta à referendo, projeto de lei em tramitação na casa.

^ Stí

Fr Ítí
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Seção VIII

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

•i

Sub-Seção I

Disiiosiçôes Gerais
y

-s-V.

Art. 42 - A fiscalizaça'o contábil, financeira e orçamentária.do Município,

será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas
de controle interno do Executivo, instituídos em lei.

Parágrafo Único - O controle externo da Câmara será exercido com auxí:
lio do Tribunal de Contas do Estado, e compreenderá a apreciação das Contas do
Prefeito e da Mesa da Câmara. .

-

■

.

i

Axt. 43 - Até 60 (sessenta) dias após o início da sessão legislativa de cada^

ano, o Prefeito Municipal encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado ou órgâCj
equivalente as contas do Município, que se comporão de:
j — Demonstrações contábeis, orçamentarias da administração direta e in(

direta, inclusive dos fundos especiais e das fundações instituídas ou mantidas pele
Poder Piiblico;

.

<-■ /Taíõ'

,

II - Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadau

dos órgãos da Administração Direta com as dos fundos especiais, das fundaçõe^
instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal;

|

III - Notas explicativas às demonstrações de que trata este artigo;
,
IV - Relatório circunstanciado da gestão dos recursos públicos municipal!

no-exercício demonstrado.

|

Parágrafo Único - As contas do Prefeito enviadas à apreciação do Tribu,
nal de Contas, na forma descrita neste artigo, também o serão á Câmara, acomp^

s
V

1*
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mâ
í

nhâdas sempre dos devidos comprovantes de despesas a que elas se refiram, seir^
pre através de recibos, faturas ou documento fiscal.
"
Art. 44 - São sujeitos à tomada ou à prestação de contas os agentes di

administração municipal responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiadcr
á Fazenda írilblica Municipal.
^
Parágrafo 1° - O tesouro do Município fica obrigado á apresentação d'

boletim diário de tesouraria, que será afixado em local próprio na sede da Prefe^
tura Municipal.

^

Parágrafo 2° - Os demais agentes municipais apresentarão as suas respet®
tivas prestações de contas até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente àquele em
o valor tenha sido recebido..,

:

•Art. 45 - As contas da Prefeitura e da Câmara Municipal prestadasanu»

mente, serão julgadas pela Câmara dentro de 60 (sessenta) dias após o recebimen^
do parecer prévio do Tribunal de Contas, considerando-se julgadas nos termos d?
conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo.

§

<
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Parágrafo Io — Somente por decisão de 2IZ (dois terços) dos membros da

■ Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas
i ) do Estado,

Parágrafo 2° - Rejeitadas as contas, serSo estas imediatamente remetidas

' ^ ao ívünistério Público para os fins de direito.

''

Sub-seção 11

, ^

Do Controle Interno Integrado

»

.4rt. 46 - Os Poderes Executivo e Legislativo manterão de forma integra
da um sistema de controle interno, apoiado nas inforrnações contábeis, com obje■' tivo de:

^,

'?: 'K?:t;|;'ííSji'^â

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano pluríanual e a

execução dos programas do Governo Municipal;
>;
II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto â eficácia e à
efidénda, da gestão orçamentária financeira e parcialmente nas entidades da Ad^ ■ ministraçâo Municipal, bem como da apbcaçâo de recursos, públicos municipais
>, por entidades de direito privado;
*'
III - Exercer o controle dos empréstimos e dos financiamentos, avais e ga1 rantias, bem como direitos e haveres do Município,
!

Sub-seção III
Do Exame Público das Contas Municipais

Art, 47 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato

é parte legítima para, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante-o Tribunal
de Contas ou á Câmara Municipal

.^rt, 48 - As contas do Município ficarão á disposição dos cidadãos du

rante 60 (sessenta) dias, a partir de 15 (quinze) de abril de cada exercício, no hbiárk> de funcionamento da Câmara Municipal, em local de fácil acesso ao público.

Parágrafo I ° - A consulta às contas municipais poderá ser feita por qual
quer cidadão, independente de requerimento, autorização ou despacho de qualqua: autoridade.
«

Parágrafo 2° - A consulta poderá ser feita no recinto da Câmara e haverá
pelo menos 3 (três) cópias á disposição do público.

Parágrafo 3° — A reclamação apresentada deverá:

I - Ter a identificação e a qualificação do reclamante; _
,11 - Ser apresentada em 4 (quatro) vias no protocolo da Câmara;
III - Conter elementos e provas nas quais se fundamenta o reclamante.

Parágrafo 4® - As vias de reclamação- apresentadas no protocolo da Câ
mara terão a seguinte destinação:

1 - A primeira via deverá ser encaminhada pela Câmara ao Tribunal de
Contas ou órgão equivalente mediante ofício;
II - A segunda via devera ser anexada ás contas à disposição do público
pelo prazo que restar ao exame e apreciação;
El - A terceira via constituir-se-á em recibo do reclarnante e deverá ser au

tenticada pielo servidor que receber no protocolo;
rV - A quau-ta via será arquivada na Câmara Municipal.

Itóiltfsia
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Paiáorafo 5° - A anexaçáo da segunda via, de que trata o mci^o II do pa

(

rágrafo 4° deste artigo, independerá do despacho de qualquer autoridade e dever^
ser feita no prazo de 48 (quarenta e oito) horas pelo servidor que tenha recebidi
no protocolo da Câmara sob pena de suspensão, sem vencimentos, pelo prazo d
15 (quinze) dias.

Art 49 - A Câmara Municipal enviará ao reclamante cópia da correspon

de-ncia que encaminhou ao Tribunal de Contas ou òrgao equivalente.
Capítulo III

Do Poder Executivo

^

Seção I
Do Prefeito e do Vice-Prefeito

^
@

Art. 50 - O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliaim

do pelos Secretários Municipais.

Parágrafo 1° - Aplica-se á elegibilidade para Prefeito e Vice-Prefeito o .

disposto no parágrafo 1° do art. 11 desta Lei Orgânica e a idade mínima de vinte (|
um anos.

M

Parágrafo 2° - São inelegíveis, na Comarca, o cônjuge e os parentes cor^

sangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Prefeito ou de quem g

tenha substituído nos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandat^

e candidato à reeleição.

,

. •

, P

51 — A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á simuita^g

neamente, nos termos estabelecidos no art. 29, inciso I e II da Constituição Fed^
ral.
jS
Parágrafo 1° - A eleiçá^o do Prefeito importará a do Vice-Prefeito corS^
ele registrado.
, .
,
.P
Parágrafo 2° - Será considerado eleito Prefeito o candidato que, regis^
trado por partido político, obtiver a maioria dos votos.
Ç

c*

Art 52 - C Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia 1° de jane®

ro do ano subseqüente à eleição, em sessão da Câmara Municipal, prestando g

compromisso de manter, defender e cumpnr a Lei Crgamca, observar as leis dp
União, do Estado e do Município, promover o bem geral dos rnunicipes e exerc^
o cargo com inspiração na democracia, na legitimidade e na legalidade.
^

Parágrafo Umco - Decorridos 10 (dez) dias da data fixada para a poss^
o Prefeito e o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido b

cargo, este será declarado vago.
Art 53 - C Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem

™

buídas pela legislação, auxiliará o Prefeito sempre que por ele convocado para

sões especiais, o substituirá nos casos de ausência, impedimento e licença e o suc^

derá no caso de vacância do cargo.

,

• Á,

Parágrafo Único - O Vice-Prefeito não poderá se recusar a substituir^

Prefeito, sob pena de extinção do mandato.

^

Art 54 - Em caso de impiedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito,

vacância do cargo, assumirá a administração municipal o Presidente da Câmara, m
Parágrafo Único - O Presidente da Câmara recusando-se. por qualqu^
motivo, a assumir o cargo de Prefeito, renunciará, incoritinenti, á sua funça-Q de ^

rígente do Legislativo, ensejando, assim, a eleição de outro membro pa^a ocrup;^g

Mi

H
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como Presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo.

55 — Verifícando-se a vacância do cargo de Prefeito e inejdstindo Vi-

ce-Prefeito, observar-se-á o seguinte:
Har se á eleiI _ Ocorrendo a vacância nos dois primeiros anos do mandato,dar re

çâo noveaita dias após a sua abertura, cabendo aos eleitos completar o período dos
n - Ocorrendo a vacância nos doisúltimoE anos do mandato, a eleiçSo pa

ra ambos os cargos será feita trinta dias após a última vaga, pela Câmara Mumci-'

fai, na fc^

mandato do Prefeito é de quatro anos, vedada a reeleição pa

ra o período subseqüente, e terá início em 1° de janeiro do ano seguinte ao da sua
57—0 Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo,

não poderão, sem licença da Câmara Municipal ausentar-se do Mumcípio por pe
ríodo superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo ou de mmdato.
feágrafo 1 O Prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber
a

jgírp
1,1í

'

de exercer o cargo, por motivo de doença devidamen-

t. oom^ ^ A.,^éíviço ou,em missão de representação do Município.
Paoágrafo 2° — Remuneraí^o do Prefeito será estipulada na forma do

iadsoXX-áoart. 13 desta Lei Orgânica.
^
Prpfmm fará
■ Arti 58 — Na ocasião da posse e ao término do mandato o Prefeito tara

áec^-a^o de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das resr*>ctiras alas o seu nome.

Parágrafo Único - O Vice-Prefeito fara declaraçao de bens no momento

em que assumir, pela primeira vez, o exercício do cargo.
Seção II

Das Atribuições do Prefeito

Art 59 - Ao Prefeito, como chefe da administração, compete dar cumJ rv,

r,Ax.c Ha Cjimara dirioir fiscalizar e defender OS mteresses do

COPO "^ot», d. acirdo com.M,todas as medidas adminlstrali.

V3S de atiMade pública, sem exceder as verbas orçamentanas.
Art 60 - Compete ao Prefeito, entre outras atribuições:

I - Ã iniciativa das leis, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgâm-

II - Repi^entar o Município em Juízo ou fora dele;
- m - Sancionar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utili-

dad.

p„ja,os da lai apro.ados pela Câmara;
V - Exoedir portarias e outros atos administrativos;

VI - Pemitb ou autorizar a execução de serviços pübUcos, por terceiros;

VII - Prover os cargos púbbcos e expedir os demais atos referentes a situa-

^

à Câmara Munici^ os projetos de lei relativos ao orçamento

(So^raSts de aW a prestação de oomas,bem oo
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.
mo os balanços do exercício findo;
X - Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as presta

ções de contas exigidas em lei;
XI — Prestar a Câmara, dentro de 15 (quinze) dias as informações pela mes

ma solicitadas, salvo prorrogação, a seu pedido e por prazo determinado em face

da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes,
dos dados pleiteados;
XII — Prover os serviços e obras da administração piiblica;

XIII - Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplica

ção da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades
orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara;
XIV - Colocar á disposição da Câmara, dentro de 10 (dez.) dias de sua requi

sição, as quantias que devam ser despendidas de uma só vez e até o dia 20 (vin

te) de cada mês, os recursos correspondentes as suas dotações orçamentárias, com■preendendo os créditos suplementares e especiais e duodécimos;
XV - Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quan
do impostas irregularmente;
XVI - Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que
lhe forem dirigidas;
XVII - Oficializar as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros pú

blicos, mediante denominação aprovada pela Câmara;
XVIII - Convocar extraordinariamente a Câmiara quando o interesse da admis-

tração o exigir;
XIX - Aprovar projetos de edificações e planos de loteamento, arruamento e
zoneamento urbano ou para fins urbanos;
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XX-- Apresentar, anualmente, á Câmara, relatório circunstanciado sobre o
estado das obras e dos serviços municipais, bem como o programa da administra
ção para o ano seguinte;
XXI - Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei sem ex
ceder as verbas para tal destinadas;
XXII - Contrair empréstimos mediante prévia autorização da Cântara
XXIII - Providenciar sobre a administração dos bens oo Município e sua alie

nação, na forma da lei;
XXIV - Organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos ás terras do
Município;
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XXV - Desenvolver o sistema viário do Município;
SÍMÍiíi:'.''i:viv-i.irJj
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la Câmara;
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XXVI - Conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas
verbas orçamentárias è do plano de distribuição, prévia e anualmente aprovada pe
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5(X;vn - Estabelecer a divisão administrativa do Município, de acordo com a
lei;

XXVIII - Providenciar sobre o incremento do ensino;
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XXIX - Solicitar o auxilio das autoridades policiais do Estado para garantia do
cumprimento dos seus atos; '
XiXX - Solicitar, obrigatoriamente, autorização á Câmara, para ausentar-se do
Município por tempo superior a (15) quinze dias;
XXXI - Adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio
municipal;

XXXII - Publicar, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório

iSü

5i'msS«Í

.n-

-■ '•

wr

. VIvíV-ivVí-!'^» vlí3,''-'?,,::'.~:-.f

'M.

i\^{';2;-^Íc;''/''fe'';;'^^

*• IJ Vi r-í-''»!'*?^
"S
1^ ^ Vt[itói;|''

_

resurmdo da execução.orçamentária;

XXXIII — Delegar, por ato expresso, atribuições a seus auxiliares, podendo, a
quaJquer tempio, a seu critério, avocar a si a competência delegada.
Seçãü 111
Da Perda e Extinção do Mandato
Art. 61 - É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou funçáo'na Admi

nistração Pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso pú
blico e observado os dispostos nesta Lei Orgânica.

Parágrafo 1° - É igualmente vedado ao Prefeito e ao Vice-Preteito desempanhar função de administração era qualquer empresa privada.
Parágrafo 2° - A infringéncia ao disposto neste artigo e em seus parágra
fos. importará na perda do mandato.

..Art. 62 - As incompatibilidades declaradas no art. 21 e seus incisos e alirieas, desta Lei Orgânica, estendem-se, no que forem aplicáveis, ao Prefeito, VicePrefeito e aos Secretários Municipais.

.Art. 63-0 Prefeito será julgado, nos crimes comuns, perante o Tribunal
de Justiça do Estado e, nos crimes de responsabilidade, pela Câmara Municipal,
Íiis5Íiâlfeâl

conforme dispuser a lei.
Parágrafo 1° - O Prefeito será afastado de suas funções:
1 - Se recebida a denúncia pelo Tribunal de Justiça;

II - Se a Câmara, por dois terços (2^3) de seus membros, admitir á acusa
ção

Parágrafo 2^-0 afastamento cessará, se decorridos cento e oitenta dias
o julgamento não estiver concluído.
Seção IV
Auxiliares Diretos do Prefeito Municipal

;í^!ísiííVís«í®^
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,\rt. 64 - Os Secretários do Município, auxiliares dirêtos e de confiança

do Prefeito, serão livremente escolhidos e nomeados dentre brasileiros maiores de
dezoito anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo l'? - Compete ao Secretário do Município, além de outras atri

'>

buições estabelecidas em lei:
I - Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entida
des da administração municipal na área de sua competência e referendar os atos e
decretos assinados pelo Prefeito Municipal;

II - Expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos;
III - Apresentar ao Prefeito Municioal relatório anual de sua gestão nas Se
cretarias;

IV - Praticar ps atos pertinentes ás atribuições que lhe forem outorgadas
ou delegados pelo Prefeito Municipal:

V - Comparecer perante a Câmara Municipal ou suas comissões, quando
regularmente convocado.

Parágrafo 2" - Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal são solidariamente responsáveis, juntos com este, pelos atos que assinarem, ordenarem ou pfa-
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Parágrafo 3° — Os auxüiares iliretos do Prefeito Municipial deverão fazer
-m

declaração de bens no ato d^sua posse em cargo ou função pública municipal e
quando de sua exoneração.

Parágrafo 4® - Lá Complementar disporá sobre as diretrizes pára a cria

ção, estruturação e atribuições das Secretarias do Munia pio.
Se^áo V

Da Administração Pública

I 1

Art. 65 - A Administração Pública direta ou indiieta, de quáquer dos
Poderes do Mumcípio, obedecerá aos princípios de legalidade, finalidade, impes
soalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
I - Os cargos, empregos e funçOes públicas são acessívás aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II - A investidora em cargo oú emprego público depende de aprovação

prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para car
go em comissão declarado em lá de livre nomeação e exoneração;

III - O prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogá
vel uma vez, por iguá período;

IV - Durante o prazo improrrogável preásto no edital de convocação aque
le aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado

com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na car

:,r

reira;
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V - Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, pre
ferencialmente, por servidores ocupantes de carreira técnica ou profísáoná, nos
casos e condições previstos em lei;

VI — E garantido ao servidor público o direito á livre associação ándicá;
VII - O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em
lei complementar federal;

íS.nVl

VIII - A lei reservará percentuá de cargos e empregos públicos para as pes
soas portadoras de deficiènáas e definirá os critéios de sua admissão;

T

•■I«

I

S
, jj

""«1."^' "A-''-:

Lf í

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado pa
ra atender á necessidade temporária de excepdoná interesse público;
X - A lei estal^lecerá o limite máximo e a relação de valores entre a máor

I

e a menor remuneração dos servidores públicos, observado, como limite máximo,
os váores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefáto;

1

XI - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser supe

11

riores aos pagos pelo Poder Executivo;

XII - É vedada a vinculação ou equiparação de vendmentos para efeito de re--

muneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no indso anterior

e no art. "69, parágrafo 1° des^ a Lá Orgânica;

XIII - A revisão geral ria remuneração dos servidores públicos far-se-á sem

pre na mesma data;
írí^l^

XIV - Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão
computados nem acumuladcs, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob
o mesmo título ou idêntico iandamento;
XV - Os vencimentos ios servidores públicos são irredutíveis e a remunera

do observará o que dispõe os arts. 37, XI, XII; 150, II; 153, III e 153, parágrafo
2*^, I da Constittiiçaro Fedeirl, com o pagamento devido, até o dia 20 (vinte) de
cada irés;
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XVI - É vedada a acumulação de cargos públicos exceto quando houver com
patibilidade de horário;

a- a de dois cargos de professor;

^ ^
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b - a de um cargo de professor com outro técnico ou aentifico,

XVII - A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de
suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores admi
nistrativos, na forma da lei;

;:f.1
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XVTII - Somente por lei especifica poderão ser criadas empresa publica, socie
dade de economia mista, autarquia ou fundação pública;

XIX — Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de suosiai-

árias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação e
qualauer delas em empresa privada;

.

XX- Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,

compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação púbüca que
assequre igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que esta
beleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, exigindo-se a qualificação técmco-econômica mdispensavel à garan
tia do cumprimento das obrigações.

Parágrafo 1 ° - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e cam
panhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de onensocial, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracteri
zem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
_

Parágrafo 2? - A não observância do disposto nos mcisos II e III implica
Parágrafo 3°. - As reclamações relativas á prestação de serviços públicos

rá a nuLidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
serão disciplinados em lei.

.

.

.

Parágrafo 4? - Os atos-de improbidade administrativa importarão a sus

pensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a disponibilidade dos
e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuí
zo da ação penal cabível.

Parágrafo 5° - A Lei Federal estabelecerá os pr-azos de prescnção para

Qídtos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que'
causem prejuízos ao
erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
Parágrafo 6° - As pessoas jurídicas de direito púbhco e as de direito pri
vado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes

nessa quaüdade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 66 - Ao servidor público com exercício de mandato eletivo aplicamse as seguintes disposições:

, , ,.
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I _ Tratando-se de mandato eletivo federal, ou estadual, ficara afastado de
seu cargo, emprego ou função;

II — Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
u •
III - Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horá

m

rios perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da re
muneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a nor
ma do inciso anterior;

.. j
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IV - Em qualquer caso que xija o afastamento para o exerciao de mandato
eletivo seu tempo de serviço será contado para fcdos os efeitos legais, exceto pa-
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V - Para efeito de benefício previdendário, no caso de afastamento, o

valores serio determinados como se no exercício estivesse.
TITULO rv

Capítulo I

Dos Atos Municipais

íítsíj'®

Art. 67 — A publicaçáo das leis e dos atos municipais far-se-á em órgão
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Oficial do Município,

Art. 68 — A formalização dos atos admimstrativos de competência do

Jl
k r

Prefeito dar-se-á:

riSi

I - Mediante decreto, numerado em ordem cronológica, quando se trata

de:
—

"J
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a - 'regulamentação da lei;

b - criação ou extinção de gratificação, quando autorizados em lei;

r' ' •e-"P

c - abertura de créditos especiais e suplementares;

d- declaração de utilidade piiblica ou de interesse social para efeito de de
sapropriação ou servidão administrativa;

e - criação, alteração e extinção de órgãos e da Prefeitura, quando autori

zada em lei;

f - definição de competência dos órgãos e das atribuições dos servidores

SÜ

g - aprovação de regulamentos e regimentos ds órgãos da administração

siflS

da Prefeitura, não privativas de lei;
direta;

L.:
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h • aprovação dos estatutos dos órgãos da administração descentralizada;
i ■ fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo Município' f

aprovação dos preços dos serviços concedidos ou autorizados;
JW

V

j - aprovação de planos de trabalho de órgão da administração direta;
1 • permissão para a exploração de serviços públicos e para uso de bens dc

Município;

m - criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos adminis

trados, não privativos da Içi;

n - estabelecimento de normas de efeitos externos, não privativos de lei;
II - Mediante portaria, quando se tratar de;
a - provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito indi
vidual relativos aos servidores municipais;
b - lotação e relotação nos quadros de pessoal;

c - criação de comissões de designações de seus membros;
d - instituição e dissolução de grupos de trabalho;
e - autorização para contratação de servidores por prazo determinado e

ÈwiSi

dispensa;

f - abertura de sindicância e processos administrativos e aplicações de pe
nalidades;

g- outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam de objeto
•>1r W
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de lei ou decreto.

Parágrafo Único - Poderão ser delegados os atos constantes do inciso II,
deste artigo.
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Capítulo II
Dos Servidores Públicos

Art. 69-0 Município instituirá regime jurídico único e plano de carrei
ra para os servidores da administração pública direta e indireta.

Parágrafo l" - A lei assegurará, aos servidores da administração direta,
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mes
mo poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza do local de trabalho.

Parágrafo 2® - Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7^ IV, VI,

w

Vil, VIII, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXX da Cons
tituição Federal.
.Art. 70 - O servidor será aposentado:
I - Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decor
rentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa
ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;
II - Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos pro
porcionais ao tempo de serviço;
III - Voluntariamente:

a - Aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher.

b - aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se professo
ra, com proventos integrais;

c - aos trinta anos de serviços, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço;
d • aos sessenta e cinco anos de idade, e aos sessenta, se mulher, com pro
ventos proporcionais ao tempo de serviço.

Parágrafo 1® — Lei complementar poderá estabelecer exceções ao dispos
to no inciso 111, A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, in
salubres ou perigosas.

Parágrafo 2? - A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empre
gos temporários.

Parágrafo 3° - O tempo de serviço público federal, estadtial ou munici
pal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibi
lidade.

Parágrafo 4° - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servido
res em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividades, inclusive quan
do decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se
deu a aposentadoria, na forma da lei.
i

Parágrafo 5? •- O beneficio da pensão por morte corresponderá à totali
dade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido
em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

»lí

Parágrafo 6° - O servidor que contar com mais de 10 (dez) anos de ser
viços prestados ininterruptos, faz jus a uma licença prêmio com período de 6 (seis)
meses, podendo ser gozada em duas etapas por períodos de três (3) meses com re
muneração nesse período e ainda aos reajustes ocorridos nesse período.
.Art. 7 1 - São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores
nomeados em virtude de concurso público.
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Paragrafo 1 ,-0 servidor público estável só perderá o cargo
de sentença judicial trandtad^ em julgado ou mediante processo admiius
em que lhe seja assegurada ampla defesa.

Parágrafo 29 - Invalidada por sentença judicial a demissão do íervi
tável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido a
origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou poste em
nibilidade.

Parágrafo 3? - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade c
dor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado apn
to em outro cargo.

Capftulo III

Dos Organismos de Cooperação
Art. 72 - São organismos de cooperação com o Poder Público,

lhos Municipais, as fundações, entidades e associações privativas que reaUz
fins lucrativos, função de utilidade pública.
Capftulo IV
Dos Serviços Delegados

Art. 73 - A prestação de serviços públicos poderá ser delegad
cular mediante concessão ou permissão a empresa do Estado.

Parágrafo Único - Os contratos de concessão e os termos de p
estabelecerão condições que assegurem ao Poder Público, nos termos da !e

lamentação e o controle sobre prestação dos serviços delegados, obsen
guinte;

I - No exercício de suas atribuições, os servidores públicos invi

poder de policia terão livre acesso a todos os serviços e instalações das
concessionárias ou permissionárias;

II - Estabelecimento de hipótese de penalizaçâo pecuniária, de
çáo por prazo certo e de cassação, impositiva esta em caso de contumá á
cumprimento de normas protetoras de saúde e do meio-ambiente.
Capftulo V
Dos Preços Públicos
I

Art. 74 - Para obter o ressarcimento da prestação de serviços de natt
za comercial ou industrial ou de sua atenção na organização e exploração de at
dades ecotwõmicas, o Municipio poderá cobrar preços públicos.

Parágrafo Único - Os preços devidos pela utilização de bens e
municipais deverão ser fixados de modo a cobrir os custos dos respectivc
e ser reajustados quando se tornem deficitários.

Art. 75 — Lei Municipal estabelecerá outros critérios para a f
preços públicos.
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Capítulo VI
Dos Bens Patrimoniais
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esta dispensável nos seguintes casos;
a - Doação em pagamento,

b- Permuta;
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I - Os direitos dos usuários, inclusive as hipóteses de gratmdade

II - As normas que possam comprovao- efiaencia no aten^mento do mte-

resse púbüco, bem como permitir a fiscalização, pelo Município, de modo

° 1í'°r™rL°',írS,f»t"? «"io periódia d,. b,s.> d. cálcta do,

OKios opeiadonais c da rammetaçio do oap.tal, ainda que empolada em comia
to anteriom

dos serviços prestados aos usuários diretos, as^ co-

mo a posábilidade de cobertura dos custos por cobrança a outtos ajentes beneti_ ■

dadcc

«„Sç£ íeTrWç^o, caducidade, rescisão e reversão de con-

cessão ou perrnissáo.

_

Parágrafo Único - Na concessão e na permissão de serviços públicos, o
,, • ■ ■_ ronrimirá nualouer forma de abuso do poder econômico, pnnapal-

que'visem à^o^ação do mercado, à exploração monopolística e ao

■

m

aumento abusivo de lucros.

Art 90 - O Município poderá revogar a concessão ou permissão de ser

viços públicos que forem executados e, de conformidade com o contrato ou ato

^nLnte, bem^ como daqueles que se revelaram manifestamente insaüsfatonos
para o ate^toto a^s usuáno^
^ Município ou

■
sua atolSstração descentralizada serão fixadas pelo Prefeito MuSdwl cabendo á Câmara Municipal definir os serviços que serão remunerados pe-

r^sSo adma do^sto e abaixo do custo, tendo em vista seu interesse economi-

rrpãlrp'm"cP"oT;cp™ção'dX
'
^f:Vér^LlZ^£s SrSais':
« aSrÍüvTas "se";:
P""são para e^panrfojios
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poderá consorciar-se com outros municípios para

a reaHzacâo de obras ou prestação de serviços públicos de mteresse comum.

.do para^míaçlo" de^Ss J/S^d^srcS^^^^^

'i;Lf.™r-b:õr,SirL-e?"i=

Parágrafo Úiüco - Na celebração de convênio de que trata este artigo deverá O Município:

^

I - Propor os planos e expansão dos serviços pubücos,

II - Propor critérios para fixação de tarifas,
III - Realizar avaliação periódica da prestação dos serviços.

Art 94 - A criação pelo Município de entidade de Administração indi

reta para execução de obras ou prestação de serviços públicos so sera permitida ca

so a entidade possa

SigaS a°prSmo?er debates com a sede

de local, para delimitar a ação munidpal em consonância com os objetivos do seu
desenvolvimento.

■
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ntuLO V

DA TRIBiJTAÇÀO E DO ORÇAMENTO
Capítulo I
Dos Tributos

Art. 96 - Compete ao Município instituir os seguintes tributos:
I - Imposto sobre:

m

. a - Propriedade predial e territorial urbana;
b- Transmissão inter-vivos. a qualquer título, por ato oneroso, de bens

imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os
de garantia, bem como sessão de direitos à sua aquisiça"o;
c • Serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar;^ ^

llf
*

II - Taxas em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização,

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos ou divisiveis, prestado ao
contribuinte ou postos à sua disposição;

a ■ A família que perceber renda mensal igual ou inferior a um salário mí
nimo ou similar, fica isenta ao pagamento da taxa de iluminação pública;
III - Contribuição de melhoria, decorrentes de obras públicas.
yVft. 97 - A Administração tributária vinculada, essencial ao Município e
deverá estar dotada de recursos humanos e materiais necessários ao fiel exercício
de suas atribuições, principalmente no que se refere a:
I - Cadastramento dos contribuintes e das atividades econômicas;
II - Lançamento dos tributos;

III* — Fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias;

m
ilfii

IV - Inscrição dos inadimplementos em dívida ativa e respectiva cobrança
amigável ou encammnamento para coorança judiciai.

m

Art. 98-0 Prefeito Municipal promoverá, periodicamente, a atualizaçao
da base de cálculo dos tributos municipais.

Parágrafo 1? - A base de calculo do imposto predial e territorial urbano
«

X .

* t.

.s.^

- IPTU - será atualizada anualmente, antes do termino do exercício, podendo

para tanto ser criada comissão da qual participarão, além dos servidores do muni
cípio, representantes dos contribuintes, de acordo com decreto do Prefeito MunicipaL

Parágrafo 2° - A atualização da base de cálculo do imposto municipal
sobre serviços de qualquer natureza, cobrado de autônomos e sociedades civis,
obedecerá aos índices oficiais de atualização monetária e poderá ser realizada men
salmente.

Parágrafo 3° - A atualização da base de cálculo das taxas de exercício
do poder da polícia municipal obedecerá aos índices de atualização monetária
e poderá ser realizada mensalmente.

Parágrafo 4° - A atuahzaçao da base de cálculo das taxas de serviços le
vará em conaderação a variação de custos dos serviços prestados ao contribuinte

ou colocados à sua disposição, observados os seguintes critérios:

1 — Quando a variação de custos for interior ou igual aos índices oficiais
de atualização monetária, poderá ser realizada mensalmente;

II — Quando a variação de custos for superior aqueles índices, a atualização

poderá ser feita mensalmente até esse limite, ficando o percentual restante para ser

V
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a„aüzado po, méio de lei que de.eri ee.ar em .igo. an.ea do »í»9 d»

r3.4-í.í
Câmara Municipal
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de créditos tributários somente poderá ocorrer

A

"Tr, Od - A coucesado d. ,„„^gão, »ia.ia -

JfSÍ?'òu

SSSite LSaítTcondiqdea, ndo cumpri, ou deixou d. curuprir o. mquuito,
para sua
L É de responsabilidade do órgão competente ^feiturajdu^

I

A

nicipal a inscnção

tío proferida em processo

pmtde Ja^gam^o fixado pela legislagdo ou por deade

constituir o crédito tri-

..m..o dia ^eícícS ditdo ifeT^rded mqudri.o admmia.rad.o paemprego

g administrativamente pela prescrição ou decadên-

£ oc3ÍEb s'u. reíousabiUdade, cumpripdo-lhe lodepizar o Munic.p.o do .aloT dos créditos prescritos ou não lançados.
Capitulo 11
Dos Orçamentos

Art. 105 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

V.U • J

I - O plano plurianual;
II - As diretrizes orçamentárias;
III - Os orçamentos anuais.

0 -

f,A 1 o

„.

- ■ j;,.

Os nroietos de que tratam os incisos acima, ficarao a dis-

poai
çd, IraS-iaUidírr.'
remessa
a Câmara Muracipal 30 (.ri„?.) d.a^a. au.aa das datas lixadas pata a su,
'-""Dfmnsas.LScC a matas pata agoas muuicipats da ax.cugao plu-

"""ll : SSrm°aat:íSoT;r»Í L dutagdoooutiduada.
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Parágrafo 3°

1 _ As

Administração direta q
R«(i

dketnze^orçame^^^

da

Indireta, com as respectivas metas.

exercício financeiro subsequente.

"'■""ir

h

a

i^b

li

■

1',; : rSiiXÍr--'£"nua.quea -ad.agam ou aum.mo da tatf
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muneraçao, criação de cargo^ou aJteraçOes ae estrutura de carreira, bem como a

í^iSil
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demissão de pessoal a qualquer título, pelas unidades governamentais da Adminis

tração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público Municipal.

Parágrafo 4° - O orçamento anual compreenderá:
I - O orçamento fiscal da administração direta municipal, incluindo os
seus fundo especiais;
II — Os orçamentos das entidades de administração indireta, inclusive das
fundações instituídas pelo Poder Público Municipal;

SiWM

III - O orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e ór

gãos a ela vinculados, da Administração direta ou indireta, inclusive fundações ins
tituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal

Art. 106 - Os planos e programas municipais de execução plurianual ou
anual serão elaborados em consonância com o plano plurianual e com as diretrizes
orçamentárias, respectivamente, e apreciados pela Câmara Municipal.

pá
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Parágrafo Único - A Câmara não enviando, no prazo consignado, na Lei

^■sfeisfá
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Complementar Federal o projeto da lei orçamentária á sanção, será promul
como lei, pelo Prefeito, o projeto originário do Executivo.

'

Seçào II
Das Vedações Orçamentárias

,

KSMiiS!

Art. 107 - São vedados:

I — A inclusão de dispositivos estranhos à previsão de receita e á fixação
de despesa, excluindo-se as autorizações para abertura de créditos adicionai s i
plementares e contratações de operações de crédito de qualquer natureza e objeti
vos;

II - O início de programas ou projetos não incluídos no orçamento anual
III — A realização de despesa ou a assunção de obrigações diretas que
"
dam os créditos orçamentários originais ou adicionais;
IV - A realização de operações de crédito que excedam o montante
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas, mediante créditos suplementare
especiais, aprovados pela Câmara Municipal por maioria absoluta.
V — A vinculação de receita de imposto a órgãos ou fundos especiais res
salvada a que se destina á prestação de garantia ás operações de crédito por anteci
pação de receita;
VI - A abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais sem

via autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
VII - A concessão ou utibzaçâo de créditos ilimitados;
VIII - A utilização, sem a autorização legislativa específica, de recurso di
çamento fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit
fundações e fundos especiais;

categoria para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legisla
.

Parágrafo I

Os créditos adicionais especiais e extraordinários terã

w
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IX - A instituição de fundos especiais de qualquer natureza, sem prévia au
torização legislativa;
X — A junção de várias obras num mesmo processo licitatório;
XI - A transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de
"«fi
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I
gência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autori
zação for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que,
reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício
financeiro subseqüente.

Parágrafo 29 - A abertura de créditos extraordinários somente será admi

Ü

tida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de cala
midade pública, observado o disposto nesta Lei Orgânica.
Seção ÍIl
Das Emendas aos Projetos Orçamentários

Art. 108 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, ás diretrizes
orçamentárias, (orçamento anual e aos créditos adicionais suplementares e espe
ciais serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma do Regimento Interno.

tfp^l

Parágrafo 19 - Caberá á Comissão de Finanças e de Orçamentos da Câ
mara;

iil

. I — Examinar e emitir parecer sobre os projetos de planos plurianual, dire
trizes orçamentárias e orçamento anual e sobre as contas do Município apresenta
das anualmente pelo Prefeito;
II — Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais,

acompanhar e fiscalizar as operações resultantes ou não da execução do orçamen
to, sem prejuízo das demais comissões criadas pela Câmara Municipal.

iii
f
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Parágrafo 29 - As emendas serão apresentadas na comissão de orçamento
e finanças, que sobre elas emitirá parecer, na forma do Regimento Interno, e apre
ciadas pelo Plenário da Câmara Municipal.

Parágrafo 39 - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos

:p

1

projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovados caso;
I — Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes or
çamentárias;
II - Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes

de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre;
a ■ Dotações para pessoal e seus encargos;
b • Serviço da dívida;
II - Sejam relacionadas;
a ■ Com a correção de erros ou omissões;
b • Com os dispositivos do texto do projeto de lei.

'

Parágrafo 49 - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias
nâo poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

Parágrafo 59-0 Prefeito Municipal poderá enviar mensagem a Câmara
Municipal para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquan
to não iniciada a votação, na comissão de orçamento e finanças, da parte cuja alte
4j

ração é proposta.

Parágrafo 69 - Os projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes orça
mentárias e do orçamento serão enviados pelo Prefeito Municipal nos termos dé lei

municipal, enquanto vigore a lei complementar de que tràta b parágrafo 99'db aft.
165 da Constituição Federal

Parágrafo 79 - Aplicam-se aos projetos referidos neste artigo no que não
contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislati-

i
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Parágrafo 8°. - Os recursos, que em decorrência do veto, emenda ou re
jeição do projeto de lei orçamentária anual fic^m sem despesas correspondentes,

poderão ser utilizados, confirme o caso, medi^te abertura de cre<^tos adiaonais
suplementares ou especiais com prévia e especifica autorização legislativa.

Slif
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Seção rV
Da Execução Orçamentária
m
■

r
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jS^t. 109 - A execução do orçamento do Município se refletirá na obten
■

ção das suas receitas próprias, transferidas e outras, bem como na utilúação das
dotações consignadas às despesas para a execução dos programas nele determmados, observado sempre o principio do equihbirio.
Art. 110 - O Prefeito Municipal fará publicar, ate 30 (trmta) dias apos o

Tp f

encerramento de cada bimestre, relatório da execução orçamentária.
Art. 111 - As alterações orçamentárias durante o exercíao se represen-

I _ Pelos critérios adicionais, suplementares, especiais e^extraordinários;
II - Pelos remanejamentos, transferências e transposições de recursos de
uma categoria de programação para outra.

-

r- j

Art 112 - Na efetivação dos empsenhos sobre as dotações fixadas para

cada despesa será emitido o documento Nota de Empenho, que conterá as carac

terísticas já determinadas nas normas gerais de Direito Financeiro.

Parágrafo 1° - Fica dispensado a emissão de Nota de Empenho nos se
guintes casos;

1 .T- Despesas relativas a pessoal e
II - Contribuição PASEP;

III

- Amortizai^o, juros e serviço

dos;

IV — Despesas relativas a consun

serviços de telefone, postais e telegráfic
atos normativos próprios.

Parágrafo 2° - Nos casos previ tc
os procedimentos de contabilidade terá
narem o empienho.
im it) M

Da Ordem Eci i
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Capitul 1
Disposi^ t. ( riL
Art. 113-0 Município, dent: o

econômica e social, conciliando a liberd

petencia organizara a ordei
va com os superiores intere

ses da coletividade.

Art. 114 - A intervenção do Mu

objetivo estimular e orientar a produçã
ver a justiça e solidariedade sociais.

omico tera p

P

c pr

Art. 115-0 trabalho é obriç

emprego e a justa remuneração, que pi
sociedade.

I
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Art 116-0 Município conáderai-á o capital nSo apenas como

mento prodmo; de lucro, masumbém como meio de expansão economma e de;
bem^star^oletivo.^ Município assistirá trabalhadores rtirais em suas organiza

ções legai procurando propordonar-lhe, entre o.-jros benefraos^.os de pro-

com o pia» da r.torm.

° l,°,„ «p^ciados mpombidos de

ex.,pe, ^pla "ealização doe eerdçoe püblieoe po, ele eonc.d.d» e da ,ev.eâo
^ ^^m"de?inS em i?S"rSii'^"ntrfu7^^

S
a^iintiá.las pela simpUficação de suas obrigações ato^rativj trt^.
Sr^s, previdenciárias e creditícias ou pela elunmaçao ou redução destas, por
meio da Lei.

Capítulo II

Da Previdência e Assistência Social

Art 121-0 Município, dentro de sua competência, regulará o serviço

social, faviJecendo e coordenando as iniciativas particulares que visem a este obParaarafo 1° - Caberá ao Município promover as obras que, por sua natreza e extensão não possam ser atendidas pelas instituições de cmater
_
Parímfo 2^ - O plano de assistência social do Mumcipio nos termos

loí o^ahplpcer terá Dor objetivo a correção dos desequiliTanos do asteraa so-

St 5 a recuperação'dos elcirierrtos dtsajustados «isartdo a um desenvolvimento soSl.halônta consoante previsto no art, 203 d.Const.ru.çao Federal.
.Art. 122 - Compete ao Município suplementar, se for o caso, os planos
de previdência social, estabelecidos na lei federal.
Capítulo III

[ii Saúde

123 - Sempre que possível o Município promoverá.
I Art
-Foriçao
drconsciência san.tária individual nas pnmerras rd.des,

.traves f

,aispensários, cooperando com a União.o Es-

tadn bem como as iniciativas particulares e filantrópicas,

' III - Combate ás moléstias específicas, contagiosas e infecto-contagiosas,
IV - Combate ao uso de tóxico;

., ^

.

V - Serviços de assistência á maternidade e a mfanaa.

Parágrafo 1° - Compete ao Município suplementar, se necessário, a le-
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gislação federal e a estadual que disponha sobre a regulamentação fiscsH^ar^^

oootole d„ aço» a aa„iç<» J.aaúde, s, =o„,tí.„.':Í ™"SilaS

.prvaVo
2 . - O Conselho
Municipal de
rviços de saúde, fiscalizando-os
e controlando-os
nosSaúde
termosdisporá
da Lei sobre actSes e

rágrafo anterior

pai, terá
rt

üi

^gulamentara a formação do órgão de que trata o pa-

obrigatóSr'"

iáto da
çtd matricula

0= =»-» ntarúd.

- Constituirá
exigência
indispensável
a apresentação no
de ate^ado
de vacma contra
moléstia
infecto-oontagiosa

rcid.,- ao saneamento
J 25 - O Município
cuidara
desenvolvimento
dase obras
e'serviços
relanvos
e urbanismo,
comdoa assistência
da União
do Estado
snh
condições estabelecidas na lei complementar federal.
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Capítulo rV

Da Família, da Educação, da Cultura e do Desporto
i^. 126 - Fica o Poder Público Municipal obrigado a disoender 1 % A,m

por cento) de sua recmta como incentivo ao esporte e lazer no município.
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segurará condiroL"mS
^P^^sará proteção especial ao casamento e asçpfança
.aSfbBadTdM;!',?^'
<las.nvolvi„e„.„,
Parágrafo 1? - É facultado a mulher nutriz, desde aue servidora mi,n,v-i
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I — Arnparo às famílias numerosas e sem recursos;
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~ RÍmn?o
males que são instrumentos de dissolução da família;
ca. fíriiIII e^in^fSttl^aVTnt^uS;"'"""^^
educaç^daírí^aT"
assistenciais que visem á proteção e

de defend'^n^o sua°df^^"rf
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w permanente recuperação.
desamparados ou desajustados, através de
processos
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Art. 128 — 0 Município estimulará o desenvolvimento das ciências, das

artes, das letras e da cultura em geral, observado o disposto na Constituiçáo Fede»
ral.

Parágrafo 1° — Ao Município compete suplementar, quando necessário
a legislaçáo federal e estadual dispondo sobre a cultura.

Parágrafo 2° - A lei disporá sobre a fixaçáo de datas comemorativas de

alta significação para o Município.

Parágrafo 3° - À Administração Municipal cabe, na forma da lei, a ges
•màm

tão da documentação governamental e as providências para franquear sua consul
ta a quantos dela necessitem.

Parágrafo 4° - Ao Município cumpre proteger os documentos, as obras e

outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
Art. 129 — O dever do Município com a educação será efetivado median
te a garantia de:
I - O ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a
ele não tiverem acesso na idade própria;
II - Progressia extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de
idade;

V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação ar
tística, segundo a capacidade de cada um;
VI - Oferta de ensino noturno, adequado as condições do educando;
VTI - Atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de pro

gramas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e as
■A

sistência á saúde.

Parágrafo 1 . - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito públi
co subjetivo, acionável mediante mandato de injução.

Parágrafo 2^^ - O não oferecimento do enáno obrigatório pelo Municí

pio, ou a sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competen
te.

Parágrafo 3° - Compete ao Poder Público recensear os educandos no
ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis,
pela freqüência á escola.
Art. 130 — O sistema municipal de ensino assegurará aos alunos necessi

tados condições de eficiência escolar.
Art. 131 - O ensino oficial do Município será gratuito em todos os graus
e atuará prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar.

i
w
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Parágrafo l" - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui dis
ciplina dos horários das escolas oficiais do Município e será ministrado de acordo
com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou por seu
representante legal ou responsável.

Parágrafo 2° - O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa.

Parágrafo 3° - O Município orientará e estimulará, por todos os meios,
a educação física, que será obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino

e nos particulares que recebam auxilio do Município.
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Art. 132-0 ensino é livre á iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições:

-S'
I

*
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I - Cumprimento das normas gerais de educação nacional;
II - Autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos competentes.

Art. 133 - Os recursos do Município serão destinados ás escolas públi
cas, podendo ser dirigidas a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
mí

definidas em lei federal, que:
1 - Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seis excedentes finan
ceiros em educação;
11 - Assegurem a destinaçao de seu patrimônio a outra escola comunitá

ria, filantrópica ou confessional ou ao Município no caso de encerramento de suas
atividades.

Parágrafo Único - Os recursos de que trata este artigo serão destinados a
bolsas de estudo para o ensino fundamental, na forma da lei, para os que demons
trarem insuficiências de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares
da rede pública na localidade de residência do educando, ficando o Município
obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

Art. 134-0 Município auxiliará, pelos meios a seu alcance, as organiza
ções beneficentes, culturais e amadorísticas nos termos da lei, sendo que as ama-

dorísticas e as colegiais terão prioridade no uso de estádios, campos e instalações
de propriedade do Município.

—" 7 Parágrafo Único - O Poder Público Municipal desenvolverá programas de
incentivo e apoio ás práticas desportivas, bem como, patrocinará campeonato e
comf>etiçoes das várias modalidades de esporte amadorístico.

Art. 135-0 Murúcípio manterá o professorado municipal em nível eco
nômico social e moral à altura de suas funções.
Art. 136 - A lei regulará a composição, o funcionamento e as atribui
ções do Conselho Municipal de Educação e Cultura.

Art. 137 - O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 25% (vin
te e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreen
dida e proveniente de transferência, na manutença"o e desenvolvimento do ensino.
Art. 138 - E da competência comum da União, do Estado e do Municí

■

pio proporcionar os meios de acesso á cultura e á ciência.

'ilÜilB
Capítulo V
Da Política Urbana

Art. 139 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder

Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo or
denar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-es
tar de seus habitantes.

Parágrafo 1 . - A propriedade urbana cumpre sua função social, quando
atende ás exigências fundamentais de ordenação da cidade.

Pará^afo 2 . - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com
prévia e justa indenização em dinheiro.
Art. 140 - O direito á propriedade ê inerente á natureza do homem, de
pendendo seus limites e seu uso da conveniência social.

Art. 141 - São isentos de tributos os veículos de tração animal e os de-
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m^s instrumsntos dô trabalho do poqueno agricultor, empregados no serviço da'
própria lavoura ou no transporte de seus produtos.

Ait. 142 - Aquele que possuir como sua área, área urbana até duzentos

e cinqüenta metros urbanos quadrados (250m'^), por cinco anos, ininterrupta

mente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-

Ihe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou ru
ral.

Parágrafo 1? - O títutío de domínio e a concessáo de uso serão confe
ridos ao homem ou ajnulher, ou a ambos, independentemente do estado dvil.

Parágrafo 2 . - Esse direito nâo será reconhecido ao'mesmo possuidor

mais de uma vez.

--'

Art. 143 — Será isento de imposto sobre propriedade predial e territorial

urbana o prédio ou terreno destinado'á moradias do proprietário de pequenos re

cursos, que náo possua outro imóvel, nos termos e nos limites do valor que a lei fi
xar.
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Capítulo VI
Do Meio Ambiente

Art. 144 — Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equi-

•n

itej

líbrado. bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impon-

ÍIm 1

lo piara as presentes e futuras gerações.

do-se ao Poder Público Municipal e á coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

Parágrafo l'? — Para assegurar a efetividade.desse direito, incumbe ao Po
der Pü blico;

ü
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I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País

e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteraçáo e a supressão permitidas somente através de lei, ve

dada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que jurtifiquem sua proteção;

IV — Ebdgir, na forma da lei, para a instalação de obra ou qtividade potenci
almente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará publicidade;
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íüJ
_■

L

V — Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, mé

todos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;

VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a cons
cientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, ás práticas que co
loquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou sub
metam os animais a crueldade;

VIII - Proibir a instalação e/ou colocação de qualquer espécie de lixo, que
venha causar insegurança e danos à população, em toda a área do Município. '
wJÍÍ

Parágrafo 2? - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a re

cuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo
orgáo público comfsetente, na forma da lei.
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titulo VII
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ra até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvidos
para sancâc até o encerramento da sessão legislativa.
.Art. 153- Promulgada a Lei Orgânica, no prazo de cento e oitenta dias.
a Câmara í-iunicipal votará o Estatuto do Magistério Municipal.

.Art. 1 54 - Promulgada a Lei Orgárdca. no prazo de cento e oitenta dias.
a Câmara Municipal votará o Estatuto do Servidor Municipal.
.Art. 1 55 - A Lei estimulará em. favor de quem fizer doação de órgãos pa

ra transplante, na forma da Lei Federal, sob cadastro e controle do Órgão de Saú
de do Município.

.-Art. 156 ~ Esta Lei Orgânica entrava em vigor na data de sua PromulgaçâoL

.

_

Pilõesinlios. 5 de abril de 1990
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.ATOS DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
t. Ól - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, prestarão com-

■ manter, defender e cumprir a presente Lei Orgânica, no ato e na daomulgação.

t. 2^-0 Prefeito (a) trinta dias apos a promulgação desta Lei. fará
ricatoriamente. a relação de todos os servidores municipais, por unii.strativa de lotação, cargo ou fu.nçãc. valor de nível de vencimentos,

-issão e regime jurídico de vincuiaçãc. sob pena de incorrer em crime
oiLidade.

[.

- Fica o Poder Executivo Municipal obrigado, após 6 (seis) me

da promulgação desta Lei Orgânica, a cumprir o que determina a aJíinaso XXXV, do art. 6°. seção I. Capitulo II, do Título II desta lei.
t. 4^^ - Fica o Poder Executivo .'-'.unicipal obrigado, num penedo de

1! dias após a promulgação desta Lei Crcànica, a instalar em sede pro'rcc certo, suas Secieiarias e Departamentos.

; 5" _

Leis Complementares de iniciatíva do Poder Executivo i-Iu-

viriude da promdgação desta Lei Orgânica, deverão serénviacas a Cánoa; num prazo de 120 (cento e vinte) dias. apos a promulgação cesta
Ari o'.' - C município mancara imprimir esí.a Lei Ergánica para
is Escolas. Sindicatos e demais segmentes sociais.
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