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PREAMBULO 

Em norne do povo Brejosantense no exercicio da atividade 

constituintc, derivada da expressa reserva do poder da representacao 

soberana da naciio brasileira, a Assernbleia Municipal Constituinte 

aprovou, c a Mesa da Camara Municipal de Brejo Santo, invocando 

a protecao de Deus e do Sagrado Cora<;ao de Jesus, padroeiro da 

cidade, ajustada ao estado dernocratico de direito, implantado na 

Republica Federativa do Brasil, DECRETA E PROMULGA a 

seguinte LEI ORGANICA. ] 
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TITULO I 
DA ORGANlZA(;AO MUNICIPAL 

CAPITULO I 
DA ORGANIZA<:AO POLITICO-ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

SE<; A.O I 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 1° - O Municipio de Brejo Santo, pessoa juridica de 
direito publico interno, e unidade territorial que integra a organi 
za<;ao politico-administrativa da Republica Federativa do Brasil, 
dotada de autonomia politica, administrativa, financeira e legisla 
tiva nos termos assegurados pela Constituicao da Republica, pela 
Constituii;ao do Estado e por esta Lei Organica. 

Art. 2° - No espac;o territorial do Municipio, estao com 
preendidos: 

I - 2. cidade de Brejo Santo, que e sua sede e cujo nome a 
designa; 

n - os Distritos de Sao Felipe e Poeo, cujas sedes, com 
categorias de vilas, lhes dao os nomes; 

Paragrafo Onico: A criac;ii.o, organizac;ii.o ou supressii.o de 
distritos, far-se-a com observancia da legislac,ao especifica. 

Art. 3° - O Municipio de Brejo Santo integra a divisao 
admin:strativa do Estad.o do Ceara, 

Art. 4° - Os poderes municipais tern sede na cidade de 
Brejo Santo e, em caso de mudanc;a eventual do Executivo, devera 
esta ser precedida de comunicacso a Camara Municipal. 

Art. 5° - Compete ao Municipio: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislacdo federal e estadual no que lhe 

couber ; · 
III - instituir e arrecadar os tributes de sua cornpetencia, 

bem como aplicar as suas rendas, sem prejulzo da obrigatoriedade 
de prcstar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 

IV -- criar, organizar e suprimir distritos, observado o dis 
posto nestu Lei Organica e na legislacao estadual pertinente ao 
assunto , 
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V - instituir a Guarda Municipal destinada a protecao de 
eeus bens, services c instalacocs, conforme dispuser a lei; 

VI - organizar P. prestar, diretamente ou sob regime de 
concessao ou permissao, entre outros, os services seguintes: 

a) transporte coletivo urbano e intramunicipal, que tera cara- 
ter essencial ; 

b) abastecimento de agua e esgotos sanitarios ; 
c) mercados, feiras c matadouros locals: 
d) cerniterios e servicos funerarios ; 
e) iluminac;ao publica; 
f) limpeza publica, coleta domicrliar e destinacao final do 

Iixo ; 
VII - mantcr, com a cooperac;ii.o tecnica e f'inanceira da 

Unian e do Estado, programas de educacao pre-escolar e ensino 
fundamental; 

VIII - prestar, com a cooperacao tccnica e financeira da 
Uniao c do Estado, services de atcndimento a saude da populacao ; 

IX - promover a protecac do patrimonio historico, cultural, 
artistico, turistico o paisagistico local, observadas a legislac;;ao c 
a agao fiscalizadora federal e estadual; 

X - promovcr a cultura e a recreacao: 
XI - fomentar a producao agropecuaria e dernais atividades 

cconemicas, inclusive a artesanal: 
XII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
XIII - realizar servicos c assistencia social, diretamente 

ou por meio de instituicoes privadas, conforms criterios e condicoes 
fixadas em lei municipal; 

XIV - realizar programas de apoio as praticas esportivas; 
XV -- realizar programas de alfabetizac;ii.o; 
XVI - realizar atividades de defesa civil, incluindo o com- • 

bat':' a ineendios s prevencao de acidentes naturais em coordenacao 
com a Uniao e o Estado ; 

XVII - promovcr, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e eontrole do uso, do parcela 
mento c da ocupacao do solo urbano; 

XVIlI - elaborar e executar o Plano Diretor; 
XIX - sxecutar obras de: 

a) abertura, pavimentacao e conservaeao de vias; 
6 

b) drenagem pluvial; 
c) construcao e conservaqao de estradas, parques, jardins 

e hortos florestais; 
d ) construego e conservacao de estradas vicinais; 
e) edificacao e conservacao de predios publicos municipais; 

XX - fixar: 

a) tarifas dos services publicos, inclusive dos servicos de 
taxis; 

b) horario de funcionamento dos estabelecimentos indus 
trials, comerciais e de servicos ; 

XXI - sinalizar as vias publicas urbanas e rurais; 
XXII - regulamentar a ut.ilizacfio de vias e logradsuros 

publicos. 
XXIII - conceder Iicenca para: 
a) localizacao, instalac;;ao e funcionamento de estabelecimen 

tos industriais, comerciais e de servicos ; 
b) fixac;;ao de cartazes, letreiros, ammcios, faixas, emblemas 

e utilizac;;ao de alto-falantes para fins de publicidade e propagandas; 
c) exercicio de comercio eventual ou ambulante; 

. d ) realizacao de jogos, espetaculos e divertimentos publicos, 
.}.- obscrvadas as prescricoes legais ; 

e) prestacao dos services de taxis. 

Art. 6° - Alem da competencia prevista no artigo anterior, 
o Municipio atuara em cooperacao com a Uniii.o e o Estado para 
o exercicio da competencia enumerada no Art. 23° da Constituicao 
Federal, desde que as condicoes sejam de interesse do Municipio. 

Art. - 7° - E vedado ao Municipio: 

I - estabeleeer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los, 
P,mbarac;ar-Ihes o funcionamento ou manter com eles ou seus repre 
sentantes relacoes de dependencia ou alianga, ressalvada, na forma 
da lei, a colaboracao de interesse publico ; 

II - recusar fe aos documentos publicos ; 
III - cri.ar distincoes entre brasileiros ou preferencia entre si; 
IV - atrlbuir name de pessoa viva a logradouros e obras 

pubJicaSj - 
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Art. go - Sao simbolos do Mumcipio o Brasao a Bandeira 
" o Hino representattvos dr sua cultura I' histrn-ia 

Art 9, - "'··- f'undamenton basicos do Municipio : 

I - a soberania; 
II - a cidadania.; 
III - a dignidade da pessoa humana; 

Art. 10 - A data da emancipacao politica do Municipio, 26 
de agosto, e o seu dia oficial. 

SE<,;A.O II 
DA ADMIN1STRA<;AO Pf1BLICA MUNICIPAL 

Art. 11 - A administra�ao publica direta, indireta e funda 
cional de qualquer dos Poderes do Municipio de Brejo Santo obede 
cera aos principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade e do seguinte: 

I - a investidura em cargo ou emprego publico, n� �i 
nistragao direta, indireta e fundacional, depen�-� pr�ia_ �ro 
vagao em concurso publico ou de provas e tltulos, ressalvadaa 
:tpcnas as nomea!;6es para. cargo em cormssao, i:leclarados em lei 
de livre nomeagao e exonera!:ao; --- -- 

II - sao acessive1s aos brasileiros, que preencham os requi 
sitos estabelecidos em lei, os cargos, fun!:oes e empregos publicos 
na adrninistracao ; 

m - o prazo de validade do concurso publico sera de ate 
dois anos, prorrogavel, uma vez, por igual periodo ; 

IV - durante o prazo improrrogavel previsto no Edita! de 
convocacao, aquele que, aprovado em concurso publico de provas 
ou de provas e titulos, sera convocado com prioridade sobre novos 
concursados para assumir cargo ou emprego, objeto do concurso; 

V - os cargos em comissao e as fun!;oes de eonfianca serao 
exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes do cargo 
de carreira tecnica ou profissional nos cases e condicoes prevlstos 
cm lei; 

VI - e garantido ao servidor publico civil o direito a livre 
;\ss:-,ciac,ao sindical : 

\'II -- o dircito de grove sera excrcid:o nos termos e nos 
lim1tes Iixados em lei cornplementar a Constil uiciio da Republica : 

VIII - a lei fixara o Iimite maxirno e a rel�ao de va.lores 
out a maier e a msnor remuneraqao dos servidores pubhcos 
municipals, observados, corno limite maximo, os valores percebidos 
como remunera!;lio, em especie, a qualquer titulo, pelo Prefeito; 

IX - a revieiio geral da remuneragiio dos servidores publicos 
Iar-se-a sempre na mesma data: 

X - os vencimentos dos cargos equivalentes do Foder Le 
gielativo nao poderiio ser superiores !!OB pagos pelo Poder Ex.ecutivo; 

XI - e vedada a vinculaedo ou equipa.ra!;iio de vencimentos, 
para efeito de remunera!;lio de pessoal do aervieo publieo, incluindo 
o salario minima, ressalvado o disposto no incise anterior e no 
Art. 39, § 1° da Constituigiio Federal; 

XII - a lei estabeleceri os casos de contratagio por tempo 
determina<ro, nao superior a seis meses, para atender a necessidade 

_temporaria de excepcional interesse publico; 
XIII - os vencimentos dos servidores p11blicos sao irredutiveis 

e a remuneragao observars o que dtspee os Arts. 37, incisoe XI, 
XII; 150, inciso II; 153 inciso ID; § 2<> e inciso I do citado Art. 153, 
da Constituigio Federal; 

XIV·- e vedada a acumula!;lio remunerada de carg.os publieos, 
permitida apenas quando houver compatibilidade de horarios: 

a) a de dois cargoe de professor; 
b) a.- de um cargo de professor com outro tecnico ou cien 

tifico; 
c) ,� a de dois cargos privativos de medico ; 
XV - a proibi!;lio de acumular eatende-se a empregos e fun 

goes e abrange autarquias, funda.A;oes mantidas pelo Poder Publico, 
empresas pubticas e sociedade de economia mista ; 

XVI - a administra�a.o fa.zendaria e seus servidores teriio, 
dentro de suas areas de competencia e jurisdigiio, precedencia sobre 
os demais setores administrativos, na forma da lei; 

XVII - somenta por lei especifica poderao ser criadas em 
nresas publicas, sociedade de economia mista, autarquia e fundagiio 
publica ; 

XVIII - depende de autorizagiio legislativa, em qualquer caso, 
a criagiio de subsidiariaa das entidades mencionadas no incise 
anterior, assim como a part.icipaqao de qualquer delas em empresa 
privada: 
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XIX _ ressalvados 011 casos de dispensa e inexigibilidade, 
previstos em lei, as obras, services, compras e alienacoes serao 
eontratados mediante processo de licita�o publica, que assegure 
igualdade de condicees a todos os concorrentes, com clausulas que 
estabeleeam obrigac;oes de pagamento, ma.ntidas as condicoes efe 
tivas de proposta, nos termos da lei, a qual somente permitira 
as exigencias de qualificac;ii.o tecnica e econcmica indispensaveis a 
garantia do cumprhnento das obrigac;oes; 

XX - o niio cumprimento dos encargos trabalbistas pelas 
prestadoras de service, apurado na forma da legislacao especifica, 
importara na rescisiio do contrato sem direito a indenizacao: 

XXI - a lei reservara percentual de cargos e empregos 
publicos para pessoas portadoras de deficiencia fisica e definira 
os criterios de sua admissao. 

XXII - o tempo de servico dos servidores publicoa na ad 
ministraeao direta, nas autarquias e nas fundacoes publicas, sera 
contado como titulo, quando se submeterem a concurso publico 
para fins de efetivacao na forma da lei; 

§ 10 _ a publicacao dos atos, pr.ogramas, obras, servicoa e 
campanhas de 6rgaos publicos devera ter carater educativo, infer 
mativo ou de orientaeao social, dela nao podendo constar n.omes, 
simbolos ou imagens que caracterizem promocao pessoal de auto 
ridades ou servidores publicos. 

� 20 _ A nao observancia do disposto nos incisos II e III 
implicara na nulidade do ato e na punl�o da autoridade respon 
savel, nos termos da lei. 

§ 3° - As reclamacoes relativas a prestacao de services pu 
blicos serao disciplinados em lei. 

§ 1° - Os atos de improbidade administrativ�_im_port_?._!:�O 
na suspensiio dos direitos politicos, na perda de fonc;ao publi9-_,__n_a 
indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erario, n� forma 
c gradac,ao previstas · em lei,-ie.Jll preJuizo - da ac;ao penal cabivel. 

� 5° - A lei estabelecera os prazos de prescrlcao para ilicitos 
nraticados por qualquer agente, servidor ou nao, que causem pre 
juizos ao crario, ressalvadas as respectivas acees de ressarcimento. 

� 6° - As pessoas juridicas de direito publico e as de direito 
privado prestadoras de servieos publicos responderao pelos danos 
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
]() 

o direito de regresso contra o responsavel nos cases de dolo ou 
culpa. 

Art. 12 - 0 Municipio, no ambito de sua competencia, insti 
tuira regime unico e pianos de carreira para os servidores da ad· 
ministragiio publica direta, das autarquias e <las fundacoes. 

§ 1 ° - A lei assegurara aos servidores da admlnistrac;iio 
publica direta, das autarquias e <las fundacces, isonomias de ven 
cimentos para cargos de atrtbuicoes iguais ou assemelbados do 
mcsmo Peder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legis 
lativo, ressalvadas as vantagens de carater individual e as relativas 
a natureza ou ao local de trabalho. 

§ 2° - Aplic�se a esses servidores o disposto no Art. 7°, 
incisos r.v, VI, VII, VIII, IX, XII, Xlll, XV, XVI, XVII, XVIlt, 
XIX, XX, XXIl, XXIIII e XXX da Constitui�iio-da Republica, obe- 
decendo a jornada de trabalbo - -- - -- - - 

� 3° - 0 servidor tern direito a Iicenca especial de tres meses, 
apos a implantacao de cada cinco anos de ef.etivo exercicio. 

§ 4° - 0 servidor que contar tempo de services igual ou 
superior ao fixado para aposentadoria voluntaria com proventos 
integrais ou aos setenta anos de idade, apoeentar-se-a com vanta 
gens do cargo em comlssao em cujo exercicio se encontrar, desde 
quc o haja ocupado durante quatro anos ininterruptos, ou que o 
tenha incorporado- 

Art. 13 - � obrigat6ria a fixac;ao de quadro com lotac;ii.o 
numerica de cargos e funcoes, sem o que niio sera permitida a 
nomeac:;ao ou contratac;iio de servidores. 

� 1 ° - A despesa com pcssoal ativo e inativo dos Poderes 
Municipais, fundos, 6rgiios e entidades da administra<;iio indireta, 
mantidos pelo Poder Publico, nao podera exceder os limites esta 
belecidos em lei complementar. 

� 20 - A concessiio de qualquer vantagem ou aumento de 
remunerac;iio, bem como a admissiio de pessoal, a qualquer titulo, 
pelos 6rgiios e entidades da administraqao direta ou indireta, bem 
corno de fundaqoes instituidas e mantidas pelo Poder Publico, s6 
poderiio ser feitas: 

I sc houver dotacao orcamentaria suficiente para atender 
as projecees de despesas de pessoal e aos acrescimos dela decor 
route s ; 

I I 
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> II - se houver autorizacao especi.fica na lei de diretriz orca- 
) mer tar+a, ressalvadas as empresas publicas e as socied-ides d!> 

Art. 16 - A lei fixara os. vencimentos. dos servidores pQbli 
cos, send:g__yedada a concessao de �tificac,a� B,QiC!Ql}a!_s �_g�is.: 
que!:_v�ntagens pecuniarias por decreto ou �r gualquer ato ad 
ministrativo. 

§ 1 ° - 0 servidor publico estavel s6 perdera o cargo em 
virtude de sentenea judicial transitada em julgado, ou mediante 
processo administrativo disciplinar cm que lhe seja assegurada 
ampla defesa. 

§ 5° - .o beneficio da pensii.o por morte correspondera. a to 
talidade de vencimentos ou proventos _do servidor falecido, na for 
ma do disposto no paragrafo anterior. 

§ 2° - Invalidada por sentenca judicial a demiesdo de ser 
vidor estavel, sera ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga 
reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenizacao, apro 
veitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade, 

� 3° - Extinto o cargo ou func;iio temporaria ou declarada 
sua desnecessidade, o servidor ou funcionario estavel ficara em 
disponibilidade remunerada em proporcao ao tempo de servico, 
ate seu adequado aproveitamento em outro cargo ou funglio. 

Art. 15 - Sao estaveis, apes dois anos de efetivo exercicjo, 
as servidores nomeados em virtude de concurso publico, 

� 4° - Os proventos de aposcntadorla serao revistos, na 
mcsrna r» J re,' e na mesma data, sempre quo se modificar a 
rernuneracao d •!' • ,. • L res ell' atividades, sendo tambem st, . 
didos aos inativos e pensionistas quaisquer beneficios ou vanta 
gens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclu 
sive quando decorrentes de transformacao ou reclassificaeao do 
cargo ou func,ao em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. 

Ses 
ser- 

Art. 14 - 0 servidor sera aposentado: 

§ 1 ° - Lei Complementar podera estabelecer excecoea ao dis 
pesto no inciso III, alineas .. a" e "c .. , no caso de exercicio de ati 
vidades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma 
do que dispuser a respeito do assunto a legislac.ao federal. 

c) aos trinta anos de servico, se homem; e aos vinte e cin 
co, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo; 

a) aos trinta e cinco anos de service, se homem; aos trinta, 
se mulher, com proventos integrals; 

b) aos trinta anos de efetivo exercicio de funeoes de ma 
glsterto, se professor; e vinte e cinco, se professora, com proven 
tos integrais ; 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrals, 
quando decorrentes de acidentes em servieo, molestia profissional 
ou doenga grave, contagiosa ou incuravel especificadas em lei e 
proporcionais nos demais casos. 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com pro· 
ventos proporcionais ao tempo de aervtco ; 

m - voluntaria.mente: 

economia mista 
s 3' - As autarquias, empresas publicas, sociedade de eco 

nomia mista e fundaceea terao quadro de lotac;iio pr6prio, sendo 
vedada. a nomeacao �u contratac;iio de pessoas sem a existencia. 
de vaga. 

§ 4° - Sera vedada contratacao de servicoa de terceiros para 
a r.ealizac,iio de atividades que possam ser regularmente exercida 
por servidores. 

) 

\ } 
() 
') 
�) 
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J v :& \ d) aos sessenta e cinco anos de idade, se bomem: e aos 
f;_ \ :�ta, se mulher, com proventos proporcionais a.o tempo de 

t�o. 
) 

) 
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) 
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ii 2° - A lei dispora sobre a aposentadoria em cargos ou 
func;oes temporarias. 

� 3° - 0 tempo de servi\.O publico federal, esta��_!!!U· 
nicipal sera computado . inte�ra_!_!nen_!.e para os efeitos de aposenta 
doria e disponibilidade. 
12 

Art. 17 - Os concursos publicos para preenchimento de car 
gos, empregos ou func;oes na adminietracao municipal nao poderiio 
ser rcalizados antes de decorridos trinta (30) dias do cnceri:a 
mPnto das inscric;oes, as qua.is deveriio cstar ab�ta�p.Q!: _pelo me 
nus ·15 (quinze1- dias. 

13 
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CAPtTULO II 

DOS BENS MUNICIP AIS 

Art. 18 - Sao bcns do Municipio: 
I - os que atualmente lhe pertencem; 
II - os que tenham sido ou venham a ser, a qualquer titulo 

incorporados ao s'eu patrimonio ; 
m - a divida ativa proveniente de rcceita nao arrecadada 

§ 10 - Os bens municipais deverao ser cadastra.dos com 
identiflcacao respectiva, numerando-se os m6veis. 

§ 2" - Os bens publicos municipais sao impenhoraveis, nao 
podendo, ainda, ser objeto de arresto ou de qualquer medida de 
apreensao judicial, ressalvada a hip6tese de que trata o § 2" do 
Art. 100 da Constituicao Federal. 

Art. 19 - A alienacao de bens municipais se fara de con 
formidade com a legislacao pr6pria. 

Art. 20 - A afeta<;iio e a desafetac;iio de bens municipai� 
dependera de lei. 

Paragrafo -Onico - As areas t�eridas� Muni.f!Dio... �!JI 
decorrencia de aprovacao de loteamentos, �eriio considtraE_os -��s 
dominiais, enquanto naos.c efetivarem benfeitorias quc lhes deem 
outra destinaci;ao. --- -- 

Art. 21 - O uso de bens municipals por terceiros pOQera 
ser feito mediante concessao, permissao ou autorizacao, conforme 
O interesse publico exigir, nos casos e condicoes previstos em lei. 

Paragrafo 'Onico - O Municipio podera ceder seus bens a 
outros entes publicos, inclusive os da administracao indireta, desde 
que atend1do o interesse publico. 

Art. 22 - A concessao administrativa dos bens municipais 
de uso especial I! dominiais dependera de lei e de licitaci;ao e far 
se-a mediante contrato por prazo determinado, sob pena de nuli 
dade do ato. 

§ 1° - A licita<;iio podera ser dispensada nos casos permi 
tidos na legislagiio aplicavel. 

§ 2° - A pt:rmissao, que podera incidir sobre qualquer bem 
publico, sera feita mediante licitacao, titulo precario e por decre_to. -- -- - - 
14 

� 3° - A autorizacao, que podera incidir sobre qua\quer 
bem publico, sera feita por Portaria, para atividades ou usos es 
pecificos e transitorios. 

Art. 23 - Nenhum servidor sera dispensado, transferido, 
exonerado ou tera aoeito o seu pcdido de exoneracao ou rescisao, 
sem quo o orgiio responsnvel pelo controle dos bens patrimoni.ais 
da Pref.citura ou da Camara atestc que o mesmo dcvolveu os bens 
m6veis do Municipio que estavam sob sua guarda. 

Art. 24 - 0 6rgiio competente do Municipio sera obrigado, 
independentementc de despacho de qualquer autoridade a abrir 
inquerito administrativo e a propor, se for o caso, a competente 
ag:io civil e penal contra. qualquer servidor, sempre que forem 
apresentadas dcnuncias contra o extravio ou danos de bens muni 
cipais. 

�5 - 0 Municipio, preferencialmente a venda ou a doa 
c;iio �8 im6veis, conceded. direito real de uso, mediante con 
correncia e autorizacao do Peder Legislativo. 

Paragrafo Dnico - A concorrencia podera ser dispensada, 
quando o uso se dcstinar a concessionario do service publieo, a en 
t.dades assistcnciais, ou verificar-sc rclevante interesse publico na 
concessdo, devidamente justificado. 

Art. 26 - 0 Municipio tern direito a participacao no resul 
tado da exploracao de pctroleo ou gas natural, de recursos hldri 
cos para fins de geraci;ao de cnergia eletrica ou de outros recursos 
minerais de seu territorio. 

CAP!TULO Ill 
DOS ATOS MUNICIP AIS 

Art. 27 - A publicacao das leis e dos atos municipais far-se-a 
cm orgao oficial ou, nao havendo, em 6rgiios da imprensa local. 

* 1° - No caso de niio haver peri6dicos no Municiplo, a 
publicaci;iio sera feita por afixaci;ao, em local pr6prio e de acesso 

;.i,, �ublico, na sede da Prefeitura Municipal ou da Camara Munici�J. ,,.. .... 
s 2° - A publicacao dos atos niio normativos, pela imprensa, 

podera ser resumida. 
� 3° - A escolha do orgao de imprensa particular para di 

vulgacao dos atos municipais sera feita por mcio de licita<;:io em 
que se levarao em conta, alem dos precos, as circuntancias de 
pcriodicidade, tiragem e distribuicao. 
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Art 28 - A formalizacso dos atos adminis trat ivoc ch corn- 
petcnd" 

I - mcdiante dccrcto. numerado em ordern cronologica, quando 
so tra'Ear de: 

a ) rcgulamentacao de lei; 
b) criac;ao ou · extinc;ao de gratificacees quando autorizadas 

em lei; 
c) .abertura de creditos especiais e suplementa.res; 
d) declaracao de utilidade publica ou de interesse social para 

efeito de desaproprlacao ou servidao administrativa; 
e) criac;ii.o, alteraeao e extinc;a.o de 6rgiio da Prefeitura., quan 

do autorizado em lei; 
f) definic;a.o da competencia dos orgaos e das atrrbuicces dos 

servidores da Prefeitura, nao prevista em lei; 
g) aprovacao de regulamentos e regimentos dos orgiios da 

admtnlatracao direta; 
h) aprovacao dos estatutos dos 6rgiios da administracao des 

centralizada; 
i) fixa.¢0 e alteragao dos prec;os dos servigos prestados � 

Municipio e aprovacao dos prec;os dos servic;os conc�didos .QY_au 
torizados; 

j) permissao para exploracao de serviqo publico e para uso 
de bens municipais; 

1) aprovaeao de pianos de trabalho dos 6rgiios da Adminis 
tracao direta; 

m) criagfio, extincao, declaracao ou modifieacao de direitos 
administrados njio privativos da lei; 

n) medidas execut6rias do piano diretor ; 
o) estabelecimento de norm.as de efeitos externos nao pri 

vati vos de lei ; 

II - mediante Portaria, quando se tratar de: 

a) provimento e vacancia de cargos publicos e demais atos 
de cfeito individual relativos aos servidor.es municipais: 

b) lotac;a(l e relotacao nos quadros de pessoal , 
c) criac;iio de cornissces e designacao de seus membros; 
d) institui<;ao e dissolucao de grupos de trabalho; 
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e) antoriza<;iio para ccntrata6w d"' serv1dorC's por l"razo df'· 
1:;nninac�o e dispensa; 

f) abertura de eindiosneias e processos administrativos e 
aprcac;ao de penalidades; 

g) outros atos que, por sua natureza ou finalidade, nao se 
jam objeto de lei ou decreto. 

Paragrafo Onico: Poderao ser delegados os atos eonstantes 
do item TI deste artigo. 

CAP1TULO IV 
DAS OBRAS E SERVH;os POBLICOS 

Art. 29 - E de responsabilidade do Municipi.o, mediante Iici 
tac;ao e de conformidade com os interesses e as necessidades da 
populaeao, prestar servic;os publicos, diretarnente ou sobre regime 
de concessao ou permissao, hem como realizar obras publicas, po· 

. dendo contrata-las corn particulares atraves de processo licitat6rio. 

Art. 30 - Nenhuma obra publica, salvo os casos de extrema 
urgencia devidamente justificados, sere. realizad.a sem que conste: 

I - o respectivo projeto; 
II - o orcarnento do seu custo ; 
III - a indica.c;ao dos recursos financeiros para atendimento 

das rcspectivas despesas: 
IV - a viabilidade do empreendimento, sua conveniencia e 

oportun'dade para o interesse publlco ; 
V - os prazos para o seu inicio e termino, 

Art. 31 - A concessao ou permissao de servico publieo so 
mente sera efetivada com autor'izaeao da Camara Municipal e me 
diante contrato precedido de licitac;ao. 

§ 1 ° - Serao nu las de pleno direito as concessoes e as per 
mtssoes, bem eomo qualquer autorizaqao para a exploracao de 
servic;;o publico, feitas em desacordo com o esta.belecido neste artigo. 

§ 2° - Os services concedidos ou permitidos ficarao sempre 
!;Ujeitos :i regulamentaqan e a fiscalizai;ao da administracao muni 
cipal, cabendo ao Prefeito Municipal aprovar as tarifas respectivas. 

Art. 32 - Os usuarlos estarii.o representados nas entidades 
prc,;tadoras de, servicos publicos, na Iorrna que dispuser a legL'llai;ao 
m:micipal, assegurando-se sua part ieipacjio r.m decisoes relativas a: 

!"; 



Art. 37 - As tarifas dos services publicos prestados direta 
mente pelo Municipio ou por orgaos de sua Adminiatraqan des 
centralizada serao fixados pelo Prefeito Municipal, cabendo a Ca 
mara Municipal definir os services que serao remunerados pelo 
custo, acima do custo e abaixo dele, tendo em vista seu inte-resse 
economico c social. 

I - propor os pianos de expansao dos servieos publieos: 
II - propor criterios para fixagao de tarifas; 
III - realizar avaliaeao peri6clica da prestacao dos services. 
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Art. 36 - As licitagoes para a concessao ou a permissao de 
servi s ublicos deverao scr precedidas de ampla publicidade, 
inclusive, t:;m jornais da Capital do Estado, mediante e<iita. ou 
comunicado resumido. 

Art. 35 - 0 Municipio podera revogar a concessao ou per 
missfio de services que forem executados em desconformidade com 
o contrato ou ato pertinente, a materia bem como daqueles que se 
revel.arem manifestadamente insatisfat6rios para o atendimento aos 
usuarios. 

Paragrafo Onico: Na formacao do custo dos services de natu 
za industrial computar-se-ao, alern das despesas operacionais e 

administrativas, as reservas para depreciac;ao e reposicao dos equi 
pamentos e instalaqees, bem como previsao para expansao dos 
servicos. 

Art. 38 - 0 Municipio podera consorciar-se com outros mu 
nicipios para a realizacao de obras ou prestacao de services publicos 
de interesse comum. 

Paragrafo -Onico: 0 Municipio devera propiciar meios para 
criagao, nos cons6rcios, de 6rgao oonsultivo constituido por cida 
daos nao pertencentes ao service publico municipal. 

Paragrato Onico: Na celebraqao de convenios de que trata 
cste artigo devera o Municipio: 

Art. 39 - -1,0 Municipio e facultado conveniar com a Unia.o 
ou com o Estado a prestac;;ao de servicos publicos rle sua oompe 
tTncia privativa, quando lhe faltarem recursos tecnicos ou finan 
ceiros para a execugao aoss-ervi�-os 'em plfdroes -adequados�� 
quando h-ouver mteresse -mutuo para celebra1;ao ao -conveni� 

·- - --- ---- ------- 

I - pianos e programas de expansao dos services: 
II - revisao da base de calculo dos custos operacionais ; 
Ill - politica tarifaria ; 
IV -- nivel de atendimcnto a populacao em termos de quan 

tidade o qualidade: 
V -- mecanisinos para atencao de pedidos e reclamacees de 

usuarlos, inclusive' para apuraqao de danos causados a terceiros. 
Paragrafo Dnico : Em se tratando de empresas concessiona 

rias de services publicos, a obrigatoriedade mencionada neste artigo 
devera constar do contrato de concessao ou permissao. 

Art. 33 - As entidades prestadoras de servicos publicos sao 
obrigadas, pelo menos uma vez por ano, a dar ampla divulgacao 
de suas · atividades, informando, em especial, sobre pianos de ex 
pansao, aplicacao de recursos financeiros e realizaeao de programas 
de trabalho. 

Art. 34 - Nos contratos de concessao ou permissiio de services 
publicos serao estabelccidos entre outros: 

I - os direitos dos usuarios, incluindo-se as hip6teses de 
gratuidade; 

II - as regras para a remuneracao do capital e para garantir 
o cquilibrio economieo e financeiro do contrato; 

ill - as normas que possam eomprovar eficiencia no aten 
dimento do interesse publico, bem eomo permitir a fiscalizacao 
pelo Municipio, de modo que mantenha o service continuo, adequado 
.-; acessivel ; 

IV - as regras para orientar a revisao periodiea das bases 
de calculo dos custos operacionais e da remunerac;ao do capital, 
ainda que estipulada em contrato anterior; 

V - a remunerac;iio dos servicos prestados aos usuarios dire 
tos, assim como a possibilidade de cobertura dos custos por cobranca 
a outros agentes beneficiados pela existencia dos services: 

VI - as condiqoes de prorrogacao, caducidade, rescisiio ,e 
reversao da concsssao ou permissao. 

Paragrafo Onico: Na conoessao ou na perrnissao de services 
publicos, o Municipio reprimira qualquer forma de abuso do poder 
economieo, principalmente as que visem a dominacao do mercado, 
a exploraeao monopolista e ao aumento abusivo de lucres. 
18 
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Art. !O - A criacfio p rlo Municipio e entidade de Adm'nistra- 
.i ·e .... , ex- u:f< de obras ou p sta. lo d, s-rvicos pu- 

blicos so sera permitida caso a entidade possa assegurar sua auto 
-sustentacao financeira. 

Art. 41 - Os 6rgiios colegiados das entidades de administracac 
indireta do Municipio terao a participac;iio obrigat6ria de um re 
presentante de seus servidores eleito por estes, mediante voto direto 
e secrete, conforme regulamentaqjto a ser expedida por ato do 
Prefeito Municipal. 

CAP!TULO V 
DO PLANEJ AMENTO MUNICIPAL 

SE <;AO I 
DAS DISPOSI<;CES GERAIS 

Art. 42 - O conselho municipal mantera prooesso perma 
nente de planejamento, visando a promover o descnvolvimento do 
Municipio, ao bem-estar da popula<,5.o e a melhoria da prestacao 
dos services publicos municipais. 

Paragrafo Onico: 0 desenvolvimento do Municipio tera por 
objctivo a realizac;iio plcna de seu potencial econemico e a reducao 
rcduc;iio das desigualdades ecciais no acesso aos bens e servicos, 
respeitadas as vocaceee, as peculiaridades e a cultura locais e 
preservado o seu patrirnonio ambiental, natural e construido. 

Art. 43 - 0 processo de planejamento municipal devera con 
siderar os aspectos tecnicos c politicos envolvidos na fixac;ao dos 
objetivos, diretrizes e metas para ac;ao municipal, propiciando quc 
autoridades, t�cnicos de planejamento, executores e representantes 
da sociedade civil participem do debate sobre os problemas loca's 
e as alternativaa para o seu enfrentamento, buscando conciliar 
interessec e solucionar conflitos. 

Art. 44 - 0 planejarnento municipal devera orientar-se pelos 
scgu'ntcs prlnclpios baslcos: 

I - democracia e transparencia no acesso as inforrnacecs 
disponi ve's: 

II · cfrciencia c eflcicia na utilizacfio dos rccarsoa f.nan 
cr ircc, teen ccc e bumanos disponiveis; 
w 

J 

Ill - complemcntartedade e integrnc;ao de politlcas, pianos 
c program.,s .oriais 

IV - viabilidade tecnica e economica das proposlcees, ava 
liada a partir do interesse social da soluc;iio e dos beneficios publicos ; 

V - respeito e adequacao a realidade local e regional e con 
sonancia com os pianos e programa.s estaduais e federais existentes. 

Art. 45 - A elaborac;iio e a execucao dos pianos e dos pro-' 
gramas do Governo Municipal obedeceriio as diretrizes do piano 
diretor e terao acompanhamento e avaliac;;iio permanentes, de modo 
que garantam o seu exit·o e assegurem sua continuidade no hori 
zonte de tempo necsssario. 

Art. 46 - 0 planejamento das atividades do Governo Municipal' 
obcdeceran as diretrizes deste capitulo e sera feito por meio de' 
elaborac;iio e manutenc;ao atualizada, entre outros, dos seguintes 
instrumentos: 

I - piano diretor; 
II - piano de governo; 
Ill - lei de diretriaes orcamentarias ; 
IV - orcamento anual; 
V - plane plurianual. 

Art. 47 - Os instrumentos de planejamento municipal men 
cionados no artigo anterior deveriio incorporar as propostas cons 
tantes dos planos e dos programas setoriais do Municipio, dadas as 
auas irnplicaqoes para o dcsenvolvimento local. 

SEC::AO II 

DA COOPERAC::AO DAS ASSOCIA<;OES NO 
PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

Art. 48 - 0 Municipio buscara, por todos os meios ao seu 
alcance, a cooperacao das associacees rcpresentativas no planeja 
mento municipal. 

Paragrafo Onico: Para fins deste artigo, entende-se como 
associac;iio represcntatlva qualquer grupo organizado, dt fins licitos, 
Que tenha legith1idad':! para representar seus filiados independen 
cc>mentc de sens objetivos ou natureza juridica. 
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Art. 49 - O Municipio submetera a apreciacao das asociacoes, 
antes de encaminha-Ios a Camara Municipal, os projetos de lei 
do piano plurianual, do orcamento anual e do piano diretor, a fim , 
de receber sugestoes quanto a oportunidade e ao estabelecimento 
de prior.dade das medidas propostas 

Paragrafo 'Opico: Os projetos de que trata este artigo ficarao 
a disposiqao das .associacces durante 30 (trinta) dias, antes das 
datas fixadas a sua remessa a Camara Municipal. 

Art. 50 - A convocacao das entidades mencionadas neste 
capitulo far-se-a por todos os meios a disposicao do Governo Mu 
nicipal. 

TiTULO II 

DA ORGANIZA<;AO DOS PODERES MUNICIPAIS 

CAPITULO I 
DAS DISPOSI<;oES GERAIS 

Art. 51 - Sao Poderes do Municipio, independentes e harmo 
nicos entra si, o Legislativo e o Executivo. 

Paragrafo 'Onico : :e. vedada aos Poderes Municipais a delegacao 
reciproca de atribulcees, salvo nos casos previstos nesta Lei Or 
ganica, 

Art. 52 - 0 povo e a fonte de legitimidade dos poderes 
constituidos, exercendo-se diretarnente ou por seus representantes, 
invcetidos na forma estabelecida pela lei. 

Art. 53 - Todos os orgaos e instituicoes dos poderes muni 
cipais sao aeessiveis ao individuo, por peticao ou representaeao em 
defesa de direitos individuas ou coletvos com interesses diversos 
da sociedade. 

§ 1° - A autoridade municipal a quern for dirigida a petic;aQ_ 
ou representagao dev.era oficializar o seu ingresso, assegurando-lho 
tramita ·o rapida, dando-lhe fundamento legal, ao exar� a decisao, 

§ 2° - O interessado devera ser informado da solucfio apro 
vada, por correspondencia oficial, no prazo de scss.enta dia!:I, a con 
tar do protocolo, dando-lhe certidao, se a requerer, 
22 

CAPiTULO II 
DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

SE<;.AO I 
DAS DISPOSI<;OES PRELIMINARES 

Art. 54 - 0 Peder legislativo e exercido pela Camara Mu 
nicipal, constituida por representantes do povo, cleitos pelo siste 
ma proporcional e investidos na forma da lei, para uma legislatura 
de quatro anos. 

§ 1° - 0 numero de Vereadores e proporcional a populacao, 
na seguinte graduacao : 

I - ate 10.000 habitantes, 09 (nove) Vereadores: 
II - de 10.001 a 15.000 habitantes, 11 (onze) Vereadores; 
III -- de 15.001 a 20.000 habitantes, 13 (treze) Vereadores ; 
IV - de 20.001 a 30.000 habitantes, 15 (quinze) Vereadores; 
V - de 30.001 a 40.000 habitantes, 17 (dezessete) Vereado- 

res; 

VI - de 40.001 a 100.000 habitantes, (dezenove) Verea 
dores ; 

VII - de 100.001 a 1.000.000 habitantes, 21 (vinte e um) 
Vereadores, 

� 2° - 0 numero de habitantes a ser utilizado como base 
de calculo do numero de Vereadores sera aquele fornecido, me 
diante certidao, pela Fundaeao Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica - IBGE. 

§ 3° - O numero de Vereadores sera fixado mediante decre 
to legislativo, ate o final da sessao legislativa do ano que antece 
der as eleicoes ; 

§ 4° - A Mesa da Camara Muncipal enviara ao Tribunal Re 
gional Eleitoral, logo apos sua edic;ao, copia do decreto legislativo 
de que trata o paragrafo anterior. 

Art. 55 - Ao Poder legislativo e essegurado autonomia fi 
nanceira e administrativa cabendo-lhe pelo menos 10% (dez por 
"ento) da receit� munici�al. 

23 
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� 1° - {)c, rP<'nrsos correspondentes ns dntaqoes orcamenta 
riae da Camara, compreendendo O!'I creditos s11plemenures e es 
I -cia Ta, C'i s·1dos, obrigatoriamente, att, o di.a. :.!O ( vinte J 
de cada me� com as atualizacoes decorrentes do excesso na irre 
cadacao, em face da previsiio orcamentaria. 

§ 20 - A CfMnara Municipal tera organizac;ii.o contabil pro 
pria, devendo prestar contas ao9Plenilriol dos rccursos que lhe fa. 
rem cons.gnados, respondcndo os membros da Mesa Diretora par 
qua!quer ilicito em su.a. aplicagao. 

§ .3° - Aplicam-se aos balancetes mensais e as prestacoes 
de contas anuais da Camara Municipal todos os procedimentos e 
dlsposltivos para as materlas correspondentes relacionadas com o 
Peder Executive. 

SE<;AO II 
DA POSSE 

Art. 56 - No primeiro ano da legislatura, serii.o realizadas 
eessses preparat6rias, a partir de primeiro de janeiro, para posse 
dos Vereadores diplomados .e eleic;iio da Mesa Diretora da Camara. 

§ 1° - Sob a presidencia do Vereador que mais recentemen 
te tenha exercido cargo na Mesa ou, na hip6tese, inexistir ta! si 
tuaeao, do mais votado entre os presentes, os dema.is Vereadores 
prestarao compromisso e tomarii.o posse, cabendo ao Presidente 
prestar o seguinte compromisso: 

"Prometo cumprir a Constituiqao Federal, a Constituiqao Es 
tadual e a Lei Orgnnica Municipal, observar as leis, desempenhar 
o mandate que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do Mu 
nicipio c bem-estar de seu povo". 

§ 2° - Presta.do o compromisso pelo Presidente, o Secreta 
rio que for designado para esse fim fara a chamada nominal de 
cada Vereador, que declarara : "Assim o prometo". 

s 3° - 0 Vereador que niio tomar posse na eleic;ii.o prevista 
noste ai tigo devera faze-lo no prazo de 15 (quinze) dias, salvo 
mot:vo justo aceito pela Camara Municipal. 

s 4° - No ato de posse, os Vereadores deverao desincom- 1 

patibilizar-s= " fazcr declaracao de seus bens, repetida quando do 
termlno do mandate, scndo ambas transcritas no livro proprio re 
sum.dus em ala n d.vulgadas para conhccimontn do publico. 
2+ 

SE(AO III 
DAS A,..,.RI'3lT'"'A,}i:� DA CAMARA MUNICIPAL 

Art. 57 - Cabe a Camara Municipal, com a sanc;iio do Pre 
feito, legislar sobre as materias de competencia do Municipio, es 
pecialmente as que se referem ao seguinte: 

I - assuntos de interess.e local, inclusive suplementando a 
legislac;iio federal e a estadual, notadamente no que diz respeito: 

a) a saude, a assistencla publica e a prote<;iio de garantia 
das pessoas portadoras de deficfencia: 

b) a protecao de documentos, obras e outros bens de valor 
hist6rico, artisttco e cultural, como os monumentos, as paisagens 
naturais notaveis e os sitios arqueol6gicos do Municipio; 

c) a impedir a evasao, destruieao e descaracterizac;iio de 
obras de arte e outros bens de valor hist6rico, artistico e cultural 
do Municipio; 

d) a abertura de meios de acesso a cultura, a educac;ii.o e 
a ciencia ; 

e) a protec;io ao meio ambiente e so combate a poluicao ; 
f) ao incentive a industria e ao comercio ; 
g) fl criac;ao de distritos industriais; 
h) ao f.omento da producao agropecuarla e a organizac;ii.o 

do abastecimento alimentar; 
i) a promocao de programas de construcao de moradias, 

melhorand1:i as condicoes habitacionais e de saneamento baaico ; 
j) ao combate as causas da pobreza e aos fatores de mar 

ginalizac;ii.o, promovendo a integraeao social dos setores desfavo 
recidos; 

1) ao registro, ao acompanhamento e a fiscalizac;io das con 
cessees de pesquisa e exploracao dos recurses hidricos e minerais 
em seu territ6rio; 

m) ao estabelecimento e fl implantac;iio de politica de edu 
cac;iio de transito ; 

n l A cooperac;iio com a Uniao e o Estado, tendo em vista o 
e�uilibrio do desenvolvimento e do bern-estar, atendidas as normas 
focadas cm lei complementar federal; 

o) ao uso e armazcnamento dos agrotoxicos, seus componen Les e afins; 
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p) as politicas publicas do Municipio ; 

II - a tributes municipais, hem como autorizar isencses e 
anistias fiscais e a remissao de dividas; 

ill - ao oreamento anual, piano plurianual e diretrizes or 
c;;amentarias, hem como autorizar a abertura de creditos suple 
mentares c especiais: 

IV - a obtencao e concessao de emprestimos e operacoes 
de credito, bem como sobre a forma e os meios de pagamento; 

V - a concessao de auxilios e subvencces ; 
VI - a concessiio e permissao de services publicos ; 
VII - a concessao de direito real de uso de hens municipais; 
VIII - a alienaeao e ooncessao de hens im6veis; 
IX - a aquisicao de bens im6veis, quando se tratar de doa- 

c;;iio; 
X - a criacao, organizacao e supressiio de distritos obser 

vada a legislaciio estadual; 
XI - a criac;;ao, alteraeao e extlncao de cargos, empregos 

e func;;oes publicas e fixac;;iio da respectiva rernuneracao ; 
XII - ao piano diretor; 
xm - a alteraqao da denominacao de pr6prios, vias e lo 

gradouros publiooa: 
XIV - a guarda municipal destinada a proteger hens, ser 

vicos e instalacoes do Municipio; 
XV - ao ordenamento, parcelamento, uso e ocupacao do so 

lo urbane: 
XVI - a organizacao e prestacao de servicos publicos, 

Art. 58 - Compete a Camara Municipal, privativamente, 
entre outras, as seguintes atribuicoes: 

I - eleger sua Mesa Diretora, hem como destitul-la, na for 
ma desta lei Organica e do Regimento Interno da Camara Muni 
cipal; 

II - elaborar o seu Regimen to Interno; 

ill - fixar a remunera!lao do Prefeito, do Vice-P.reifil.to_e 
dos Vereadores, observando-se o disposto no inciso __y_do Art e.. � •• 

da Constituicao Federal e o estabelecido nesta Lei Organica ; -- -- -- - ------- �-� --· - 26 

IV - exercer, com o auxilio do Conselho de Contas dos Mu 
nicipios, a f'iscalizacan financeira, oreamentaria, operacional e pa 
trimonial do Municipio; 

V - _juigar as contas anuais do Municipio e apreciar os re 
Lat6rios sobre a execucao dos pianos de Governo; 

VI - sustar os atos normativ·os do Poder Executivo que 
exorbitem do poder de regulamentar ou dos limites de delegacao 
legislativa ; 

VII - dispor sabre sua organizac;;iio, funcionamento, policia, 
criac;;iio, transformaqao ou extincao de cargos, empregos e funcoes 
de seus servidores e fixar a respectiva remuneracao ; 

VIII - autorizar o Prefeito a ausentar-se do Municipio, 
quando a ausencia exceder a 15 (quinze) dias; 

IX - mudar, temporariamente, a sua sede ; 
X - fiscalizar e controlar, diretamentc, os atos do Poder 

Executivo, incluidos os da administracao indireta e fundacional; 
XI - proceder a tomada de contas do Prefeito Municipal, 

quando nii.o apresentadas a Camara Municipal dentro do prazo de 
60 (sessenta) dias ap6s a abertura da sessao legislativa; 

XII - processar e julgar os Vereadores, na forma desta Lei 
Organica ; 

XIII - representar ao Procurador Geral da Justica mediante 
aprovacao de dois tercos (2/3) de seus membros, contra o Pre 
feito, o Vice-Prefeito e Secretarioa Municipais ou ocupantes de 
cargos da mesma natureza, pela pratica de crime contra a Ad 
ministraQiio Publica de que tivcr eonhecimento ; 

XIV - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer 
de sua renuncia e afasta-los def'initivamentc do cargo, nos termos 
prcvistos em lei; 

XV - conceder licenca ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos 
Vereadoras para afastamento do cargo; 

XVI - criar comissoes especiais de inqueritos sobre fato 
determinado quc se inclua na competcncia da Camara Municipal, 
sempre que o requerer pelo mesmo um tereo dos Vereadores; 

XVII - convocar, por sua iniciativa, por qualquer de suas 
_,COmissoes OU por Um ter90 de seus membros,os secretarios mu 

l:}icipais, para prestarem informaeses sabre materia de sua com 
__petencia. com atendimento no prazo de trinta dia s h pena de 

res onsabili 
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II - desde a posse: I) ... 
·s a) ser proprietario, controlador ou diretor d� _empre� �ue -1 gaze de favor decorrente de contrato com pcssoa juridica de direito 

Oo- publico ; 
. , . b) ocupar cargo ou funcao de que sejam demisaiveis ad 

� nutum nas enbcfades a ---ijtie se refere o mc1so I, a; � 
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das 

entidades a que se refere o inciso I, a; " 
Cargo Ou mandato publico ""> d) ser titular de mais de um • 

a) f'irrnar ou manter contrato com pessoa juridica d: dir�ito 
'bl:co autarquia. ernpresa publica, sociedade de econorma mista 

1.1.: pu · • · , bl" I uando o con- ou empresa coucessionaria de service pu ico, sa vo q 
U trato obedccer a clausulas uniforrnes ; 

. . 
b) aceitar cargo, fun!;lio .ou empr:ego r_emunerado, inclusive 

tidades constantes da os que sejam demissiveis ad nutum_. nas en 
alinea anterior. 

eletivo. 

Art. 63 - Perdera o mandato o Vereador: 

I _ que infringir qualquer das proibi!;oes estabelecidas no 
artigo anterior; 

II _ cujos precedentes forem declarados incompativeia com 
o decoro parlamentar; 

. . ID _ que deixar de compareoer, em cada sessao legislativa, 
a ter<;a parte das sessees ordinarias da casa a que pertencer, salvo 
lic,mga ou missao, por esta autorizada. 

IV _ que perder ou ttver suspenses seus direitos politicos; 
v _ que, por decisao da Justica El�i�ral, for condena.do 

par abuso do poder economico e poder politico; 
VI _ que sofrer condenaejio criminal em sentenca trans.itada em julgado; 

VII - que deixar de residir no Municipio; 
VIII! _ que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, 

dentro do prazo estabelecido nesta Lei Orgsnica. 
§ 1 ° - e incompativel com o decoro parlamentar o abuso das 

prerrogativas asseguradas aos Vereadores ou a percep!;iio de van 
tagens indevidas, alem dos casos definidos no Regimeut-o Inter.no 
da Camara Municipal. 

XVIII - encaminhar ao Prefeito ou aos Secretarios Muni 
cipais, atraves de sua M�s a, pcdidos escrit.os de informa<;oes formu,' 
Iados por qualguer de suas comJssoes ou por um terco de seus 
mombros, sob pcna de responsabilidade, a recusa ou o niio aten 
dimento, 11-0 prazo de 30 (trinta) dias, bem como a prestac;ao de: inform�iio falsa; 

XIX - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
XX -- decidir sobre a perda de mandato de Vereadores, po voto secrete e maioria absoluta, nas hip6teses previstas nesta Le' Organica; 

XX! - conceder titulo honorifico a pessoas que tenham reco 
nhecidamente pr.est.a.do servic;os ao Municlpio, mediante decreto !egislatim. 

SE<;AO IV 

DOS VEREADORES 

Art. 59 - Os Ver.eadores, na circunscric;iio de seu Municipio, siio inviolaveis por suas opinioes, palavras e votes no exercfoio do mandato. , 

Art 60 - A remuner.ac;iio do Vereador, composto de subsidi 
fixo e variavel, correspondera a trinta por cento da remuneragao do Prefeito, a qualquer titulo. 

§ io - A remunerac;io dos Vereadores sera reajustada na; data e na razao dos reajustes do subsidio e da representac;iio do 
Prefeito. Se a Camara Municipal niio o fizer, prevaleceriio os: limites previstos neste artigo. 

{ 
§ 2° - Aos Vereadores no exercicio da Presidencia, Vice 

·!'residencia, primeira e segunda secretarias fica asse _!�dos r . e 
p_resenta.coes, res.P_ec 1vamen e, c dois terc;os (2/3), um terc;o____Ll13), 
um uinto (1/5) e um se� (1/7) da remunera<;ii-0 a;;- Prefeito Mun'!cipal. -- \.. 

Art. 61 - i;; facultativo aos Vereadores contribuirem para o 6rgao de Previdencia do Est.a.do, na mesma base percentual de 
seus servidores publicos, observadas as prescricees de lei comple . ·mentar est.a.dual disciplinadora da especie. 

Art. 62 - Os Vereadores nao poderao: 
I - desde a diploma<;io: 
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§ 2" - Nos casos dos incisos I, II e VII, a perda do mandate 
sera decidida pela Camara Municipal, por voto secrete e maioria .. 
absoluta, mediante provocacao de qualquer de seus membros, da 
respectiva Mesa ou partido politico representado na Casa, assegu 
rada ampla defesa. 

§ 3° - Nos casos presentes nos incisos ill, IV, V, VI e VIII, 
a perda de mandate sera automatica e declarada pela Mesa da 
Camara, de ofic'io ou mediante provocacao de qualquer de seus 
membros ou de partido politico representado na Casa; 

§ 4° - Extingue-se o mandate, e assim sera declarado pelo 
Presidente da Camara, quando oeorrer falecimento ou remmcia 
por escrito do Vereador ; 

Art. 64 - 0 Vereador ocupante de cargo, emprego ou funcao 
publica. municipal e inamovivel de oficio pelo tempo de duracao 
de seu mandato. 

Art. 65 - 0 Vereador podera licenciar-se : 

I - por motives de saude, devidamente comprovados; 
II - para tratar de interesse particular, desde que o periodo 

de licenca nao seja superior a 120 (cento e vinte) dias por sessiio 
legislativa ; 

§ 1° - Nos casos dos incisos I e II nao podera ·o Vereador 
reassumir antes que se tenha esgotado o prazo de sua licenca. 

§ 2° - Para fins de remuneracao, considerar-se-a como em 
exercicio, o Vereador licenciado nos termos do inciso I. 

§ go - 0 Vereador investido no cargo de Secretario Municipal, 
ou equivalcnte sera considerado automaticamente...licenciado, podend9 
opt:lrrpela remunera<;ao da vereanl,a. 

§ 40- - 0 afastamento para o desempenho de missoes tem 
pcrar'ias de intcresse do Municipio nao sera considerado como de 
licenqa, fazendo o Vereador jus a remuneracao estabelecida. 

Art. 66 - No caso de vaga, licenca ou investidura no cargo 
de Secretario Municipal ou eqirivalente, far-se-a convocacao do 
suplenta pelo Presidente da Camara. 

§ 1 ° - 0 suplente convocado devera tomar posse dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Camara, 
sob pena de ser considerado renunciante. 
30 

§ 2° - Ocorrendo vaga e nao havendo suplente, o Presidente 
da Camara comunicara o fato, dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas, ao Tribunal Regional Eleitoral. 

§ 3° - Enquanto a vaga a que se refere o paragrafo anterior 
nio for preenchida, calcular-se-a o quorum em furn;ao dos Verea 
dores remanescentes. 

Art. 67 - Ao cenjuge sobrevivente e aos dependentes de 
Vereador falecido, durante o mandato parlamentar, sera concedida 
uma pensao de valor igual ao da remuneracao do cargo. 

§ 1 ° - Fica, tam hem, assegurada pensao vitalicia de igual 
valor ao Vereador que, por invalidez ou molestia, se tmpossibilite 
de exerccr as suas atividades parlamentares. 

§ '2° - A pcnsao instituida pela Lei Municipal n? 145 de 
02 de dezembro de 1985, passa a ser igual a trinta por cento do 
valor previsto no caput deste artigo. 

§ 3° - Tera direito a trinta por cento da pensio constante 
do caput deste artigo a viuva de Vereador que, ate 31 de dezembro 
de 1982, tenha exercido mandate por tres legislaturas. 

§ 4° - Ao Vereador com quatro legislaturas ou conjuge 
sobrevivento sera assegurada pensao parlamentar eqiiivalente a 
30% (trinta por cento ) da remuneracao do cargo. 

SE{;AO V 
DA MESA DA CAMARA MUNICIPAL 

Art. 68 - A Mesa da Camara e composta de um Presidente, 
um Vice-Presidente e 'OS primeiro e segundo secretarios, eleitos para 
mandato de dois anos, assegurada, tanto quanto possivel, a parti 
cipa<_;io proporcional dos partidos politicos, ou blocos parlamentares, 
e permitida a reconducao ao mesmo cargo no periodo imediato. 

§ 1 ° - A Camara, 12or maioria absoluta, em escrutinio secreto, 
elegera, um a um, os componentes da Mesa, os quais ficarao � 
maticamente empossados; inobitida maioria absoluta, proceder-se-a 
a novo escrutinio por maioria. relativa, eonsiderando-se eleito o 
mais idoso em caso de empate. 

§ 2° -- A eleiga.o para renovacao da Mesa realizar-se-a na 
ultima sessao ordinaria da sessao legislativa, empossando-se os 
eleitos em primeiro de janeiro, quando se dara a constitui<:ao das 
comissoes tecnicas. 
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Art. 69 - Em caso de vacancia de cargo da Mesa, dar-se-a 
deic;;iio de outro Vereador para oomplerar o mandato na prime ii a· 
ssessao ordinarta seguinte- 

Art. 70 - Qualquer componente da Mesa podera ser destituido 
pelo voto de dois tereos (2/3) dos membros da Camara, quando 
!altoso, ornisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuicoes 
regimentais, elegendo-se outro Vereador para completar o mandato. 

Art. 71 - Compete a Mesa da Camara Municipal alem de 
outras atribuieoea estipuladas no Regimen to Interno: 

I - enviar ao Prefeito Municipal, ate o primeiro dia de 
mar$?, as contas do exercicio anterior; 

II - propor ao Plenario projetos de resolucao que criem, 
transformem e extingam cargos, empregos ou funcoes da Camara 
Municipal, bcm como a fixac,ao da respectiva remuneracao, obser-' 
vadas as determinaeoes legais; 

III - dcclarar a perda de mandato de Vereador, de ofici 
ou por provocacao de qualquer dos seus membros, nos casos pre-l 
vistos nos incisos I e VII do Art. 63 desta Lei Organica, assegurada 
ampla defesa, nos termos do Regimento Interno ; , 

IV - elaborar e encaminhar ao Pt efeito, ate o dia 31 de 
agosto, ap6s a aprovacao pelo Plenaric, a proposta parcial do 
orcamento da Camara, para ser incluida na proposta geral do 
Municipio, prevalecendo, na hip6tese de nao aprovaqao pelo Plena 
rio, a proposta elaborada pela Mesa. 

Paragrafo -Onico: A Mesa decidira sempre por maioria de 
seus membros. 

SE<;AO VI 
DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 

Art. 72 - Compete ao Presidente da Camara, alem de outras 
atribuicoes estipuladas no Regimen to Interno: 

I - representar a Camara Municipal; 
II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislatives 

e administrativ.os da Casa; 
III - interpretar .e fazer cumprir o Regimen to Interno; 
IV - promulgar as Resolueoes e os Decretos Legislativos . 

hem como .as Leis que recebam sarn;a,o tacita e as cujo veto tenh 
sido rejeitado pelo Plenar io e nfio tenham sido promulgadas pelo 
Prefeito Municipal; ·) 
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V - razer publicar os atos da Mesa, bem como as Resolucees, 
os De>crctos LPgislativos c as Leis por elo prornulgadas ; 

VI - declarar ext.nto o mandato do Preferto, do Vice-Prefeito 
e dos Vereadores, nos casos previstos em lei; 

VII - apresentar ao Plenario ate o dia 20 ( vinte) de cada 
mes, o balance relative aos recursos r.ecebidos e as despesas reali 
zadas no mes anterior; 

VIII - requisitar o numerario destinado as despesas da 
Camara Municipal; 

IX - exercer, em substituicao, a chefia do Executivo Muni 
cipal, nos casos previstos em lei; 

X - designar comissoes especiais nos termos regimentais, 
observadas as indicagoes partidarias ; 

XI - mandar prestar infcrmaeoes por escrito e expedir cer 
tidoes requeridas para defesa de direitos e esclarecimentos de 
situacces: 

XIl - realizar audiencias publicas com entidades da socie 
dade civil e com membros da comunidade ; 

Xlll -- administrar os aervicos da Camara Municipal, fazendo 
lavrar os atos pertinentes a essa area de gestiio. 

Art. 73 - 0 Presidente da Camara, ou quern o substituir, 
somente manlfestara o seu voto nas seguintes hip6teses: 

I - na eleic;ii.o da Mesa Diretora; 
II - quando a materia exigir, para a sua aprovaqao, o voto 

tavoravet de dois tereos ( 2/ 3) ou da maioria absoluta dos membros 
da Camara; 

ID - quando ocorrer empate em qualquer votacao no Plenario. 

SE<;AO VII 
DO VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 

Art. 74 - Ao Vice-Presidente compete. alem das atrrbuicees 
contidas no Regimento Interno, as seguintes : 

I - substituir o Presidente da Camara em suas faltas, au 
silncias, impedirnentos ou Iicencas: 

II - promulgar e fazer publicar, obrigaton.amente as reso 
luc,oes e os Decretos Legislativos, sempre que o Presidente, ainda 
que se ache no exercicio, deixar de faze-lo no prazo estabelecido; 
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III - promulgar e fa.,or bl. b . t . 1 . 
d Pr f ·1; M . . "" pu rear, o riga oriamente, as eis quan o o e e1 ,o unic1paJ . • . 

te t. d . d d e o Presidente da Camara, sucessrva- men iverem eixa o e f • 
d ' b d u aze.Jo, sob pena de perda do manda.to e mem ro �- .. ,.esa. 

. SE<;A.O VIII 
DO SEC�ETARIO DA CAMARA MUNICIPAL 

Art. 75 - Ao Secreta · , . . r10 compete alem das atribuicces con- tidas no Regiment» Interno . ' , as segumtes: 
I � redigir a ata das _ 

Mesa; sessoes sccretas e das reunioes da 

II -- acompanhar e su . . 
d . _ pervis1onar a redacao das atas das emais sessoes e nroced"'r · 

' � a sua leitura · m - fa.zer a cham d • a a dos Vereadores · 
IV - registrar, ern liv , . ' 

na ). - d . vro proprio os precedentes finnados ap icacao o Regimen to 1 , . ' nv.:rno; 
V - fazer a inscri<;ao d os oradores na pauta dos trabalhoa; 
VI - substituir os de- . 

ccssario, • .. ais membros da Mesa, quando ne- 

Paragrafo -Onico: Ao S 
atribui<;ocs contidas 00 Re . egundo Secretario compete alem das 
Secreta r1 ·0 e s f It giment,o Interno, substituir o Primeiro m uas a as • . . . • auscnc1as, impedimentos ou Ilcencas, 

SE <;;.AO IX 
DA.s COMISSC>ES 

Art. 76 - A Camara 1 .. uni . 1 t , . . . . d u 1c1pa era comissees pe�rmanentes e espec;a1s. constitui as n - 
no Regimento Intcrno ou a forma e com as atribuicoes definidas 

no ato de que resultar a sua cria(,io. 
� 1° - Em cada �oin· _ , 

possivel, a representa1,iio Pro1ssa� sera assegur:ada, tanto quanto 
parlamentares que artic' pcrcional dos partidos ou dos blocos 

p 1Pam da Camara. 
§ 2° - As c,omiss15es 

tencia, cabe: • em razao da materia de sua compe- 

I - discutir e votar pro. . 
do Regimento, a. competencia dJeto d: �e1 que dispensar na forma 

o Plenano salvo se bouver recurses de um decimo dos membros da ' 

3-l Camara; 

II - realizar audiencias publicas com entidades da sociedade 
civil ou representacoes de comunidades locais; 

III - convocar Secretarios Municipajs ou ocupantes de cargo§. 
da mesma natureza para prestar informa!;6es sobre assuntos ine 
;�asat"r;bu igoes; 

IV - receber peticoes, reclamacees, representacees ou queixas 
de qualquer pessoa contra atos ou omissoes das autoridades, en 
tidades publicas, concession5.rios, ou permissionarlos de services 
publicos: 

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadiio; 
VI -· apreciar programa:; de obras e planos, c sobre eles 

ernitir parecer; 
VII - acompanhar junto a Prefeitura Municipal a elaboraeao 

da Proposta Orcamentaria, bem como a sua posterior execucao ; 
VIII - formular pedidos escritos de informacoes ao Prefeito 

ou aos Secretaries Municipais. 
§ 3° - As comissoes permanentes renovarii,o seus membrcs 

de- dois em dois anos, permitida a recondu<;io para os mesmos 
cargos. - 

Art. 77 - Durante o recesso havera comissiio representativa 
da Camara Municipal observados os condicionamentos seguintes: 

a) repeito aos principios de proporcionalidade das represen 
ta1,oes parfidarias ; 

b) os seus membros serao indicados pelas liderancas, na 
ultima reuniao de cada periodo de sessiio legislativa, vedada a 
rerondu1,iio para posterior periodo de recesso; 

c) sua constituicao e atr'ibuicoes seriio d.efinidas no Regi 
msnto Interno. 

Art. 78 - A Camara Municipal, a reguerimento de nm tercg 
(1/3) dos seus membros criara comissao parlamentar de inquerito 
para l!l>Urac;ii.o de fato determinado ,e por prazo certo, observada 
na sua composi<;iio a representacao proporcional dos partidos. 

Paragrafo Oruco: As comissoes parlamentares de inquerito 
teriio poderes de mvestigacao proprios das autoridades judiciais, 
cumulativamente com os de natureza parlamentar, ficando obri 
gat6rio, sob pena de sancao definida em lei, o comparecimento 
de autoridades, dirigentes, servidores e quaisquer pessoas convo- 
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. Art. 84 - As sessoes somente poderao ser abertas pelo Pre- 
�idente, da Camara ou por outro membro da Mesa com a presen<:<} 

_tajmtna-de\##:1.ei;joJ dos seus membros, 
Paragrafo 'Onico - Conslderar-se-a presente a sessao o Ve 

reador que assinar o livro ou as folhas de presenca ate o inicio 
da ordem do dia �- _£artic� da� v_otai;9(>s. 

Art. 85 - A convccacac extraordinaria da Camara Municipal 
far-se-a: 

I - pelo Prefeito ou pelo Presidcnte da Camara, de oficio 
ou � �equerimento da maioria dos membros desta, quando houver 
mater1a d<! interesse publico relevante e urgente; 

Art. 63 - As sessees da Camara serao publicas, salvo deli 
berac;ao, em contrarto, tomada pela maioria absoluta de seus mem 
bros, quando ocorrer motivo relevante de preservacao do decoro 
parlamentar. 
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SE(:AO X 
DAS SESSCES 

Art. 81 - A sessao legislativa anual desenvolve-se de 15 
de fevereiro a 30 de junho c de 1° de agosto a 15 de dezembro, 
independentemente de convocacao. 

§ 1 ° - As reunioes marcadas para as datas estabelecidas 
no caput seriio transferidas para o primeiro (1°) dia util subse 
qiiente, quando recairem em domingos ou feriados. 

. § 2° - _A, �amara Municipal reunir-se-a em sessoes ordiua.- 
r1as, extraordmanas, solenes e secretas conforme dispuser o seu 
Rsgimento Interno, e as remunerara de acordo com o estabelecido 
nesta Lei Organica e na legislac;ao especifica. 

Art. 82 - As sessees da Camara Municipal deverao ser reali 
zadas em recinto destinado ao seu funcionamento, conslderando-se 
nulaa as que se realizarem fora. dele. 

§ 1° - Comprovada a impossibilidade de acesso aquele recinto 
ou outra causa que impeea a sua utiliza!;ao, poderao ser realizadas 
sessoes em outro local, por decisao do Presidsnte da Camara. 

2° - As sessoes solenes poderii.o ser realizadas fora do 
recinto da Camara. 
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Art. 79 - Cornissao especifica da Camara, de carater per 
manente, instaurara, de oficio ou a vista de repressntacao de pa 
ciente de abuse de poder cometido por autoridade policial, p 
cedimento de contrnle politico para fazer aplicaveis as sane 
pertinentes ao assunto. 

Paragrafo O'nico: No exercicio dessa ativida.cle de control 
podem ser adotadas as segu.ntes medidas tendcntes a elucidace 
dos fatos: 

I - convocar o Delegado de Policia ou Comandante Polici 
Militar da Unidade Local; 

II - solicitar informaeoes de qualquer autoridade; 
ill - solicitar o depoimento de qualquer autorida.de ou c 

dadao; 
IV - examinar o funcionamento do setor publico sobre pr 

blema. especlfico ou para ava.liac;ao de distorcoes que o estej 
afetando, verificando a. ocorrencia de falhaa e min:Strando indicac;o 
conclusiva.s; 

V - submeter a Plenario, conforme a gravidade do problem 
ou em face da natureza das medidas, a materia em causa, podend 
ser constituida comissao parlamentar de inqucrito, caso na.o esteja 
configurados, de logo, os elementos elucidativos ao encaminhament 
do assunto para os fins contemplados no ca.put deste artigo; 

VI - encaminhar os elementos elucida.tivos ao Ministeri 
Publico para adocao das providencias cabiveis ; 

VII - cientificar o Tribunal de Justica ou Proeurador Ger 
da Justiea, em caso, respectivamente, de eonduta omissiva 
magistrado ou Promoter de Justica. 

Art. 80 - Qualquer entidade da sociedade civil podera sol 
citar ao Pres.dente da Camara que lhe permita emitir conceit 
ou opinioes, junto as ccmissees, sobre projelos que nelas se en 
contrarem para estudo. ; 

Paragrafo 'Onico: 0 Prcsidente da Camara enviara o pedid 
ao Presidente da respeettva comissao, a quern cabera deferir 
indeferir o requerimento, indicando, se for o caso, dia e ho 
para o pronunciamento e seu tempo de duracao. 

vocadas sendo suas conclusces, se for o caso, encaminhadas 
Minister o uhli.:o, para que promova a responsabilidada ·i .ril 0 

cr.minal d, ,. ores. 
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I _ emendas a Lei Organica Municipal; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinarias: 
IV - leis delegadas; 
V - medidas provis6ri.a.s; 
VI - decretos legislativos; 
VII - resolucees. 

SUBSE<;J.O ill 
DAS LEIS 

Art. 92 _ A mlciativa das leis compJementares e ordinar'.as 
Vereador Ou Oomissiio da Camara, ao Prefeito cabe a qualquer 
eidadaos, na forma e nos casos previstos nests Municipal e aos 

Lei Organica- 

Art. 93 _ Compete, privativamente, ao Prefeito Municipal 
a iniciativa. das leis que versem sobre: 

I _ regime juridico dos servidores; . . _ 
0 II - cria<;ii.o de cargos, empregos e func;oes na Admimstra� . 

direta e autarquica do Municipic, ou aumento de sua remunerac;ao • 
ta · lano III _ orcamento anual, diretrizes orc;amen rias e P 

SUBSE<;J.O II 
DAS EMEND AS A LEI ORGANICA MUNICIPAL 

Art. 91 _ A Lei Organica Municipal podera ser emendada 
mediante proposta : 

I _ de um terco, no minimo, dos membros da Camara Mu- 
nicipal; 

II - do Prefeito Municipal; 
III - de iniciativa popular; 

§ 1o _ A proposta de emenda a Lei Organica Munici�l· 
sera discutida e votada �m dois turnos de disc�� e . votac;ao, 
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, do1s tergos 
dos votos dos membros da Casa. 
--§-'1!' �- A emenda a Lei Organica Municipal sera promulgada 

pela Mesa da Camara com o respective mimero de ordem. 

'l 
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plurianual; 

n - pelo .Presidente da Camara, em caso de interveneao no 
Municipio, para apreciacao de infrac;ao politico-administrativa pra 
ticada pelo Prefcito ou para posse do Prefeito e do Vice-Prefeito. 

§ 1° - No periodo extraordinario, a Camara somente deli 
berara sobre a materia para a qual foi- convocada. - - - - - - 

§ 2<> - A corwocacao extraordinaria sera feita com antece- 
dencia minima de !Cinco dias, com observancia imperativa das 
seguintes providencias: 

I - comunicac;ao escrita a todos os Vereadores, com recibo 
de volta; 

n - a fixac;ao de edital a porta do e.dificio-sede da Camara 
e sua publicaqao ou transmissiio pela imprensa local, onde houver. 

Art. 86 - A sessao legislativa nao sera interrompida sem 
a aprovac;ao do Projeto de Lei de diretr izes orc;amentarias. 

Art. 87 - No primeiro ano da legislatura, serao realizadas 
sessses preparatorias, a. partir de primeiro de janeiro, para posse 
dos Vereadores diplomados, a eleicao da Mesa e constituicao das 
comissoes tecnicas da Camara. 

Art. 88 - A discussao e votac;ao de materia constante da 
ordem do dia s6 poderao efetuar-se com a presenc;a da maioria 
absoluta dos membros da Camara; a aprovaqao dependera do voto 
Iavorave] da maioria dos Vereadorea presentes A sessao, salvo as 
excec;oes previstas em lei. 

Art. 89 - 0 Vereador presente a sessii.o nao podera excusar-se 
de votar; deverli, entretanto,@ster-se} de faze.Jo em matena de 
interesse proprio, de pessoa de quern seja procurador ou repre 
sentante, e de seu conjuge ou de parentes ate terceiro grau sob 
pena de nulidade. 

Paragrafo 'Onico - E facultado ao Vereador abster-se de 
votar quando nao tiver asaistido a discussii.o da materia em votacao. 

SE<;XO XI 
DO PROCESSO LEGISLATIVO 

SUBSE(;XO I 
DISPOSI<;�O GERAL 

Art. 90 - 0 processo legislativo Municipal compreende a 
elaboracao de: 
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IV - cria(;iio, estmtura(;ao e atribuic;ocs dos 6rgaos da 
Admin•strac:ao direta do Municipio. 

Art 94 - A iniciativa popular sera exercida pela apresen 
ta(;ao a Camara Municipal, de projeto de lei, subscrito por, no 
minimo, cinco por cento dos eleitores inscritos no Municipio, con 
tendo assunto de interesss especifico do Municipio, da cidade ou 
de bairros. 

§ 1 ° - A proposta popular devera ser articulada, exigindo-se, 
para o seu recebimento pela Camara, a identificac;lio dos assinantes, 
mediante indicac;iio do mimero do respectivo titulo eleitoral, bem 
como a certidao exped.da pelo 6rgao eleitoral competente, contendo 
a informac;ao do numero total de eleitores do bairro, da cidade 
ou do Municipio. 

§ 2°· - A tramitac;iio dos projetos de lei de iniciativa popular 
obedecera as normas relativas ao processo legislativo. 

§ 3° - Cabera ao Regimento Interno da Camara assegurar 
.e dispor sobre o modo pel·o qual os projetos de iniciativa popular 
serao defendidos na tribuna da Camara. 

Art. 95 - Sao objetos de leis complementares as seguintes matertas: 
I - C6digo Tributario Municipal 
II - C6digo de obras ou de Edificac;oes; 
III - C6digo de Posturas ; 
IV - C6digo de Zoneamento; 
V - C6digo de Parcelamento do Solo; 
VI - Plano Diretor 
VII - Regime juridico dos servidores. 
Paragrafo Onico - As leis complementares exigem para a 

sua aprovaeao o voto favoravel da maioria absoluta dos membros 
da Camara. 

Art. 96 - As leis delegadas serao elaboradas pelo Prefeito 
Municipal, que devera solicitar a delegagao a Camara Municipal. 

§ 1 ° - Nao serao objetos de delegac;iio os atos de compe 
tencia privativa da Camara Municipal e a legislac;iio sobre pianos 
plurianuais. oreamentos e diretrizes oreamentarias. 

* 2() -- A delegac;ii.o ao Prefeito Municipal tera a forma de 
decreto legislativo da Camara Municipal, que especificara seu con 
teudo c os termos de seu exercicio. 
40 
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� 30 _ Sc o decreto legislativo determinar a apreciacao da 
lei del.cgada da Camara. esta o fara em votacao unica, vedada 
qualquer emenda. 

Art. 97 - O Prefeit·o Municipal, em caso de calamidade 
publica, podera adotar a medida provis6ria, com forc;a de lei, para 

·abertura de Credito extraordinario, devendo submete-Ia de 1med1ato • a Camara Municipal qu.e, estando em recesso, se_ra convocad� ex 
traordinariamente para se reunir no pr.azo de cmco (05) d1as. 

Paragrafo Onico - A medida provisoria perdera a efica.cia, 
desde a ediglio, se nao for convertida em lei no prazo de 30 (trinta) 
dias, a partir de sua publicacao, devendo a Camara Municipal dis 
ciplinar as relacoes juridicas dela decorrentes, 

Art. 98 - Nao sera adrnitido aumento de despesas previsto: 
I _ nos projetos de iniciativa popular e nos de iniciativa 

exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvados, neste caso, os projetos 
de lei orcamentaria ; 

II - nos projetos sobre organizacao dos servicos administra 
tivos da Camara Municipal. 

Art. 99 - O Prefeito Municipal podera. solicitar urgew.il 
para a apreciac;lio. de projetos de sua in!ciativa, consider�do� rele:-_ 
vantes, 08 quais deverao ser apreciados no_ prazo de �!�!�- �3-0.) 
dia.s. 

§ 1 o _ Decorrido, sem deliberacao, o prazo fixado no caput 
desse artigo, o projeto sere. obrigatoriamente incluido n� orde� 
do dia, para que se ultime a votaeao, sobrestando-se a deliberacao 
sobre qualquer outra materia, exceto medida provisoria, veto e 
leis orcamsntarias. 

§ 2° - O prazo referido neste artigo niio corre no . �ri°:10 
de recesso da Camara e nem se aplica aos projetos de eodificacao. 

Art. J 00 - O projeto de lei aprovado pela Camara sera, no 
prazo de 10 (dez) dias uteis, enviado pelo seu Presidente ao Pre 
feito Municipal que, concordando, o sancionara no prazo de ..12. 
( quinze) dias uteis- 
=- - - 

§ 1° _ Decorrido O prazo de 15 (quinze) dias uteis, o silencto 
do Prefeito Municipal importara em sancjio. 
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� 2" - Se o Prefeito Municipal considerar o Projeto, no 
todo em parte, inconstitucional ou contrario ao interesse publico, 
veta-lo-a, total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias 
uteis, contados da data do rccebimento, e comunicara, dentro de 
48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente da Camara, os motives 
do velo; 

� 3° - O veto parcial somente abrangera texto integral de 
artigo, de paragralo, de inciso ou de alinea. 

§ 4° - 0 veto sera apreciado no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do seu recebimento, com parecer ou sem ele, em uma 

I unica discussao e votac;ao. l 
§ 5<> - 0 veto somente sera. rejeitado pela, maioria absoluta 
�:_rea�r�� medialll_e ..YQE'-� §!!f:re_l_a. 

§ 6° - Esgotado, sem deliberac,ao, o prazo previsto no § 4° 
deste artigo, o veto sera colocado na ordem do dia da sessao 
imediata, sobrestadas as demais proposicoes ate sua votacao final, 
exceto medida provis6ria. 

§ 7° - Se o veto for rejeitado, o ro · to sera enviado ao 
Prefeito Munici a em uarenta e oito ( 48) horas para promu�ac;a_o. 

§ 8° - Se o Prefeito Municipa nao promulgar a lei nos 
prazos previstos, c ainda no caso de san<;io tacita, o Presidente 
da Camara a promulgara, e, se esle niio o fizer, no prazo de qua 
renta e oito (48) horas, cabera ao Vice-Presidente, obrigatoriamente 
faze-lo. 

� 9° - A manutencao do veto nao restaura materia suprimida 
ou modificada pela Camara. 

Art. 101 - A materia constante de projeto de lei rejeitado, 
somente podera constituir objeto de novo projeto, na mesma sessao 
legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros 
da Camara. 

Art. 102 - A Resolucao destina-se a regular materia poif. 
tico-administrativa da Camara, de sua competencia exclusiva, nao 
dependendo de sancao ou veto do Prefeito Municipal. 

Art. 103 - 0 Decrcto Leglslativo destina-se a regular materia 
de competenc.a exclusiva cla Camara para produzir cfcitos cxternos, 
niio depondendo da sangac ou veto do Prcfeito Municipal. 

42 

Art. 101 - O processo legislativo das resolucees e dos decretos 
legis!ativos sc dara conforme determinado no Regimento Interno 
da Camara, observado, no que !he couber, o disposto nesta Lei 
Organica. 

Art. 105 - O cidadao que o desejar podera usar da palavra 
durante a primeira discussao dos projetos de lei, para opinar sobre 
eles, desde que se inscreva em Jista especial da Secretaria da Ca 
mara, antes de iniciar a sessao. 

� 10 - Ao se inscrever, o cidadao devera fazer referencia 
a materia sobre a qua! falara, niio Jhe sendo permitido abordar 
tamas que nao tenham sido expressamente mencionados na inscr icfio. 

§ 2" - Cabera ao Presidente da Camara fixar o nurnero de 
cidadaos que podera fazer uso da palavra em cada sessao. 

§ 30 - O Regimento Interno da Camara estabelecera as 
condicoes e requisitos para o uso da palavra pelos cidadaos. 

SE<;AO XII 
DA FISCALIZA<;AO CONTABIL, FINANCEIRA 

E OR<;AMEN'f ARIA 

Art. 106 - A fiscalizac;ao contabil, financeira, orcamentaria. 
operacional e patrimonial do Municipio e das entidades da admi 
nistrac;ao indireta, quanto a legalidade, legitimidade, economici 
dade, aplicacao das subvencoes e renuncia de receitas, sera exerci 
da pela Camara Municipal, mediante controle externo e pelo siste 
ma de controle interno de cada Poder. 

Art. 107 - O controle externo, a cargo da Camara Munici 
pal, sera exercido com auxilio do Conselbo de Contas dos Muni 
cipios, observadas disposicoes concernentes da Constituicao Esta 
duaJ. 

CAPlTULO III 
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

SE<;AO I 
DO PREFEITO MUNICIPAL 

Art. 108 - O Poder Executivo e exercido pelo Prefeito, com 
func;oes politicas, executivas e administrativas. 
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SE<;;AO II 

DAS PROIBI{:C>ES 

I 

quatro quintos da 'remunera�iio do Governa�or do Es�do, con�o 
ante a populacao do Municipio seja, reepectivamente, igual ou in 
ferior a quinze mil quarenta mil, setenta mil, quinhentos mil, su 
perior a quinhentos mil habitantes, observados os dados popula 
cionais mais recentes fornecidos pela Fundaqao Instituto Brasilei 
ro de Geografia e Estatistica - IBGE. 

� 1 o - Os valores do subsidio e de representacao do Pre 
feito a serem fixados pela Camara Municipal, serao reajustados 
na data e na raziio dos aumentos concedidoe ao Governador do 
Estado. 

§ 2" - Se a Camara Municipal niio lixar os valores do sub 
sidio e da repr�enta<;li.o do Prefeito, prevaleceriio rlimites pre 
vistos neste artigo. 

§ 3° - Ao Vice-Prefeito sera assegurada representacao equi 
valente a dois tercos (2/3) da remunerai;iio do Prefeito, cabendo 
lhe quando no exercicio do. cargo, por mais de quinze (15) dias, 
a remuneraeao integral assegurada ao titular efetivo do cargo. 

§ 4° Fica assegurada uma pensiio vitalicia de valor cor- 
respondente a vinte e cinco por cento C 25 % ) da rerouoeracio !!Q 
Chefe do Executiv-0 Municipal aos gue, eleitos por voto direto, 
exercerem cargo de Prefeito Municipal ou aos seus conjuges so 
orev1ventes. 

Art. 113 - O Pref.eito e o Vice-Prefeito nii-0 poderao desde 
a posse, sob pena de perda do mandato: 

I - firmar ou manter contrato com o Municipio ou com 
suas autarquias, empresas publicas, sociedades de economia mista 
fundac;oes ou empresas concessionartas de service publico muni 
cipal, salvo quando o contrato obedecer a clausulas uniformes; 

II - aceitar ou exercer cargo, func;ao ou emprego remune-J 
r:ado inclusive os que seja demissiveis ad nutum na _adm1mstrac;ao 
publica direta ou indireta, ressalvaifa a posse em v1rtude de c�n 
'curso publico, aplicando-se, nesta hip6te��5� ut1g.a. 
38 da Ccnetltuicao Federal; -----������-�� 

III - ser titular de mais de um mandate eletivo; 

Art. 109 - O Prefeit.o e o Vice-Prefeito se, «<> eleitos simul 
taneamente, para cada mandate, por eleic;ao direta, em sufragto universal L secrete. 

Art. 110 - 0 Prefeito e o Vice-Prefeito tomarao posse no 
dia primeiro (1°) de janeiro do ano subsequente a eleigiio em ses 
sao solene da Camara Municipal ou, se esta niio estiver reunida, 
perante a autoridade judiciaria competente, ocasiiio em que pres tarao o seguinte c6mpromisso: 

"Prometo cumprir a Constituleao Federal, a Constitui<;ao 
Estadual e a Lei Organiea do Municipio, observar as leis, promo 
ver o bem geral dos municipes e exercer o cargo sob inspiracao 
da democracia, da legitimidade e da legalidade". 

§ 1° - Se ate o dia dez (10) de janeiro do ano subsequente 
a .eleic;ao, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de forca 
major, .devidamente comprovado e aceito pela Camara Municipal, 
nio tiver assumido o cargo, este sera declarado vago. * 2° - Enquanto nlio decorrer a posse do Prefeito, assu 
mira -0 cargo o Vice-Prefeito, e, na falta ou impedimento deste, 
o Pres'dente da Camara Municipal. 

§ 3° - No ato de posse e ao termino do mandate, o Prefei 
to e o Vice-Preteito fariio declarac;iio publica de seus hens, a qua) 
sera transcrita em livro proprio, resumidas em atas e divulgadas 
para -0 conhecimento publ.ico. 

§ 4° - O Vice-Prefeito, alem de outras atribuic;oes que lhe 
forem conferidas pela legislac;ii:o local, auxiliara o Prefeito sem 
pre que por ele convocado para missoes especiais, o substituira 
nos casos de Iicenea e o sucedera no caso de vacancta do cargo, 

Art. 111 - Em caso de impe<limento do Prefeit.o e do Vice 
Prefeito, ou vacancia dos respcctivoa cargos, sera chamado ao 
ex.ercicio do cargo de Prefeito o Presidente da Camara Municipal. 

Paragrafo Onico - A recusa do Presidente em aaumir a 
Prefeitura implicara em perda do mandato que ocupa na Mesa Diretora, 

Art. 112 - A remunerasao do Prefeito c composta de subsi 
dio e repre2enta<;iio, fixada pela Camara Municipal, cujo total niio 
pode�a exceder a um qu.nto, um terco, dois quartos, metade e 
-14 
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XXIV - resolver sobre os requerimentos, as raclamacoes ou 
as represcntac;oes que lhe forem .firigidos; 

_ X - presL , anualmente, a Camara Municipal, dentro do 
prazo legal, as contas do Municipio referentes ao exercicio ante 
rior; 

XI - prover e extinguir os cargos, os empregos e as fun 
l,oes publicas municipais, na forma da Lei; 

XII - dscretar, nos termos legals, desapropriac;li.o por ne 
cessidade ou utilidade publica ou por interesse social; 

XIII - celebrar convenios com entidades publicas ou priva 
das para realizal,lio de objetivos de interesse do Municipio; 

XIV - prestar a Camara, dentro de trinta (30) dias as in 
formagces soEcitadas, podendo o prazo ser prorrogado, a pedido, 
pe!a comnlcxidade da materia ou pela dificuldade de obtenc;li.o 
dos dado5 solicitados: 

XV - sntregar a Camara Municipal, no prazo legal, os re 
cursos correspondentes as suas dotacoes orcarnentarias ; 

XVI - solicitar o auxilio das forc;as policiais para garan 
tir o cumprimento de seus atos, bem oomo fazer uso da Guarda 
Municipal, na forma da lei; 

XVII - decretar calamidade publica quando ocorrerem fa 
toa que a justifiquem; 

XV111 - convocar extraordinariamente a Camara; 
{ XIX - fixar as tarifaa dos servigos publicos concedidos e 

permitid.os, bcm como daquele explorado pelo pr6prio Munidvio, 
�rme _'.'.ri��:ios estabelecidos na legislac;li.o Municipal; 

XX - requerer a autoridade competente a prisao adminis 
trativa de servidor publico Municipal omisso ou remisso na pres- 
ta!,ao de contas dos dinheiros publicos ; 

XXI - superintender a arrecadacao dos tributos e precos, 
hem como a guarda e a aplicacao da receita, autorizando as des 
pesas e os pagamentos, dentro das disponibilidades orcarnentarias 
ou dos creditos autorizados pela Camara; 

XXII - �licar as multas previstas na legislac;li.o e nos con 
tratos ou c:invenios, hem como releva-las quando for o caso; 

XXUI - realizar audiencias publicas com entida<les da 
�oc;edad::i civil e com membros da comunidade; 

do Munici io 
r a do mandate, 

podera licenciar-se quando impossi 
cargo, por motivo de doenca devidamente 

comprovada. 

Paragrafo Dnico - No caso deste artigo e d'e ausencia, em 
missao oficial, o Prefeito licenciado fara jus a_ sua remuneracao 
integral. 

IV - patrocinar causa em que seja iute.eesada qualquer 
<las entidades mencionadas no inciso I deste artigo; 

V - ser proprietario, controlador ou diretor de empresa que 
goze de favor decorr.ente de contrato celcbrado com o Municipi·o 
ou nela exercer funl,iio remunerada; 

VI - fixar residencia fora do Municipio; 

SE(;,\O III 
DAS ATRIBUIQOES DO PREFEITO 

�t. 
116 :._ Compete previamente ao Prefeito: 

I - representar o Municipio em juizo e fora dele; 
II - exercer a direl,iio superior da Admlnistraego Publica 

Municipal; 

Ill - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 
previstos nesta Lei Organica ; 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprova 
das pcia Camara e expedir decretos e regulamentos para sua fie) 
execul,liv; 

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 
VI - enviar a Camara Municipal o Plano Plurianual as 

diretrizes orcamentar-ias e o Orc;amento Anual do Municipio; ' 
VII - editar medidas provis6rias, na forma desta Lei Or 

ganica; 
VIII - dispor sobro a organizacao e o funcionamento da 

Administracao Municipal, na fonna da Lei; 
IX - remeter mensagens e piano de governo a Camara Mu 

nicipal por ocasiao da abertura da sessao legislativa, expondo a 
situac;ao do Municipio o solicitando as providencias que julgar 
necessarias ; 
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:: 1 c - O Prefeito .Municipal podera delegar as atr-ibuicoes 
previstas nos incisos XIII. XXI, XXII e XXIV deste artigo. 

� 20 - 0 Prcreito Municipal podera, a qua, !Uer momrnto, 
segundo seu unico cl'it,'.,ri- avocar a si a cornpetencia delegada. 

SE<;AO IV 
DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS 

Art. 117 - Os Secretarios Municipais, escolhidos entre bra 
sileiros maiores de vinte e um (21) anos de idade e no exercicio 
dos direitos politicos, sao auxiliares de confianca do Prefeito, 
respcnsaveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercicio 
do cargo. 

Paragrafo linioo: Os Secretarios Municipais sao obrigados a 
fazer declaracao publica de seus bens na posse e na transmissao 
de cargo, inserida nos termos respectivos, sendo-lhes aplicaveis, 
enquanto permanecerem em suas func;;oes, os impedimentos previstos 
nesta Lei Organica para os Vereadores. 

118 - Compete a.os Secretarios Municipais, alem de outras 
atribuic;;oes que lhes sejam conferidas por lei: 

I - orientar, coordenar, dirigir e fazer executar os services 
relacionados l'l respectiva area funcional; 

II - referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito; 
III - expedir atos e instrucoes para a fie! execucao da Lei 

Organica, das demais leis ordinarias e regu]amentos; 
IV - fazer, anualmente, a estimativa orcamentaria de sua 

seeretaria e apresentar relatorio de sua gestiio; 
V - comparecer a Camara Municipal ou perante suas co 

missees para esclarecimentos, por sua direta solicitaeao, ou quando 
regularmente con vocados; 

VI - prestar informac;oes que !hes sejam solicitadas pelo 
Legislativo, no prazo de trinta ( 30) dias, implicando o nao aten 
dimento ou a presta�o de informac;;oes falsas em pena. de respon 
sabilidade i 

VII - praticar atos decorrentes de delegacao do Prefeito; 

Paragrafo Unico. OS Secretaries Municipais serao julgados 
pcla Camara Municipal nos atos de responsabilidade. 
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SE<;..i\.O V 

DA TRANSI('AO ADMINISTRATIVA 

Art. 119 - Ate trinta (30) dias antes das elei�oes municipals, 
O Prefeito Municipal devera preparar, para entrega ao suoessor 
e para publicaeao imediata, relat6rio da situac;;ao da Administrac;;ao 
Mun:cipal que contera, entre outras, informac;oes atualizadas sobre: 

I - divida do Municipio, por credor, com as datas dos res 
pectivos vencimentos, inclusive das dividas a longo prazo e encargos 
decorrentes de operacees de credito, informando sobre a capacidade 
da Adm'nistracao Municipal realizar operacoes de credito de qual 
quer natureza; 

II - medidas necessarias a regular-izacao das contas muni 
cipais perante o Conselho de Contas dos Municipios do Ceara ou 
6rgao equivalente, se for o caso; 

m - prestacees de contas de convenios celebrados com orga 
nismos da. Unilio e do Estado, bem como do recebimento das sub 
venc;;oes ou auxilios; 

IV - situac;;iio dos contratos com concessionartas e permis 
sionarias de servlcos publicoa; 

V - estado dos contratos de obras e services em execuc;;ao 
ou apenas fonnali.zados, infonnando sobre o que foi reali.zado e 
pago e o que ha por executar e pagar, com os prazos respectivos ; 

VI - transferencias a serem recebidas da Uniao e do Estado 
por forc;;a de mandamento constitucional ou de oonvenioe ; 

VII - projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em 
curso na Camara Municipal, para permitir que a nova administra 
c;;ao decida quanto a conveniencia de lhes dar prosseguimento, a 
acelerar seu andamento ou retira-Ios: 

vm - situacao dos servidores do Municipio, seu custo, quan 
tidade e orglios em que estio lotados e em exercicio. 

Art. 120 - e vedado ao Prefeito Municipal assumir por 
qualquer iorma, compromissos financeiros para execucso de pro 
gramas ou projetos apes o termino de seu mandate, nii.o previstos 
na legisla<;ao orcamentaria, 

§ 1° - O disposto neste artigo nao se aplica nos casos com 
provados de calamidade publica. 
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� 2° - Seriio nulos e nao produzirao nenh . efeito os em 
penhos e atos publicados em desacordo com este artigo sem pre 
juizo da responsabilidade do Prefeito Municipal. 

SE<;AO VI 
DA CONSULTA POPULAR 

Art. 121 - 0 Prefeito Municipal podera realizar consultas 
populares para decidir sobre assuntos de intercase especifico do 
Municipio, de bairro OU de distrito, CUj'\9 medidas deveriio ser 
tomadas diretamente pela Administracao Municipal. 

Art. 122 - A consulta popular podera ser realizada sempre 
que a maioria absoluta dos membros da Camara ou pelo menos 
cinco por cento (5%) do eleitorado inscrito no Municipio, no bairro 
ou no distrito, com a identifieacao do titulo eleitoral, apresentarem 
proposicao nesse · sentido, 

Art. 123 - A votacao sera organizada pelo Poder Executivo 
no prazo de dois (02) meses ap6s a aprescntacao da proposicao, 
adotando-so cedula oficial que contera as palavras "sim" e "nao", 
indicando, respectivamente, aprovaeao ou rejeic;ao da proposta. 

§ 1° - A proposicao sera considerada aprovada se o resultado 
!he tiver sido favoravel pelo voto da maioria dos eleitores que 
compareceram as urnas, em manifestacao a que se tenham apre 
sentado pelo menos cinquenta por cento (50%) da totalidade dos 
eleitcres envolvidos. 

� 2° - Seriio realizadas, no maximo, duas cons�t.as por ano; 
§ 3° - E vedada a realizaqao de consulta popular nos quatro 

meses que antecedem as eleieoes para qualquer nivel do Governo. 
Art. 124 - 0 Prefeito Municipal proclamara o resultado da 

consulta popular, que sera considerado como decisao sobre a questao 
proposta, devendo o Governo Municipal, quando -lhe couber, adotar 
as providencias legais para a sua consecuqao. 

TiTULO III 
DA TRIBUTA(_;AO E DA OR(;AMENTA(;AO 

CAPITULO I 
DOS TRIBUTOS MUNICIP AIS 

I - imp os sobre: 

a) propriedade predial e territorial urbana; 
b) transmissao "inter vivos", a qualquer titulo, ou por ato 

oneroso, de hens im6veis, por natureza ou acessao fisica e de 
direitos reais sobre im6veis, exceto os de garantia, bem como 
cessiio de direitos a sua aquisicao ; 

c) vendas a varejo de combustiveis liquidos e gasosos, ex 
ceto 6leo diesel; 

d) servigos de qualquer natureza, definidos em lei com 
plementar. 

II - taxas, em razao do exercicio do poder de policia ou 
pela utilizacao, efetiva ou potencial, de servic;os publicos especi 
ficos ou divisive!s, prcstados ao contribuinte ou colocados a sua 
disposigii.o; 

ill - contribuicao de melhoria, decorrente de obras publicas. 

Art. 126 - A Administrac;iio tributaria c atividade vinculada, 
cssencial ao Municipio e dever:i estar dotada de recursos humarros 
e materiais necessarios ao fie! exercicio de suas atrrbuiqoes, prin 
cipalmente no que se refere a: 

I - cadastramento dos contribuintes .� das atividades eco- 
nemicas ; 

II - Iancamento dos tributos; 
ID - fiscaliz:ic;ao do cumprimcnto das obrigacees tributarias: 
IV - inscricao dos inadimplentes em divida ativa e respectiva 

cobranqa amig:ivel ou encaminhamento para cobranca judicial. 

Art. 127 - 0 Municipio podera criar 6rga.o colegiado cons 
tituido paritariamente por servidores designados pelo Prefeito 
Municipal e contribuintes indicadoa por entidades representativas 
de categorias economicas e profissionais, com atribuicao de decidir, 
em grau de recurse, as reclamacocs sobre lancamentos e dernais 
questoes tr'ibutarias. - 

Parag rafo Ontco - Enquanto nii.o for criado o 6rgiio previsto 
neste artigo, os recursos seriio decididos pelo Prefeito Municipal. 
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Art. 125 - Compete ao Municlpio instituir os seguintes tri 
butos: 
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Art. 128 - 0 Prefeito Municipal promovera periodicament� 
a atualiza1,iio da base de calculo dos tributos municipais. 
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'' I Art. 132 - t<.. de responsabilidade do 6rgao competente da 
Prefeiturn Municipal �. inscric;ao em divida at'va dos creditos 
provenlmtes de irnpostos, taxas, contributcao de melhoria e multas 
de qua lqu 'r natureza, decorrentes de infragoes a legislll(,ao tribu 
tarla, com prazo de a amento fixado pela legislai;ao ou r decisao 
p�feri a em processo regular de fisca izacao. 

Art. 133 - Ocorrendo a decadencia do direito de constituir 
o credito tributario ou a prescricao da &!;ii.o de cobra-lo, abr'ir-ae-a 
inquerito administrativo para apurar as responsabilidades, na forma 
da Lei. 

Paragrafo Onico - A autoridade municipal, qualquer que _ 
seja seu cargo, emprego ou fungao e inaependentemente do vinculo 
que possmr com o Municipio, respondera. civil, criminal e admi 
rl1stratlvamente pela pfescriga.o OU decadencia ocorrida sob sua. 
t�sponsabil�dade, cmnprtndo-lhe lndenlzar o Mun1cipio do valor 
d:is creditos prescritos ou niio lancados. 

Art. 135 - Lei Municipal estabelecera outros criterios para 
fixacao de precos publicos. 

CAPITULO ill 
"DOS ORCAMENTOS 

" SE<;AO I 
DISPOSivOES GERAIS 

Art. 136 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabe 
lecerao . 

I - o plano plurianual ; 

CAPITULO n 
DOS PRF.QOS POBLICOS 

Art. 134 - Para obter o ressarcimento da prestacao de ser 
vicos de natureza comercial ou industrial ou de sua atuaga.o na 
organizaga.o e cxplor�o de atividades economicas, o Municipio 
podera cobrar precos publicos. 

Para.grafo Onico - Os precos devidos pela utilizagao de 
· bens e services municipais deveriio ser fixados de modo a cobrir 

os custos dos respectivos servic;os e ser reajustados quando se 
tornarem deficitarios. 

I - quando a variagao de custos for inferior ou igual aos 
indices oficiais de a.tualiza<_.ao monetarla, podera ser realizada 
mensalmente; 

II - quando a variaga.o de custos for supertor aqueles indices, 
a atua.liza�o podera ser feita mensalmente ate esse limite, ficando 
o percentual restante para ser atualizado por meio de lei que 
devera estar cm vigor antes do inicio do exercicio subseqiiente. 

Art. 129 - � concessii.o de isengii.o e de anistia de tribut® 
municipais dependera de autorizagio legislativa, aprovada por maio 
r,a de do1s tergos dos membros da Cama.ra Municipif!. 

Art. 130 - A remissao de creditos tributaries somente podera 
correr nos casos de calamidade publica ou not6ria pobreza do 
contribu'nte, devendo a lei que autorize ser aprovada por maioria 
de dois tercos (2/3) dos membros da Camara Municipal. 

Art. 131 - A concessao de isencao, anistia ou morat6ria nao 
gera direito adquirido e sera revogada de oficio sempre que se 
apure que o beneftciario nao salisfazia ou deixou de satisfazer as 
eondicoes, nao curnpra ou deixou de cumprir os requiaitos para 
sua concessiio. 

,,.- 

-: � 1° - A base de calculo do lmposto Predial c Territorial 
CJ ·ba1L,1 IFTI• - £' 1. atualizada, anualmeru am s do termmo 
<lo exerc j.odendo para tan to ser criacta comis sii.o da qua! 
pa.rtic1pariio, alern dos servidores do Municipio, representantes dos 
aontribuintes, de acordo com decreto do Prefeito Municipal. 

§ 2° - A atualiz ao da base de ca.lculo do imposto municipal 
sobre servic;os de gua}quer natureza, co rado de autonomos e so 
dedades civis, obedecera aos indices oficiais de atualiza ao mone 

. ria e podera ser realizada mensa mente. 

§ 3° - A atualizacao da.. base de ch.IcuJo das tax.as de1,2r 
rentes do exercicio do poder de policia municipal obedecera aos 
indices o{iciais de atualizagao monetaria e podera ser realizada 
mensaTmente. 

• § 4° - A atualizll(,ii.o da base de calculo das taxas de servicos 
levara em-constderagao a variagao de custos dos eervicos prestados 
a.o�u colocados a sua dispcsicao, observados os se 
gumtes cr1te!1Qs: 
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IT - as diretrizes orcamentar-ias 
m - os orcamentos anuais. 

� 10 o plano plurianual compreendera : 

I diretrizes, objetivos e metas para as ai;oes municipais 
de exccucao plurianual: 

rr - investimentos de execucao plurianual ; 
III - gastos com a execucao de prcgramas de duracao con 

tinuada. 

� zo _ As diretrizes ori;amentirias compreenderiio: 

I _ as urioridades da Administracao Publica Municipal, quer 
de 6rgao da 1dministra<;ao Direta, quer da Administra<;�o Indireta, 
com as respectivas metas, incluindo a despesa. de capital para o 
exercicio financeiro subseqi.iente; 

II _ orientacao para a elaboracao da lei creamentaria anual; 
m - alteracoes na legisla<;ao tributaria ; 
IV _ autoriza<;ao para a concessao de qualquer vantagem 

ou aumento de remunera<;ao; criac;;ao de cargos ou alteracoes de 
estrutura de carreiras, bem como a demissao de pessoal a qualquer 
titulo, pelas unidades governamentais da Adrninist:1'a<;iio direta ou 
indireta inclusive as fundacees instituidas e mantidas pelo Poder 
Publico 'Municipal, ressalvadas as empresas publicas e as socie 
dades de economia mista. 

3° _ O orcamento anual cornpreendera ; 

I _ 0 orcamento fiscal da Administra<;ao direta municipal, 
incluindo os seus fundos especiais; 

II _ os orcamentos das entidades da Administrai;iio indireta, 
e das fundaeoss instituidas pelo Poder Publieo Municipal; 

III - o orcamento de investimentos das empresas em que o 
Municipio, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social corn direto a voto; 

IV _ 0 orcamento da seguridade social, abrangendo todas 
as entidades e 6rgiios a ela vinculadas, da Administrac;;iio �r�ta 
ou indireta, fundaqoes instituidas e mantidas pelo Poder Publico 
Municipal. 
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Art. 137 - Os pianos e programas mun1c1pais de execucao 
plurianuaJ ou anual serao elaborados em consonancia com o piano 
plurianual e com as diretrizes orc;;amentarias, respectivamente, e apreciados pela Camara Mu�icipal. 

Art. 138 - Os orc;;arnentos previstos no § 3° do artigo 136, 
serao cornpatibilizados com o piano plurianual e as diretrizes orea mentarias, evidenciando cs programas e poJiticas do Governo Municipal. 

SE<;AO Il 
DAS VEDA<;oEs OR<;AMENTARIAS 

Art. 139 - Sao vedados: 

I - a inclusao de dispositivos estranhos a previsao da receita e a fixa<;ao da despesa, excluindo-se as autorizac;;oes para abertura 
��- credi� adicionais suplementares e c-ontratac;;oes de operagoes de credito de qua)quer natureza e objetivo; 

Il - o iniciu de prograrnas ou projetos niio incluidos no orc;;arnento anual; 

Ill - a realizac;;iio de despesas ou a assuncao de obrigaqees 
diretas que excedam os creditos orc;;amentarios originais ou adi cionais; 

IV - a realizac;;ao de operacoes de creditn que excedam o 
montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas me 
diante creditos suplementares ou especiais, aprovados pela Camara Municipal por maioria absoluta; 

V - a vincula<;a.o de receita de impastos a 6rgaos ou fundos 
especiais, ressalvada a que se destine a presta<;iio de garantia as 
operac;;oes de creditos por antecipac;;ao de receita; 

VI - a abertura de creditos adicionais suplementares ou 
especiais sem previa autoriza<;ao legislativa f:' sem Indicacao dos r-ecursos correspondentes; 

VII - a concessao ou utilizagii'O de creditos ilimitados; 
VIlI - a utilizagao, sem autorizac;ao legislativa especifica 

de recursos do orgamento fiscal e da seguridade social para suprir 
necessidade ou cumprir deficit de empr,esas, fundacees e fundos · 
especiais; 

IX - a instituigiio de fundos especiais de qualquer natureza, sem previa autoriza<;ao legislativa. 
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c) trar sf , ;,cias tributarias para autarquias e "undacoes ins 
tituidas e mantidas pelu Poder Publico Municipal; 

I 

Art. 141 - A execucao do orcamento do Municipio se refletira 
na obtencao das suas receitas pr6prias, transferidas e outras, bem 
coma na utiliza!;lio das dota<,oes consignadas as despesas para a 
execuc;ao dos programas nele determinados, observado sempre o 
principio do equi!ibrio. 

SE(:AO IV 

DA EXECUQ.A.0 OR(:AMENTARIA 

Art. 142 - 0 Prefeito Municipal fara publicar, a.tee trinta 
(30) dias ap6s o encerramento de cada bimestre, relat6rio resumidc 
da execugiio oreamentaria. 

Ill - sejam relacionadas: 
a) com a correcao de erros ou omissoea; 
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 4° - As emendas ao projeto de lei de diretrizes oreamen 
tarias nao poderao ser aprovadas quando incompativeis com o 
piano plurianual. 

§ 5° ---:-- 0 Prefeito Municipal podera enviar mensagem a 
�iimara Municipal para propor modif1casa:o nos'projetos a- gue se 

,ref ere este artigo enguanto nii.o in1ciada a votac;ao, .. na Comissao 
de Orgamento e Financ;as, da parte cuja alterac;ao e proposta. 

§ 6° - Os projetos de lei do piano plurianual, de diretnzes 
orcamentariaa e do orcamento anual serao enviados pelo Prefeito 
Municipal nos termos de lei municipal, enquanto niio viger a lei 
complementar de que trata o § 9° do artigo 165 da Constituiqao 
Federal. 

§ 7° - Aplicam-se aos projetos referidos neste artigo, no 
que nao contrariar o disposto nesta sesao, as demais normas 

·relativas ao processo legislativo. .. 
§ 8° - Os rec�sos, que-em decorrencia de veto, .emenda 

ou rejeic;ao do projeto de lei orcamentaria anual ficarem sem des 
pesas correspondentes, poderao ser utilizados, conforme o caso, 
mediante abertura de creditos adicionais, suplementares ou espe 
ciais com previa e especifica autczizaqiio legislativa. 

tr '.·I 
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Art. :140 - Os projetos de lei relativos ao piano plurianual, 
as diretrizes orcamentarias, ao orcamento anual e · aos creditos 
adicionais suplementares e especials serlio apreciados pela Camara 
Municipal, na forma do Regimento Interno. 

§ 1° Cabera a comissiio da Camara Municipal: 
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos de piano 

plurianual, diretrizes oreamentarias e orcamento anual e sobre as 
contas do Municipio apresentadas anualmente pelo Prefeito; 

ll - examinar e emitir parecer sobre os planes e programas 
municipals, acompanhar e fiscalizar as operaqces resultantes ou 
nlio da execucao do orcamento, sem prejuizo · das demais comissees 
criadas pela Camara Municipal. 

§ 2° - As ernendas serao apresentadas na �misslio de 
ori,amento e financ;as, gue sobre elas emitira parecer, e apreciadas 
na forma do Regirnento Interno, pelo Plenario da Camara Municipal. 

§ 3° - As emendas ao projeto de lei do orcamento anual 
aos projetos que o modifiquem somente poderao ser aprovados caso: 

I - sejam compativeis com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orcamentarias ; 

II - indiquem os recursos necessarlos, admitidos apenas os 
provenientes de anulacao de despesas, excluldas as que incidam 
sobre: 

a) dotacoes para pessoal e seus encargos; 
b) service da divida.; 

SE<;AO ill 
DAS EMENDAS AOS PROJETOS OR(:AMENTARIOS 

§ 1° -- Os creditos adicionais especiats e extraordmarios 
terii.o vigencia no -xerciclo financeiro em que forem autorizados, 
salvo se o ato de autorizacfio for promulgado nos ulti.mos quaA:.ro 
meses daquele exercicio, caso em que, reabertos nos limites de 
seus saldos, serao incorporadoa ao orcamento do exercicio finan 
ceiro subseqilente. 

§ 2<> - A abertura de credito extraordinario somente sera 
admitida para atender as despesas imprevisiveis e urgentes, como 
as decorrentes de calamidade publica, observando o disposto no 
artigo 97 desta Lei Orgamca, 
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Paragrafo Dnico : 0 remanejamento, a transferencia e a trans 
posiqao somente se realizarao quando autorizados em lei especifica 
que contenha a justificativa. 
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SE<;AO VI 
DA ORGANIZA<;AO CONTABIL 

. _Art. 148 - A contabilidade do Municipio obedecera, na orga- 
mzaeao do seu sistema administrativo e informativo e nos seus 
procedimentos, aos principios fundamentais de contabilidade e as 
normas estabelecidas na legislac;ao pertinente. 

Art. 149 - A Camara Municipal podera ter a sua pr6pria 
contabilidade. 

. Par�grafo Onico: A contabilidade da Camara Municipal en 
camm�ara sua� demonstraqzes ate o dia (15) quinze de cada mes, 
para fins de incorporaqao a contabilidade central na Prefeitura. 

SE<;.AO VII 
DAS CONTAS MUNICIPAIS 

Art. 150 - Ate o d.ia dez (10) de abril de cada ano o Pre 
sidente da Camara Municipal encaminhara ao Conselho de Contas 
dos 1.h�cipios ou 6rgao equivalente, as contas do Municipio, que 
comporao de: 

I - demonstrac;oes contabeis, orcamentarias e financeiras 
d� . administracao direta e indireta, inclusive as dos fundos espe 
ciars e das fundac;oes instituidas e mantidas pelo Poder Publico 
Municipal; 

Il - demonstracoes contabeis, orcamentariaa e financeiras 
consolidadas dos 6rgaos da Administrac,ao direta com as dos fundos 
especiais das fundaeoes e das autarquias instituidos e mantidos 
pelo Foder Publioo Municipal; 

ill - demonstrac;oes contabeis, orcamentarias e financeiras 
consolidadas das empresas municipais; 

IV - notas explicativas as demonstracees de que trata este 
artigo; 

exercic�, u.1 tile , - PacAgrafo 'Onico: As arrecadacoes das ..,, receitas pr6prias do 

I 
M�nicipio e suas entidades de adrninistraegn indireta poderao ser 
feitas atraves de rede bancaria privada, mediante convenio, 

Art. 147 - Podera ser constituido regime de adiantamento 
em cada d�s u�id.ades da administrac;io direta, nas autarquias, nas 
fund�c;oes mst1t�1�as e mantidas pelo Foder Fublico Municipal e 
na Camara Municipal para ocorrer as despesas miudas de pronto 
pagamento definidas em lei. 

- ... , 

adicionais, suplementares, especiais e 

--m 

SE<;AO V 
DA GEST.AO DE TESOURARIA 

Art. 145 - As receitas e as despesas oreamentarias seriio 
movimentadas atraves de caixa unica, regulannente instituida, 

Paragrafo 'Onico: A Camara Municipal podera ter a sna pro 
pria Tesouraria, por ondc mnvimentara os recursos que lhe forem 
liberados. 

Art. 146 - As diaponibilidades de caixa do Municipio e de 
suas entidades de administracao indireta, inclusive dos fundos cs 
peciais e fundacees instituidas e ma.ntidas pelo Poder Publico Mu 
nicipal, serao depositadas em instituiqoes financeiras oficiais. 
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seguintes casos: 
I - despesas relatlvas a pessoal e seus encargos; 
II - contribuicoes para o P ASEP; 
ill - amortizacao, juros e serviqos de emprestimos e finan 

ciaroentos obtidos; 
IV - despesas relativas a consumo de agua, energia eletrica, 

utilizac;io dos services de telefone, postais e telegraficos e outros 
que vierem a ser definidos por atos nonnativos pr6prios. 

� 2° - Nos casos previstos no paragrafo anterior, os em 
penhos e os procedimentos de contabilidade terao a base legal 
dos pr6prios docuroentos que originarem o empenho. 

nos 

Art. 144 - Na efetivacao dos empenhos sobre as dotacees 
fixadas para cada despesa sera emitido o documento "Nota de 
empenho", que contera as caracteristicas ja. determinadas nas nor 
mas gsrais de Direito Financeiro. 

§ 1° - Fica dispensada a emissao da Nota de Empenho 

--- 
Art .143 - As alteracees orcamontarias durante o 

se representarao: 
I - pelos '· creditos 

extraordinarios ; 
II - pelos remanejamentos, transferencias e traneposicees 

de recursos de uma · categoria de programacao para outra. . 
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\' - relat6rio circunstanciado da gestao dos recurses publicos 
municipals no exercicio demonstrado. 

.\"1: 131 - O Pr,�feito e obrigado a P:nviar a Camara Mum;_ 
cipal e ao Conseiho de Contas dos Munidpios. ate o dia quinze 
h5) do mes subsequente, prest�o de contas relativas a a lica iio 
os recursos, acompan a a. a documenta iio · a materia, 

que ficara a isposiyao dos Vereadores para exames. 
§ 1 ° - O Presidente da Camara devera deixar, no mesmo 

prazo, a disposieao dos Vereadores, para exame, a prestaqao de 
contas do Legisiativo, acompanhada da documentacao alusiva fl 
rnateria. 

§ 2° - O prazo previsto neste artigo podera ser prorrogado 
ate o ultimo dia util do mes subsequente, para o envio da docu 
mentacao ii Camara Municipal em razao de requerimento do Pre 
feito Municipal ou do Presidente da Camara Municipal, conforme 
o caso submetido a deliberaeao do Plenario ate setenta e duas 
(72) horas antes do seu encerramento e aprovado por maioria 
absoluta, 

§ 3° - A nao observancia do disposto neste artigo constitui 
pena de responsabilidade. 

SE9A0 VIlI 
DO EXAME POBLICO DAS CONTAS MUNICIPAIS 

Art. 152 As contas do Municipio ficariio a disposic,iio dos 
cidadiios durante sessenta (60) dias, a partir de trinta e um (31) 
de janeiro de cada exercicio, no horario de func.io�amento da Ca 
mara Municipal, em local de facil aceSSI) ao pubhco. 

§ 1u _ A consulta as contas municipals podera ser feita 
por qualquer cidadao, independentemente de requerirnento, autori 
zagiio ou despacho de qualquer autoridade. 

§ 2" - A consulta s6 podera ser feita no recinto da Camara 
e havera pelo menos tres (03) c6pias a disposi�a.o do publico. 

§ 30 - A reclamacao apresentada devera: 
I - ter a identifica{;ao e a qualifica�iio do reclarnante; 
II - ser apresentada em quatro (04) vlas no protocolo da 

Camara ; 
Ill - conter elementos e provas nas quals se fudamenta o 

reclamante. 
{>0 

' "' 

* 4° - As vias de reclamai;ifo apresentada.q no protocolo da 
Camara t 1·<10 seguinte dest inaqfio ; 

I - a primeira via devera scr encaminhada pela Camara 
ao Conselho de Contas dos Municipios :>u 6rgiio equivalents, me 
diante oficio. 

II - a segunda via devera ser anexada as oontas a disposi 
�lio do publtco pelo prazo quo res tar ao exame e apreci�iio; 

III - a terceira via se constituira em recibo do reclamante 
e devera ser autenticada pelo servidor quo receber no protocolo; 

IV - a quarta via sera arquivada na Camara Municipal. 
§ 5° -- A anexa�a.o da segunda via de que trata o inciso II 

do § 4° deste artigo independera do despacho de qualquer autori 
dade e devera ser feita no pra.zo de quarenta e oito ( 48) horas 
pelo servidor que a tenha recebido no protocolo da Camara, sob 
pena de suspensiio, sem vencimentos, pelo prazo de quinze (15) dias. 

Art. 153 - A Camara Municipal enviara ao reclamaate c6pia 
da correspondencia que encaminhoii ao Conselho de Contas dos 
Municipios ou 6rgiio equivalente. 

SE9A.0 IX 
DA PRESTA�AO E TOMADA CE CONTAS 

Art. 154 - Sao sujeitos a tomada ou a prestacao de contas 
os agenta, da admirustra�iio municipal responsavets por bens e 
valores perteneentes ou confiados a Fazenda Publica Municipal. 

§ 1" - 0 Tesoureiro do Municipio, ou servidor que exerca 
a fun�lio, fica obrigado a apresenta�iio de boletim diario de tesou 
raria que sera afixado em local pr6prio na sede da Prefeitura 
Municipal. -- 

§ 2" - Os demais agentes municipais apresentarlio as suas 
respectivas prestacoes de contas ate o dia quinze (15) do mes 
subseqiiente aquele em que o valor tenha sido recebido. 

SE�A.O X 
DO CONTROLE INTERNO INTEGRADO 

Art. 155 - Os Poderes Executivo e Legislativo manteriio de 
forma intcgrada um sistcma de controlc interno apoiado nas infer 
macees ccntabsls, com objetivos de; 
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I - avaliar o eumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual e a execuc;;ii.o dos Programas do Governo Municipal; 

n - comprovar a legitimidade e avaliar os resultados quanto 
a eficacia e a eficlencia, da gestii.o orcamentaria, financeira e pa 
trimonial nas entidades aa Administrac;;ii.o Municipal, bem como da 
aplicac;;a,o de recurses publicos municipais por entidades de direito 
privado;; 

ill - exercer o controte dos emprestimos e. dos financiamen 
Ios, avais e garantias, bern como dos direitos e haveres do Mu 
nicipio. 

TtTULO IV 
DAS POLITICAS MUNICIP AIS 

CAPITULO I 

DA POLlTICA ECONDMICA 

Art. 156 - 0 Municipio promovera o seu desenvolvimento 
econornico, agindo de modo que as atividades economicas realizadas 
em seu territ6rio contribuam para e\cvar o nivel de vida e bem-estar 
da populacao local, bem como para valorizar o trabalbo humano. 

Paragrafo -Onico: Para a consecuc;;iio do objetivo mencionado 
nesse artigo, o Municipio atuara de forma sxclusiva ou em articu 
lac;;iio com a Uniao ou com Estado. 

Art. 157 - Na promocao do desenvolvimento economico, o 
Municipio aglra, sem prejuizo de outras iniciativas no sentido de: 

I - fomentar a livre iniciativa; 
Il - privilegiar a gerac;;ii.o de emprego; 
ill - utilizar tecnologias de uso intensive d� mii.o-de-obra; 
IV - racionalizar a utilizagiio de recurses naturais; 
V - proteger o meio ambiente; 
VI - proteger os direitos dos usuarios dos servicos publicos 

e dos consumidores; 
vn - dar tratamento diferenc'ado a pequena producao arte 

sanal ou mercantil, as microempresas e as pequenas empresas 
locais, considerando sua contribuiqao para a democratiza<;iio de 
oportunidades economicaa, inclusive para '>S grupos sociais mais 
carsntes: 
(:.') 

VIII - estimular o associativlsmo, cooperativismo e as mi 
croempresas; 

IX - eliminar entraves burocraticos que possam limitar o 
exercicto da atividade economica ; 

X - desenvolver ac;;ii.o direta ou reivindicativa junto a outras 
esferas de Governo, de modo a que sejam, entre outros efetivados 
os servicos abaixo: ' 

a) assiatencia tecnica ; 
b) credito especializado ou subsidiado; 
c) estirnulos fiscals e financeiros; 
d) services de suporte informativo ou de mercado. 
Art. 158 - E de responsabilidada do Municipio, no campo 

de sua competencia, a realiza1,iio de investimentos para formar e 
manter a infra-estrutura basica capaz de atrair apolar ou incentivar 
o desenvolvimento de atividades produtivas, seja diretamente ou 
mediante delcgac;;iio ao sctor privado para csee firn. 

Paragrafo -Onico: A atuac;;ii.o do Municipio dar-se-a, inclusive, 
11� -�e�o rural, para a fixac;;ii.o de contingentes populacionais, pos 
a.bilitando-Ihas acesso aos mcios de producao e gerac;;ao de renda 
e estabelecsndo a necessaria infra-estrutura destinada a viabilizar 
esse proposito. 

Art. 159 - A atuacao do Municipio na zona rural tera como 
pr.ncipais objetivos: 

I · - oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e 
trabalhador rural condiqoes de trabalho e de mercado para os 
produtos, e rentabilidade dos empreendimentos e a melhoria do 
padrao de vida da familia rural; 

II - garantir o escoamentn da producao, sobretudo o abas 
tecimento alimentar; 

ID - garantir a utiliza<;ao racional dos recursos naturais; 
Art. 160 - Como principais instrumentos para o fomento da 

produc;;ii.o na zona rural, o Municipio utilizara a asststencte tecnica, a 
extensii.o rural, o armazenamento, o transporte, o associa.tivismo 
e a divulgac;;ii.o das oportunidades de credito e de incentivo fiscais. 

Art. 161 - 0 Municipio podera consorciar-se com outras 
municipalidades com vista ao desenvolvimento de atividades eco 
n6micas de interesse comum, bem como integrar-se em programas 
de desenvolvimento regional a cargo de outras esferas de Govemo. 
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Art 162 - 0 Municipio desenvolvera esforcos para proteger 
o consumidor atraves de: 

I - orientacao e gratuidade de assistencia juridica, indepen 
den temcnto da situa�o social e economica do reclamante; 

II - criac_;ao de 6rgiios no smbito da Prefeitura ou da Camara 
Municipal para defesa do consumidor; 

I 

Ill - atuacao coordenada com a Uniao e o Esta.do. 

Art. 163 - 0 Municipio dispensara tratamento juridico dife 
renciado a microempresas e a empresa de pequeno porte, assim 
definidas em legislac.;iio municipal. 

Art. 164 - As microemprssas e as enipresas de pequeno porte 
municipais serao concedidos os seguintes favores fis_cais: 

.. I - isenc.;ao do Imposto Sohre Servieos de qualquer natureza 
- ISS; 

Il isencao da taxa de licenca para localizacao de esta- 
belecimento; 

Ill - dispensa da €Scriturac.;ao dos livros fiscais estabelc 
cidos pela Iegislacao tributaria do Municip1o, ficando obrigadas 
a mantcr arquivada a documentacao relativa aos atos negociais 
que praticarem ou em que intervierem; 

IV - autorizacao para utilizarem modelos simplificados de 
notas fiscais de servicos ou cupom -de maquina registra.dora na 
forma definida par instruc.;ii.o do 6rgao fazendarto - da Prefeitura. 

Paragrafo 'Onico : 0 tratamento diferenciado previsto neste 
artigo sera dado aos contribuintes citados, desde que atendam as 
eondicoes estabelecidas na legislac.;ao especifica. 

Art. 165 - 0 municipio, em carater precario e por prazo 
limitado definido em ato do Prefeito, permitira as rnicroompresas 
se estabelecerem na residencia de seus titulares, desde que nao 
prejudiquem as normas ambientais, de segnranca, de silencio, de 
t ransito � de saude publica. 

Paragrafo -Onico: As microempresas, desde que trabalhadas 
cxclusivamente pela familia, nii.o terao seus bens ou de seus pro 
prietarios sujeitos a penhora pelo Municipio para pagamento de 
deb.to decorrente de sua atividade produtiva. 
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Art. 166 - Fica assegurada as microempresas ou as empresas 
de pequeno p..rte 3 simplificacao ou a eliminagao, at -aves do ato 
do Prefeito, de procedirnentos administrativos em scu relaciona 
mento com a Administrac.;ao municipal, direta ou indireta, espe 
cialmente em exigencias relativas as licitacoes. 

Art. 167 - Os porta�res de deficiencia fisica e de Jimitacao 
sensorial, assim como as ,Sesso.as idosas, terao prioridade para 
exercer o cornercio eventual ou ambulante no Municipio. 

CAPtTULO II 
DA POLITfCA URBANA 

.-.,J.t 
Art. 168 - A politica urbana, a ser formulada no smbito 

do processo de planejamento municipal, tera por objetivo o pleno 
desenvolvimento das funcoes sociais da cidade e o bem-estar dos 
seus habitantes, em consonancia com as politicas sociais e eco 
nemicas do Municipio. 

Paragrafo -Onico - As funcoes socrais da cidade dependem 
do acesso de todos os cidadaos aos bens e aos services urbanos, 
assegurando-se-lhes condicoes de vida e moradia compativel com 
o estagio de desenvolvimento do Municipio. 

Art. 169 - 0 piano diretor, aprovado pela Camara Municipal, 
� o instrumento baaico da politica urbana a ser executada pelo 
Municipio. 

§ 1 ° - 0 piano diretor fixara os crtterros que assegurem a 
func_;iio social da prioridade cujo uso e cuja ocupacao deverao res 
peitar a legislacao urbanistica, a protecao do patrimonio ambiental 
natural ,e eonstruido e o interesse da coletividade. 

§ 2° - 0 piano diretor devera ser elaborado com a partici 
pacao das entidades representativas da comunidade diretamente 
interessada. 

§ 3° - 0 piano diretor definira as areas especiais de inte 
resse social, urbanistico ou ambiental, para as quais sera exigido 
aproveitamento adequado nos termos previstos na Constttuicao 
Federal. 

Art. 170 - Para assegurar as funcees sociais da cidade, 
o Foder Executrvo devera utilizar os Instrumentos juridicos, tri 
butarios, financeiros e de controle urbanistico existentes a dispo 
si1;iio do Municipio. 
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Art. 171 - 0 Municipio promovera, em consonancia com sua 
politica urbana e respeitadas as disposicoea do piano diretor, pro 
gramas de habitacao popular destinado a melhorar as eondicoes 
de moradia da populaeao carente do Municipio. 

� 1° - A ac;ao do Municipio devera orientar-se para: 
I - ampliar o acesso a lotes minimos dotados de infra-cs 

trutura basica e servidos por transporte coletivo; 
II - estimular e assistir, tecnicamente, projetos comunita 

rios e associativos de construcao de habitacao e services: 
III - urbanizar, regularizar e titular as areas ocupadas por 

populacao de baixa renda, passiveis de urbanizacao. 

§ 2<> - Na promocao de seus programas de habitacao po 
pular, o Municipio devera artieular-se com os orgfios estaduais, 
regionals ,e fcderais competentes e, quando Jhe competir, estimular 
a iniciativa privada a contribuir para aumentar a oferta de moradias 
adequadas e compativeis com a capacidade econ6mica da populacao, 

Art. 172 - 0 Municipio, em consonancia com a sua politica 
urbana e segundo o disposto em seu piano diretor, devera promover 
prograrnas de saneamento basico destinados a melhorar as condi- 
1,/\es sanitarras e ambientais das areas urbanas e os niveis de 
saude da populaeao. 

Paragrafo Onico - A acao do Municipio devera orientar-se 
para: 

I - ampliar progressivamente a responsabilidade local pela 
prestacao de services de sanearnento basico; 

II - executar programas de sanearnento em areas pobres, 
atendendo a populacao de baixa renda, com solucoes adequadas 
de baixo custo para o abastecimento de agua e esgoto sanitario ; 

III - executar programas de educacao sanitaria e melhorar 
o nivel de participacao das comunidades na solucao de seus pro 
blemas de saneamento; 

IV - lev.ar a pratica, pelas autoridades competentes, tarifas 
sociais para os services de agua. 

Art. 173 - 0 Municipio devera manter articulacao perrna 
nente com demais municipios de sua rt)giao e com o Estado, visando 
a racionalizac;iio da utilizaqao dos recursos hidricos e d.as bacias 
hidrograficas, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela Uniao. 
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Art. 174 - '-' Municipio, na prestacao de servieos de trans 
ports publico, fara cumprir os seguintes principios basicos: 

I - seguranca e conforto dos passageiros, garantindo, em 
especial, acesso as pessoas portadoras de deficiencias fisicas; 

II - prioridade a pedestres e usuarios dos servicos: 
III - tarifa social assegurada a gratuidade aos maiores de 

65 (sessenta e cinco) anos; 
IV - protecao ambiental contra a polui!)ao atmosfertca e 

sonora; 
V - integracao entre sistemas e meios de transporte e ra 

cionalizacfio de itinerarios: 
VI - participacao das entidades represcntativas da comu 

nidade e dos usuarios no planejamento e na fiscalizacao dos servigos. 

Art. 175 - 0 Municipio, em consonancia com sua politica 
urbana e segundo o disposto em seu plano diretor, devera promover 
pianos e programas setoriais destinados a melhorar as condic;oes 
do transporte publico, da circulacao de veiculo ,e da seguranc;a 
do transito. 

CAPITULO III 
DA POLtTICA DO MEIO AMBIENTE 

Art. 176 - 0 Municipio devera atuar no sentido de assegurar 
a todos os cidadaos o direito ao meio arnbiente ecologicamente 
saudavel e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a 
qualidade da vida. 

Paragrafo Unico - Para assegurar efetividade a esse direito, 
o Municipio devera articular-se com os orgiios estaduais, regionais 
e federais competentes e ainda, quando for o caso, com outros 
municipios, objet.ivando a solucao de problemas comuns relativos 
a protecao ambiental. 

Art. 177 - 0 Municipio devera atuar mediante planejamento, 
controle e fiscalizacao das atividades publicas ou privadas, eausa 
d·oras efetivas ou potenciais de alteracoes significativas no meio 
ambiente. 

Art. 178 0 Municipio, ao promover a or.denagiio de seu 
territ6rio, definira zoneamento e diretrizes gerais de ocupa.c;ii.o 
que assegurem a protecao dos recursos naturais, em consonancia 
com o disposto na legislacao estadual pertinente. 
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Art. 179 - A politica urbana do Municipio e o seu piano 
diretor deverao contribuir para a protecao do meio ambiente, 
atraves da adocao de diretrizes adequadas de uso e ocupacao do 
solo urbano. 

Art. 180 - Nas licencas de parcelamento, loteamento e loca 
lizagii.o, o Municipio exlgira o cumprimento da legislac;iio de pro 
tegao ambiental emanada da Uniao e do Estado. 

Art. 181 - As empresas concessionarias ou permissionariaa 
de servicos publicos deverao atender rigorosamente aos dispositivos 
de protecso ambiental em vigor, sob pena de nao ser renovada a 
concsssao ou permissao pelo Municipio. 

Art. 182 - 0 Municipio assegurara a par'ticipaeao das enti 
dades representativas da comunidade no planejamento e na fiscali 
zagao de protecao ambiental, garantindo o amplo acesso dos inte 
ressados as informacoes sobre as fontes de poluiQao e degradaeao 
ambiental ao seu dispor. 

CAP!TULO IV 
DA POL1TICA DE SAODE 

Art. 183 - A saude e direito de todos os munieipes e dever 
do Foder Publico, assegurada mediante politicas sociais e econe 
rnicas que visem a eliminagao do risco de doencas e outros agravos 
e ao acesso universal igualitario as agoes e serviqos para a sua 
promoQao, protecao e recuperacao, 

Art. 184 - Para atingir esses objetivos, o Municipio promo 
vera em conjunto com o Esta.do e a Unijio condieees dignas de 
trabalho, saneamento, alimentaqao, moradia, transporte, lazer e 
pugnara pelo respeito ao meio ambiente, enfim garantira as pessoas 
e a coletividade condiczes de bem-estar fisico, mental e social. 

Art. 185 - 0 sistema unificado de saude, priorizara a mu 
nicipalizac;ao das suas agoes, hem como a formagao de distritos 
sanitaries, como base do sistema, com as seguintes caracteristicas: 

a) hase territorial e clientela definida; 
b) a utonomia decis6ria; 
c) planejamento de acordo com a epidemiologia, isto e, prio 

cizando as agoes que combatam as doencas ou agravos que mais 
afligem a populacao, mais freqiiente, mais imorbidos ou mais 
fatais; 
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d) implantaeao das diretrizes e atribuigoes do sistema unico. 

Art. 186 _ Sao atribuigoes do Municipio no ambito do sistema 
unico de saude: 

I _ planejar e executar a politica de saneamento basico em 
articulacao com o Estado e a Uniiio; 

II _ planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as agoes 
.e os servicos de saude ; 

m _ executar politica de insurnos e equipamento para a 
saude ; 

IV gerir laboratorios publieos de saude; 
v _ fiscalizar as agressoes ao meio ambiente que tenham 

repercussao sobre a saude humana e atuar, junto aos 6rgaos esta 
duais e federais competentes, para controla-los ; 

VI _ fcrmar consorcios intermunicipais de safide ; 
VII _ autorizar instalacao de services priva.dos de saude e 

fiscalizar o funcionamento; 
VIII - executar service de : 
a) vigilancia epidemiologica; 
b) vigilancia sanitaria ; 
c) alimentacao e nutrigao. 

A t 187 _ As agoes e os services de saude realizados no 
r · hi · d cons Municipio integram uma rede regionalizada e 1.erarq�. a - 

tituindo-se O sistema unieo de saude no ambito do Mumc1p10, orga 
nizado de aeordo com as seguintes diretrizes: 

1 S ta · de Sau.de do I - comando unico exercido pe a ecre ria 
Municipio; 

II - integridade nas prestacoes nas acoes de saude; 
III _ participacao, em nivel de decisao, de entidades repre 

sentativas dos usuarios, dos trabalhadores de saude, prestadores 
f.1 t · · 8 e dos representantes de services, tanto privados como 1 an ropico , . i 

governamentais na formulacao, gestiio e controle d� _pohbcac::; 
cipal e das agoes de saude, atraves do Conselho Municipal de 
deliberative paritario ; . 

IV - direito do individuo de obter informagoes e_ esclareci 
mento de assunto pertinente a promocao e recuperagao de sea 
saude e da coletividade. 
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V - atendimento educacional especializado aos portad� 
de deficiencia, na rede escolar municipal; 

VI - atendimento ao educando, no ensino fundamental, 
atraves de programas suplementares de material didatico, esco 
lar, transporte, alimentacao e assistencia a saudc; 

VII - oferta de ensino noturno regular, adequado as condi 
cees do educando; 

VIII - atendimento em creches e pre-escolar as criancas 
de zero ( 0) a seis ( S) anos de idade ; 

IX - os eurriculos escolares serao adequados as peculiari 
dades do Municipio e valorizacao de sua cultura, seu patrimonio 
historico, artistico, cultural e ambiental; 

X - o calendario escolar municipal sera flexivel e adequado 
as peculiaridades climaticas e as condicoes sociais e econ6micas 
dos alunos; 

XI - o Municipio promovera, anualmente, o recenseamento 
da populacao escolar e fara a chamada do educando. 

Art. 193 - O Municipio aplicara, anualmente, nunca menos 
de vinte e cinco por cento (25%) da reccita resultantc de impos 
tos e transferencias governamcntais na manutenqao e desenvolvi 
mento exclusivo do ensino publico municipal. 

Parazrafo O'nico - Fica criado o Conselho Municipal de 
b . 

Educagao, lei complementar regulamentara sua composicao e atr i- 
buic;.:-es. 

Art. 194 - o Poder Publico destinara recursos a lsas de 
estudo para o ensino fun amental e me io da rede particula� 
iocal, ao educando residente no Municfpio que, na forma da lei 
aemonstrar irrscrfictenc1a de recursos, quando homrer falta de vagas 
em cursos �regulares � rede ubhca loc I. ' _.. 

Art. 195 - Constitui encargo da Administrac;a.o Publica Mu 
nicipal, transportar da zona rural para a sede do Municipio ou 
para o distrito mais pr6ximo alunos carentes matriculados a par 
tir da quinta ( 5a) serie do 1 ° grau- 

Paragrafo O'nico - O transporte escolar devera ser cadas 
trado e fiscalizado pelo Municipio. 

Art. 191 - 0 Secretario Municipal de Saude ou extraord' 
nariamente o Conse:lho Municipal de Saude convocara, anualmcnte, 
uma conferencia municipal de saude formada por reprcsentacoes 
de varies segmentos sociais, para avaliar a situagiio de saude do 
Municipl» e estabclccer as diretrizes da polltica municipal de saude. 

Art. 188 - A lei dispora sobre a organiza1_.ao e o funciona 
mento do Conselho Municipal de Saude e de suas atribuiqoes. 

Art. 189 - As instituicees privadas poderao participar de 
forma complementar do Sistema 'Onico de Saude, medianle contrato 
de direito Publico ou. convenia, tendo preferencia as entidades 
filantr6picas e as sern fins lucrativos. 

Art. 190 - 0 S·s't:?ma 'Onico de Sande no ambito do Municipio 
sera r;nanciado ccm recurses do orcam=nto do Municipio, do Estado, 
da Uniao e da seguridade social, alem de outras fontes: 

I - os recurses destinados as acees e aos servicos municipais 
de saude conforme dispuser a lei; 

II - o .nontanto das despesas de sauds nao sera inferior a 
trezo por cento (135c) das despesas glcbais do orcamento anual 
do Municiplo: 

III - e vedada a destinac;iio dos recursos publieos para auxilio 
ou sub ;rng6e5 as instituic;oes privadas com fins Iucrativos. 

CAP1TULO V 

DA POLITICA EDUCACIONAL, DESPORTIV A E CULTURAL 
Art. 192 - 0 Municipio promovera e mantsra com a cola 

borac;ao da sociedade e a cooperaeao tecnica e financeira da Uniao 
e do Estado, seu programa de educacao pre-escolar e de ensino 
fundamental, como direito de todos, observando os seguintes prin 
ciplos ; 

I _ igualdade de condicoes para o acesso e permanencia 
na escola; 

II _ garantia de ensino fundamental obrigat6rio e gratuito 
na rede escolar municipal, inclusive para os que a ela nao tive 
rem acesso na idade pr6pria; 

III - garantia de pa.dra.o de qualidade ; 
IV - garantia de prioridade de aplicaeilo, no ensino publieo 

municipal, dos recurses orgamentarios do Municipio, na forma 
estabelecida pela Constituic;ao Federal e Estadual; 
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de valor histo- 

I - eletrificac;ao rural e irrigac;a.o; 
·dades carentes atra- 

II _ abastecimento dagua em comum d - d scu es e barragens, 
ves de perfurac;a.o de poqos, construc;ao e .., 
cisternas e outros mananciais; 

m _ construcees babita.cionais ru:ais; . l · 
IV - macanizac;ao agricola e tracao anuna ' 
v _ mini-postos agricolas; 
VI _ sistema troca-troca; 
VII - hortas comunitari.as; od - de mudas· . . para pr ucao ' VIII - formac;ao de v1ve1ros . d d 

::;" do solo e uso de tecnologta a equa a ao IX - conserva<;a.v 
manejo do solo; . . . t6xicos e uso 

X - controle do uso ind1scr1mmado de agro 
de defensivos naturais; 

XI _ controle b1ol6gico de pragas; 
XII _ preservac;il.o da ecologia; 

CAP!TULO VI 
DA POLtTICA AGRICOLA 

. , · em cooperac;ao com a 
Art. 203 _ Compete ao Mun1c1p10, . d l dos promover e e- 

Uniao e Esta.do e segmentos sociais envo vi ' 
senvolver sua politics. agricol.a. 

A l'ti a agricola do Municipio planeja.da e 
Art. 204 - po 1 c t" . a<;iio efetiva. do setor 

executa.da na forma da lei. com a par t:::alhadores rurais, bem 
de producao, envolvendo pr�d�tor�s e ra. rotegida com base nos 
como dos setores de comerc1alizac;ao se p 
seguintes principios: 

I - as manifostai.oes cultura,s loca is; 
11 obras, objetos, docum rtos c imovels 
artistico, cultural e paisagistico; 
m - a Banda de Musica Municipal; 

IV - a Biblioteca Publica Municipal. 

- Fica criado o Conselho Municipal de Cultura, 
Art. 202 · - e atribui¢e5· 

ta regulamentara sua compos1<;ao lei complemen r 

rico, 

, · d sua competencia,, 
A t 201 _ 0 Municipio, no exerc1c10 e . 

r · · s ao seu alcance · 
promover:i., protegera, e mantera por todos os meio 

§ 1° - 0 Municipio aplicara, anualmente, nunca menos de 
cinco por cento (5%) da receita resultante de impasto e das 
transferencias recebidas da Uniao e do Estado no desenvolvimen 
to do esporte e da cultura. 

§ 2° - Fica criado o Conselho Municipal de Esporte lei com 
plementar regulamentara sua composi�ii.o e atribuic;oes. 

Art. 198 - J;; dever do Municipio incentivar estudos e deba 
tes sobre educacao fisica, desporto e l.azer, alem de ·criar .e manter 
infra-estrutura fisica que possa contribuir para o seu desenvol 
vimento. 

Art. 197 - 0 Municipio pricrizara programas de apoio As 
praticas desportiva.s evidenciando suas tradicoes e necessidades 
como direito de cada um. 

§ 1 ° - Sera assegurado prioridade, em termos de recursos 
humanos, financeiros e materiais, ao desporto educacional. 

§ 2<> - 0 Poder Publico Municipal desenvolvera e incenti 
vara o lazer como forma de promocao social. 

Art. 196 - 0 Poder Publico Municipal subsidiara com o mi 
nimo de cinquenta por cento (50�/i,) as despesas com transporte 
c leti d linha escolar ou similar. durant, o P -riodo let: 'o, o 
educando residente no Municipio matriculado em curso tecnico 
profissionalizante ou univeraitario da regiao que na forma da lei 
demonstrar insuficiencia de recurses. 

Art. 199 - 0 Poder Publico Municipal criara o nueleo mu 
nicipal de esporte dotado de recursos proprios com estrutura 
organizacional e administrativa para supervisionar as atividades 
desportivas da municipalidade, 

Paragrafo Onico - Devera promover eventos desportivos 
sem perder de vista os objetivos educacionais. 

Art. 200 - £ dever do Peder Publico Municipal construir 
praca de esporte nos terrenos de sua propriedade adquiridos com 
esta finalidade. 

Paragrafo Onico - Fica ual uer tipo de transa- 
giio (permuta ou veoda) dos referidos terrenos sem aprova Ii.o 
de dois ter�os (2/3) doi; membros da CAmara Municipal 
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II - relac;iio dos servidores que nii.o se encontram em servico, 
com a consignac;ii.o, em relac;ao a cada um, do motivo da inatividade. 

( io mandara imprimir esta Lei Orga: 
C as escolas e entidades representat' 
� de 180 dias. 

( 

(d, pr.azo de seis (06) meses da pro� 
f.a. 0 Executlvo Municipal promovert 

os servidores municipals ao estab 
rganica. 

1.' 

:.,,tm 

a finalldade de Jovanta'. lod: 
1

1, \o e ocupacjio de hens murucrpai 
I ,, 1 

tneiro de 1964, at, a prom .lgac. 

,H 
I 1 \ )ssii.o devera apresentar suas co 

f,,,\ 
L I � a Guarda Municipal destinad!!:,. 

I
.I E s publicas, e Guarda Mirim � 

" !ans1to1 

sobre QJ!ais djspora · .1 

9, t meses da promulgagii.o desta 1 

. 

,�,: � 

terao carater secular e serao a 

Ir I (icipal. 

If al f b a responsabilidade da Par6qt 

(s ps sepultamentos. 

l� ;I; \ obre a denorninac;iio de Jogradour. 
cipais. 

1-,1 sessenta (60} dias da promulgac 
(Cl a uma comissiio especial, com t 

I Camara, dois (02) pelo Execut 
( . e bairros, com a finalidade de P 
� 1 meses a titulaqao de glebas urbai 

18t 

I 
possuidores, observadas as seguin 

1e1 �ual ou superior a cinco ( 05) an 

( 11 podem ser possuidores ou proprie 
J 

Art. 209 - Sao nulos todos os atos de admissii.o de pessoal 
da Administrac;iio Publica, ap6s cinco (05) de outubro de 1988, 
sem observancia do disposto na Constituicao Federal. 

Art. 210 - Dentro de um ano da promulgacao desta Lei 
Organica, o Prefeito Municipal submetera a Camara projetos de 
lei sobre: 

I - C6digo Tributario Municipal; 
II - C6digo de Obras; 
ill - C6digo de Posturas; 
IV - C6digo de Zoneamento; 
V - C6digo de Parcelamento do solo; 
VI - Plano Diretor. 

Art. 211 - A Camara Municipal devera elaborar seu Regi 
mento Interno dentro de tres (03) meses ap6s a promulgacao 
desta Lei Organica. 

Art. 212 - Sera criada, dentro de noventa (90) ,diu da 
promulgac;ii.o desta Lei Organica, comissao especial, cam tres (!Ji} 
mernbros indicados pela Camara, dois (02} pelo Peder Executiw 
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I - quadro de servidores municipais, com especifica<;iio dos 
respectivos cargos, empregos ou runcses, bem assim nivel e remu 
neracao, data e forma de admissao ; 

I - o regime juridico dos servidores municipais, o qua! sera 
uni co e instituira pianos de carreira com ascencao funcionaJ; 

II - pianos de carreira e o estatuto do magisterio publico 
municipal, assegurando-lhe piso salarial profissional e eleigao para 
as func,oes de direc;iio; 

ill - organizacao, funcionamento e atribuicoes dos Conselhos 
Municipais criados por esta Lei Organica. 

.> Art. 208 - Dentro de sessenta dias a contar da promulgacao 
desta Lei Organica, o Prefeito Municipal enviara a Camara a es 
trutura organizacional do Poder Executivo, na qua! constarao todos 

./ os 6rgios, cargos, empregos e funcoes do Poder Publieo Municipal, 
'! acompanhada de: 
I� 

XIII - estimulo a produc;ii.o agricola, capacitando os pequenos 
produtores atraves de programas de: 

a) assisteneia tecnica e extensao rural· 
b) cooperativismo; ' 
c) incentivo e debate sobre politica agricola; 
d) criac;iio de fontes de trabalhos alternativos para o homem 

do campo, evitando 'O ,exodo rural. 
e) institucionalizac;ao e apoio as associaqoes de trabalhadores 

rurais; 
f) incentivo a pesquisa e a tecnologia; 
g) formacao do Conselho Municipal de Agricultura; 
XIV - incentivo a pecuaria atraves de programas de: 
a) combate as doencas infecciosas dos animais; 
b) com bate as doencas parasitarias dos animais; 
c) formac;ao de nucleo de aves caipiras; 
d) cabras leiteiras; 
e ) inseminaqao artificial; 
f) educacao sanitarra ; 
g) psicultura e outros. 

CAP1TULO VII 
DA POLITICA DE ASSIST�NCIA SOCIAL 

Art. 205 - A ac;ao do Municipio no campo da assistencia 
social objetivara promover: 

I - a integrac;ao do individuo ao mercado de trabalho e ao 
meio social ; 

II - o amparo a velhice e a crianca abandonada; 
ill - a integrac;ii'O das comunidades carentes ; 
IV - o amparo ao deficiente fisico e mental. 

Art. 206 - Na formulac;iio e desenvolvimento dos programas 
de assistenela social, o Municipio buscara a participac;ao das asso 
ciacoes representativas da comunidade, 6rgiios estaduais e federais 
e outras instituicees. 

TtTULO V 
DISPOSI<;OES FINAIS E TRANSITORIAS 

Art. 207 - 0 Prefeito Municipal, dentro de seis (06) meses da 
promulgac,iio desta Lei Organica, encaminhara a Camara projetos 
de lei sabre: 
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- ·CA.MARA MUNICIPAL DE BREJO SAATO 
Rua. Manoel Leite de Moura, i.ou - Pone (C88) 3531.1010-BRE..10 SANTO -CF.ARA. 

GES'l'A.o1 Ver. Jo•' M,U'tin& CAJ'dOSO 

A LEI ORGANICA N° 12/06 

Da nova redaeao ae Art. 81 da LOMBS, 

A MESA orn.ETORA DA Ci\1'1ARA MUNICIPAL DE BF J::JO 
.SANTO, ESTADO DO CEARA, nos terrnos do Art. 91. Paragrafo 2°, da Lei 
Organics do Municipio, promulga a seguinte emenda ao texto da LOMBS: 

Art. l 0• 0 Art. 81 da Lei Organica do Municipio de Brejo Santo. passa a 
ter a seguinte redacao: 

An 81. A sessao Leglslativa an"41 desenvolve-se de 01 defeverelro a 
06 de ju/Ito e de I" de agosto a 01 de janeiro, independente de convocacdo. 

Art. 2°. Esta Bmenda a Lei Organica entrara em vigor na data de sua 
publicacao. 

.� '\ 

Plensrio da Camara Municipal de .Brejo Santo, em 23 de maT90 de 
2006. 

Ver. Jose Martins Cardoso, Presidente; Ver. Francisco Mirancleide Basilio 
Cavalcante, Vice-presidenre; Ver. Joao Batista de Franca Sates, 1° Secretario e 
Ver. Maria de Lourdes Silva, 1a Secretaria, 
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CJiJvtARA J,WNICIPAL DE BREJO SANTO 
Rua; Manool 1.1,ito de Moura, 1,011- Fone {088) 3531.1010- Brejo Santo -CE. 

GESTAO; Ver. J�s6 Martin.a Cudoso 

EMENDA A LEI ORGANICA N.0 013/06. 

Acrescenta lnciso ao Art. 11 da LOMBS. 

" , A MESA Dl.RETORA DA CAMARA MU!-fICIP AL DE BRFJO SANTO. 
· EST ADO DO CEARJ\. nos termos do An. 91. § 2°. da Lei Organica do Municipio, 

promulga a seguinte Emenda ao texto da LOMBS 

Art. l 0• Acrescenta o incise XXIII ao Art. 11 da LOMBS, com a 
seguinte redacao: 

Art. 11 •.• 

XXUI - fica proibido aos agentes pubiicos do .Municipio de Brejo 
Santo, Estado do Ceara, a n<Jmea�o para eargos ou fun�o de couflanea, 
de conjuge, companheiro(a) ou parentes consan.guineos ou aflns ate o 
terceiro grau civil. 

Art. 2° Esta Emends a Lei Organica entrara em vigor na dara de sua 
publicacao. 

Pienario da Camara Municipal de Brejo Santo, em 04 de maio de 2006. 

Ver. Jose Martins Cardoso, Presidente; Yer. Francisco Miraneleide Basilio 
Cavalcante, Vice-Pre$id�te; Joao Batista de Fran;a Sales, 10. Seeretarie; Ver'. 
Maria de Lourdes suva, r Seeretaria. 



C.AMA .. Rfl MUNICIPAL DE BREJO SANTO 
Rua: Manoel Leite de Moura, n." 1.011 - Fone \088) 531.1010- BREJO SANTO -CE.ARA. 

OESTAO: Ver. JoM Martins Cardoso. 

EMENDA A LEI ORGANICA 014/06. 

Modmts o Inelso XIV do Artigo 116t 
ua LOM:BS. 

A: MESA DIRETORA. DA CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO. 
ESTADO DO CEARA, nos termos do Art. 91, § 2b, da Lei Orga11ica do Municipio, 
promulga a seauinte Emenda ao texto da LOMBS: 

EMEND A 

Art. l 0• 0 incise XIV do Art. 116 da LOMBS, passa a ter a seguinte 
redacao: 

·' XIV - prestar a Camara, denrro de trinta (30) dias as informacoes 
solicitadas, podendo o prazo ser prorrogado por mats quinze ( 15) dias, a 
pedido, pela complexidade da materia ou pela dificuldade de obteneao dos 
dados solicitados;" 

; ' 
Art. 2° Esta Emenda a Lei Organica entrara em vigor na data de sua 

publicacao. 

Plenario da Camara Municipal de Brejo Santo, em 10 de agosto de 
-1006. 

Ver. Jose Martins Cardoso, Presidente; Ver. Francisco Mirancleide Basfllo 
Cavalcante, Yiee-Presldente; Joio Batista de Fran�a Sal�s, ]" Stt.retario; Vera. 
Maria de Lourdes Silva, r Secretarie, 



CAMARA lv'IUNIC"'IPAL DE BREJO SAlvTO 
Rua: Manoel Leite de Moura, n." 1.011 - Fone (088) 531.1010- BRE.JO SANTO-CEARA. 

GESTAO: Ver. Jose Martins Cardoso 

EMENDA A LE1 ORGANlCA OlS/06. 

El\fENTA: screscenra Paragrafo tmico ao art, 
90Ja LOMBS. 

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUN(CIPAL DE BREJO SANTO. 
ES'f'ADO DO CEARA., nos termos do Art. 91, § 1'\ du Lei Orglinica do Municlpio, 
promulga a seguinte Emends ao texto da LOMBS: 

EMENDA 

Artigo 1 ° - Acrescenta paragrafo antco ao art. Qt) da Lei Organica do Munictpio de 
Brejo Santo, passendo a ter a seguinte redacao: 

Art. YO" "' , . 

Paragrafo unico. Lei complementer disport sobre a elaboracao, ty:dai;ao, altfil'il(i(> 
e consolidacao das leis. .; , · 

Art. 2° Esta Emenda a Lei Organlca entrara em vigor na data de sua 
pub! icacao. 

Plenario da Camara Municipal de Brejo Santo. em 10 de agosto de 
2006. 

Ver. Jose Martins Cardese, Presideate; Ver. Francisco Mirande.ide Basmo 
Cavalcante, Vlce-Presldeate; Joie Batista de Fra.ll\11l S11Je$, 1° Secret:irio; Ver", 
Maria cit! Lourdes S:J;;.;, 2• Sec.nltaria. 
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De 17 de rnarco de 2003. 

Ementa: Regulamenta o panigrafo unico da Emenda 
a Lei Organica n." 09, do art. 196 da LOMBS. 

EJifido Carone! /kHilio Oomes 
Rua Manoel Inacio Bc/crra. 192 -Centro 

CEP 632(,0.000 -· Brcjo Santo - Ccara 
Tcl::fon.s: iS&} 53LIO-J1 (Ramal: 20-JJ • Telefax: (88) 531.1177 

C.G_C. n� {J'H1R10ilOO!ll-72 • C G_F n� 069202.72-9 

Estado do Ceara 
Prefeitura Municipal de Brejo Santo 

Sccretaria de Administracao 

ru:u.ruNICIPAL N.0 4-40/03 : �--� ..... :. ,.,. ..,.,. -- . 

Art. 1.0 - Parater direito ao berieficio de quc trata o A,1. J 96 da LOMBS, combinado com o paragrafo 
umco da Emenda 09, e necessario o beneficiario epresentar; 

LE I: 

FACO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, aprovou e eu 
sanciono a seguinte 

O PREFEJTO MIJNICIPAl, OF: RRF.JO SANTO, F,1<t'ldo do Ceara, no uso de suas atribuicoes legais, 

I - comprovanle de resrdencia no municipio de Brejo Santo; 
II - declarecao da Instituicao de Ens.no que esra matriculado e semestre que esta cursando; 

Ill - que s�ja eleitor do murucipio 
JV - requerimento solicita.ndo o beneficio, 
V - comprovante de renda familiar per capita, ate 02 (dois) salarios minimos, se ca.so a renda 

familiar per capita ultrapassar o limite, cornprovar jushfi<:adamente � insuficiencia de recurses. 

PAGO DA PREFEITU!VI. MUNICIPAL DE BREJO SANTO(CE), Em 17 de marco de 2003- 

/{1 /f[ la lt ( 
� .. '<CISCO WIDER LUCENA LJ\it6!M 

Prefeito Municipal 

Art: 3.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubhcacao, revogadas as dispo sicoes em 

Art. 2.0 - 0 beneficiario encarninhara ate J.5 (quinz.e) dias antes do periodo letivo de cada curse, 
requerimento acompanhado da documenracao de que rrata o Artis!:o anterior, a 3ecretaria de Educacao e 
Cultura do Municipio, para apreciacao do Conselho Municipal de Educaeao. · · i 

§ l. 0• 0 Conse/ho Municipal de Erluca,;ilo analisani e defuiini oe estud�tes que se enquadrarem 
ne ste beneficio, ate 10 (dez) dias do recebirnento do requerimento, encaminhando para o Chefe do 
Poder Executive para bcmclogaceo do resultado. · 
§ 2. 0 - O Chefe do Poder Executive rera o prazo de 05 (cinco) dias para homologar ou nao a lista de 
beneficiaries, de acordo com a disponibilidade financeira do erario. · 
§ 3.0• O beneficiario que inserir documcnto ou declaracao falsa, com o fun de alterar a verdade sobre 
o Jato, perdera o henr.firio. · · 
§ 4.0• 0 beneficio sera concedido com efeitoretroauvo ao inicio do periodo 1.etivo de cada curse. 
§ 5.0• Este beneficio sera cancelado por ato do Chefe do Poder Executive, a qualquer tempo, quando: 

per abandono, desistencia, conclusao ou c11.1a a frequencia no curse matriculado situe-se abaixo de 75 % 
mensal,naojustiiicada. 

eentrario. 
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