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ESTADO DO CEARÁ

LEI ORGÂNICA DO MUNiCípiO
DE

NOVO ORIENTE

TíTULO I
CAPITULO I

Disposições Prelimínares

Art. 1° - O Município de Novo Oriente, Estado do Ceará, pessoa juridica de direito público interno,
é unidade territorial que integra a organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil, dotada de autonomia política, financeira, administrativa e !egislativa nos termos
assegurados pela Constituição Federal, Constituição Estadual e por esta Lei Orgânica.

Art. 2° - O território do Município poderá ser dividido em distritos, criados, organizados e
suprimidos por lei municipal, observada a legislação estadual, a consulta plebiscitária e o disposto
nesta lei Orgânica.

Art. 3° - O Município integra a divisão administrativa do Estado no que lhe diz respeito às
Constituições Federal e Estadual.

Art. 4° - A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade, enquanto a sede do
distrito tem categoria de vila.

Art. 5° - Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direito, valores e ações
que a qualquer título lhe pertença, proibida sua alienação sem prévia autorização legislativa,
votada favoravelmente por dois terços dos membros da Câmara Municipal.
Parágrafo único - Os valores constantes neste caput se referem ao direito à participação no
resultado da exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos para a geração de energia
elétrica e de minerais explorados em seu território.

Art. 6° - São símbolos do Município o Brasão, a Bandeira e o Hino, representativos de sua cultura
e história, criados pela lei municipal n? 127/76, de 12 de outubro de 1976.

CAPITULO 11
Da Divisão Administrativa do Município

Art. 6°-A. - O Município poderá dividir-se, para fins administrativos, em Distritos a serem criados,
organizados, suprimidos ou fundidos por lei depois de consulta plebiscitária à população
diretamente interessada, observada a legislação estadual e o atendimento aos requisitos
estabelecidos no art. 2° desta Lei Orgânica.
§ 1° A criação do Distrito poderá efetuar-se mediante fusão de dois ou mais Distritos, que serão
suprimidos, sendo dispensada, nessa hipótese, a verificação dos requisitos do artigo 6°-B desta Lei
Orgânica.
§ 2° A extinção do Distrito somente se efetuará mediante consulta plebiscitária à população da
área interessada.
§ 3° O Distrito terá o nome da respectiva sede, cuia categoria será a de vila.

Art. 6°-B. São requisitos para a criação de Distrito:
! - população, eleitorado e arrecadação não inferiores à quinta parte exigida para a criação de
Município;
11 - existência, na povoação-sede, de pelo menos, cinqüenta moradias, escola pública, posto de
saúde e posto policial.
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Parágrafo Único - A comprovação do atendimento às exigências enumeradas neste artigo far-se-á
mediante:
! - declaração de estimativa de população emitida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística.
11- certidão, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certificando o número de eleitores;
111- certidão, emitida pelo agente municipal de estatística ou pela repartição fiscal do Município,
certificando o número de moradias;
IV - certidão dos órgãos fazendários do Estado e do Município certificando a arrecadação na
respectiva área territorial;
V - certidão emitida pela Prefeitura ou pelas Secretarias de Educação, de Saúde e de Segurança
Pública do Estado, certificando a existência de escola pública e de postos de saúde e policial na
povoação-sede.

Art. 6°-C. - Na fixação das divisas distritals serão observadas as seguintes normas:
I - evitar-se-ão, tanto quanto possível, formas assirnétrlcas, estrangulamentos e alongamentos
exagerados;
II - dar-se-a preferência para a delimitação, às linhas naturais, facilmente identificáveis;
111 - na existência de linhas naturais, uti!izar-se-á linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou não,
sejam facilmente identificáveis e tenham condições de fixidez;
IV - é vedada a interrupção de continuidade territorial do Município, ou Distrito de origem.
Parágrafo Único - As divisas distritais serão descritas trecho a trecho, salvo, para evitar
dup!icidade, nos trechos que coincidirem com os limites municipais.

Art. 6°-D. - A alteração de divisão administrativa do Município somente pode ser feita
quadrienaimente, no ano anterior ao das eleições municipais.

Art. 6°- E. - A instalação do Distrito far-se-á perante o Juiz de Direito da Comarca, na sede do
Distrito.

TITULO li
Da Competência Municipal

Seção I
Da Competência Privativa

Art. 7". - Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao
bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições:
I - legislar sobre assuntos de interesse loca!;
11- suplementar a legislação federal e estadual, no que couber;
111- elaborar o plano diretor de desenvolvimento Integrado, com o objetivo de ordenar as funções
sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a iegislação estadual;
V - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação
pré-escolar e do ensino fundamenta!;
VI - instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem ° pleno
desenvolvimento da criança e do adolescente;
VII - amparar, de modo especial, os idosos e os portadores de deficiência;
VIII - elaborar as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e o plano p!urianual;
IX - instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas;
X - adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação;
XI - instituir a guarda civil municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei;
XII - fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos;
XIII - publicar nos prédios onde funcionam órgãos do Poder Público Municipal, na imprensa local,
da região ou da capital, os seus atos, editais, ieis, balancetes mensais, o balanço anual de suas
contas e o orçamento anual;
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XIV - dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais;
XV - dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos;
XVI - organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos servidores públicos;
XVII - organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos locais; .
XViii - planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em sua zona urbana;
XIX - estabelecer normas de edificaçáo, loteamento, arruamento e zonearnento urbano rural, bem
como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observando a lei
federa!;
XX - conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais,
comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros;
XXI - cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde,
à higiene, ao sossego alheio, à segurança, aos outros bons costumes ou ao meio ambiente,
fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento;
XXII - estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive à
dos seus concessionários;
XXIII - regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum;
XXIV - regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, e
determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos;
XXV - regulamentar o serviço de veículos de aluguel, inclusive o uso de taxímetro;
XXVi - fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos;
XXVII - conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis fixando as
respectivas tarifas;
XXV!! I - fixar e sinalizar as zonas de silêncio, trânsito e tráfego em condições especiais;
XXIX - disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a toneiagem máxima permitida a veículos
que circulem em vias públicas municipais;
XXX - tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária, quando houver;
XXXI - sinalizar as vias urbanas e estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua
utilização;
XXXII - ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas federais pertinentes;
XXXIII - dispor sobre os serviços funerais e de cemitérios, encarregando-se da administração
daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas;
XXXIV - regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios,
bem como a utilização de qualquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos
ao poder de polícia municipal;
XXXV - prestar assistência nas emergências médtco-hospitalar de pronto socorro, por seus
próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada;
XXXV! - organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de
polícia administrativa, observada a distribuição de competência na legislação federal e estadual;
XXXVii - fiscalizar, nos locais de vendas, peso, medidas e as condições sanitárias dos gêneros
alimentícios;
XXXVIII - dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência
de transgressão da legislação municipal;
XXXIX - dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais com a finalidade precípua de
erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores;
XL - estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos;
XLI - promover os seguintes serviços:
a) mercados, feiras e matadouros;
b) construção e conservação de estradas e caminhos municipais;
c) transportes coletivos estritamente municipais;
d) iluminação pública;
XLII - assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais,
para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os prazos de atendimento.
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§ 10 As competências previstas neste artigo não esgotam o exercício privativo de outras, na forma
da lei, desde que atenda ao peculiar interesse do Município e ao bem-estar de sua população e
não conflite com a competência federal e estadual.
§ 2° As normas de loteamento e arruamento a que se referem o inciso XIX deste artigo deverão
exigir reserva de áreas destinadas a:
a) zonas verdes e demais logradouros públicos;
b) vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais nos
fundos dos vales;
c) passagem de canalizações públicas de esgoto e de águas pluviais com largura mínima de dois
metros nos fundos de lotes, cujo desnível seja superior a um metro da frente ao fundo.
§ 3° A lei complementar de criação disporá sobre a guarda civil municipal, estabelecerá a
organização e competência dessa força auxiliar na proteção dos bens, serviços e instalações
municipais.

Art. r-A. o Município poderá criar seu órgão e entidades executivos de trânsito, no âmbito de sua
circunscrição com as seguintes competências:
I - cumprir e fazer cumprir a leqislaçào e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e
promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;
111 - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de
controle viário;
IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o
policiamento ostensivo de trânsito;
VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por
infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no
exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; .
VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação,
estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e
arrecadando as multas que aplicar;
Viii - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a
infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar
as multas que aplicar;
IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no Código de Trânsito Brasileiro, aplicando as
penalidades e arrecadando as multas nele previstas;
X - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;
XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de
veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
XII - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos
serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;
XII! - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de
arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à
unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de
prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;
XIV - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
XV - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
XVi - planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação de
tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão g!obal de po!uentes;
XVI! - registrar e licenciar, na forma da legis!ação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão
humana e de tração animal, fiscaíizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas
decorrentes de infrações;
XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;
XIX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob
coordenação do respectivo CETRAN;
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xx - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou
pela sua carga, de acordo com o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, além de dar apoio
às ações específicas de órgão ambienta] local, quando solicitado;
XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os
requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.
§ 10. As competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Município por
seu órgão ou entidade executivos de trânsito.
§ 20. Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, o Município deverá integrar-se ao
Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Seção 11
Da Competência Comum

Art. 8°. - É da competência administrativa comum do Município, da União e do Estado, observada a
lei complementar federal, no exercício das seguintes medidas:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o
patrimônio público;
11- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;
111- proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
iV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterizaçâo de obras de arte e de outros bens de
valor histórico, artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e
de saneamento básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração
social dos setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas e exploração de
recursos hídricos e minerais em seus territórios;
XII - estabelecer e implantar política de educação para segurança do trânsito;
XIIi - pianejar e promover a implantação de sistema de defesa civil; para atuação em casos de
situação de emergência ou de calamidade pública.

Seção 111
Da Competência Suplementar

Art. 8°-A. - Ao Município compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e
naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-Ias à realidade local.

SeçãoiV
Das Vedações

Art. 8°_B. - Ao Município é vedado:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-Ios, embaraçar-Ihes o funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na
forma da lei, a colaboração de interesse público;
11- recusar fé aos documentos públicos;
lll - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si;
IV - subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos,
quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto falante ou qualquer outro meio de
comunicação, propaganda político-partidária, ou fins estranhos à administração;
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v - manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que
não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da
qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos;
VI - outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão da dívida, sem interesse púbiico
justificado, sob pena de nulidade do ato;
VII - exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça;
VIII - instituir tratamento desigual entre contribuinte que se encontre em situação equivalente,
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
IX - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino;
X - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver
instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido pub!icada a lei que os instituiu ou aumentou;
XI - utilizar tributos com efeito de confisco;
XII - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meios de tributos, ressalvada a
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público;
XIII - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros Municípios;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, rendas ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.
§ 1° A vedação do inciso XII, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas
pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes;
§ 2° As vedações do inciso XIII, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e
aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contra prestação ou pagamento de preços
ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto
relativamente ao bem imóvel;
§ 3° As vedações expressas no inciso Xlll, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a
renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

TíTULO Ili
CAPíTULO i

Do Governo Municipal

Art. 9° - O Governo Municipal é constituído pelos poderes legislativo e Executivo, independentes e
harmônicos entre si ..
Parágrafo único - É vedado aos Poderes Municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo
as permitidas nesta lei Orgânica.

CAPíTULO II
DO PODER lEGISLATIVO

SEÇÃO I

Art. 10. - O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores eleitos
para cada legislatura entre cidadãos maiores de dezoito anos, no exercício pleno de seus direitos
políticos, pelo voto direito e secreto.
Parágrafo Único - Cada Legislatura terá duração de quatro anos.
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Art. 11. - O número de Vereadores será fixado pela Câmara Municipal, observado o disposto na
Constituição Federal e as seguintes normas:
1- Para os primeiros vinte mil habitantes, o número será igual a nove, acrescentando-se
duas vagas a cada dez mil habitantes ou fração seguinte.
11- O cálculo será feito com base em certidão emitida pelo Instituo Brasileiro de Geografia
e Estatística -18GE.
111- A fixação dar-se-à mediante decreto teqislativo, até o fina! da sessão legislativa do ano
que anteceder as eleições municipais.
!V- A Mesa Diretora enviará ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE, logo após sua edição,
cópia do decreto de que trato o artigo anterior.

Art. 12. - Salvo disposição em contrário desta Lei Orgânica, as deliberações da Câmara Municipal
e de suas Comissões, serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria absoluta de seus
membros.

SEÇÃO li
Da Posse

Art. 13. - A Câmara Municipal se reunirá no dia; o de janeiro do ano do inicie da !egislatura, para a
posse de seus membros, do Prefeito e Vlce-Prefeito, devidamente diplomados pela Justiça
Eleitoral.
§1 - Presidirá a sessão de posse o Vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na sua
Mesa Diretora e, inexistindo tal situação, o mais votado entre os presentes, cabendo ao mesmo
prestar o seguinte compromisso:
"Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal,
observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso e bem-
estar do Município e de seu povo". .
§2 - Após o compromisso, o Secretário designado para esse fim fará a chamada nominai de cada
Vereador, que declarará: "Assim o prometo".
§3 - O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo, deverá faze-Ia no prazo de
quinze dias, salvo motivo, justo aceito pela Câmara; não havendo motivo justo será convocado o
suplente para preencher a vaga considerada.
§4 - No ato da posse, os Vereadores deverão desincompatibilizar-se e apresentar declaração de
bens, repetida quando do término do mandato, sendo arribas transcritas em livro próprio,
resumidas em atas e divulgadas para conhecimento público.

SEçAO lll .
Das atribuições da Câmara Municipal

Art. 14. - São atribuições da Câmara Municipal, legisiar sobre matéria de competência do
Murucipio, especialmente no que se refere:
1- A assuntos de interesse local, inclusive suplementar a ieqislação Federal e Estadual,
notadamente no que diz respeito:
a) À saúde, à assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência física e sensorial.
b) À proteção de documentos, obras públicas e bens de valor histórico, artístico e
cultural, como monumentos, paisagens naturais, fontes d'água, açudes públicos, reservas
florestais, proteção e discip!inamento à caça e pesca predatória.
c) Do controle de uso de solo aqricola nas ocorrências erosivas, tornando obrigatório
o seu reflorestamento com árvores frutíferas, madeireiras ou outras espécies de interesse
econômico, podendo o Poder Público colaborar técnica e financeiramente, sem prejuízo de sua
ação fiscalizadora, ficando o titular da área sujeito às penalidades da lei pelo não-cumprimento
desta obrigação.
d) À abertura de meios de acesso à cultura, educação e ciência.
e) À proteção do meio ambiente, combate às queimadas e a poluição ambienta!.
f) Ao incentivo à indústria, artesanato e comércio.
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g) Ao fomento da produção agropecuária e organização do abastecimento alimentar,
criando por todos os meios viáveis, condições de estocagem pelo Poder público, principalmente
dos cereais componentes da cesta básica alimentar produzidos no município.
h) À promoção de programas de construção de moradias populares, melhoramento
de condições habitacionais e de saneamento.
i) Ao combate às causas da pobreza e aos fatores de marginalização, promovendo a
integração social dos setores menos favorecidos.
j) Ao registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de pesquisas,
exploração dos recursos hídricos e minerais em seu território.
k) Ao estabelecimento e implantação da política de educação para o trânsito.
I) À cooperação com a União e o Estado, buscando o equilíbrio do desenvolvimento
e bem-estar, atendidas as normas fixadas em Lei Federal complementar.
m) Ao uso e armazenamento de agrotóxicos e assemelhados.
n) Às políticas públicas municipais;
11- Tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais e a remissão da dívida
púbiica.
111- Orçamento anual, plurianual e diretrizes orçamentárias, autorização de abertura de créditos
suplementares e especiais.
IV - Obtenção e concessão de empréstimos, operações de créditos e suas formas de pagamento.
V - Concessão de auxílios e subvenções.
VI - Concessão e permissão de serviços públicos.
VII - Concessão de direito real de uso dos bens municipais.
VIII- Alienação e concessão de bens imóveis.
IX - Aquisição de bens imóveis, por compra a dinheiro e/ou permuta de outros, pertencentes ao
patrimônio público municipal.
X - Criação, organização e supressão de distritos, observada a iegislação estadual.
XI - Criação, alteração e extinção de cargos, empregos e funções públicas, bem como fixar sua
remuneração.
XII - Plano Diretor.
XIII - Alteração da denominação de próprios, vias e loqradouros públicos.
XIV - Guarda Municipal destinada a proteger bens, serviços e instalações municipais.
XV - Ordenamento, parceiamento, uso e ocupação do solo urbano.
XVI - Organização e prestação de serviços públicos.

/"'>,

Art. 15. - Compete a Câmara Municipal, privativamente, entre outros as seguintes atribuições:
I - eleger, reeleger e destituir sua Mesa diretora, na forma desta Lei Orgânica e do seu Regimento
Interno.
" - Elaborar, alterar e aprovar seu Regimento Interno.
li! - Fixar a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, observado o disposto nos arts.
29, 29-A e 37 da Constituição Federa! e o estabelecimento nesta Lei Orgânica.
IV - exercer com o auxílio do Órgão do Sistema de Controle Externo, o Tribuna! de Contas dos
Municípios - TeM e da comissão técnico-jurídica, criada por esta Lei Orgânica, a fiscalização
financeira, orçamentária, operacionai e patrimonial do Município em todos os segmentos da
administração pública municipai.
V - julgar as contas anuais do Prefeito Municipal e apreciar os relatórios sobre a execução dos
planos de governo.
VI - Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitarern ao poder regulamentar ou aos
limites da delegação legislativa.
VII - dispor sobre sua organização, funcionamento, poder de polícia, criação, transformação ou
extinção de cargos empregos e funções de .seus serviços e fixar a respectiva remuneração.
VIII - Autorizar o Prefeito Municipal a se ausentar do Município, quando a ausência exceder a dez
dias.
IX - Mudar temporariamente sua sede.
X - Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Prefeito Municipal, inclusive os da administração
indireta.
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XI - Proceder à tomada de contas do Prefeito Municipal quando não apresentar à Câmara nos
prazos prescritos em lei.
XII - Processar e julgar Vereadores, na forma desta Lei Orgânica e do Regimento Interno.
XIII - Representar ao Procurador-Geral da justiça do Estado, mediante provocação de um terço de
seus membros, contra o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e demais ocupantes de
cargos públicos assemelhados, pela prática de crimes contra a administração pública que tiver
conhecimento.
XIV - Dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito, conhecer sua renúncia e afasta-Ias definitivamente co
cargo nos termos previstos nesta Lei e leis pertinentes.
XV - Conceder licença ao Prefeito, Vice-Prefeito e a Vereadores para afastamento temporário do
cargo.
XV! - Criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência
da Câmara, sempre que o requerer a terça parte de seus membros.
XVII - Criar comissão técnica permanente que atuará junto à sua Mesa diretora na fiscalização
interna orçamentária, contábil e financeira do Governo Municipal.
XVIII - Convocar secretários Municipais ou ocupantes de cargos assemelhados para prestarem
informações sobre matéria de sua competência.
XIX - solicitar informações ao Prefeito Municipal sobre assuntos referentes à sua administração.
XX - Autorizar referendum e convocar plebiscito.
XXI - Decidir sobre a perda de mandato do Vereador, por voto secreto e maioria absoluta, nas
hipóteses previstas nesta Lei Orgânica e no Regimento Interno.
XXII - conceder título honorífico a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao Município,
editados em decreto leqislativos votado favoravelmente por dois terços de seus membros.
§ 1° - É fixado o prazo de quinze dias, prorrogável por igual período desde que solicitado e
devidamente justificado, o tempo máximo para que responsáveis por órgãos públicos ca
administração direta e indireta do Município prestem informações e encaminhem documentos
requisitados pela Câmara Municipal na forma desta Lei Orgânicá.
§ 2° - O não atendimento no prazo estipuiado no parágrafo anterior - faculta ao Presidente da
Câmara Municipal solicitar, na conformidade da legislação do Poder Judiciário para fazer cumpri-Io.
§ 3° - Implicará - exoneração sumária do cargo o não atendimento à convocação prevista no item
XVIII, artigo 15, e no prazo estipulado no parágrafo primeiro; cabendo ao Prefeito Municipal, sob
pena de responsabilidade administrativa, a adoção de medidas cabíveis, cuja provocação dar-se-à
pela Mesa Diretora, da Câmara.

SECÃOIV
DA FISCAUZA.ÇAO FINANÇEIRA

Art. 16. - A fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida:
a) Pela Câmara Municipal, auxiliada internamente por sua comissão técnica permanente, nos
termos desta Lei Orgânica, e externamente com o auxílio do Órgão do Sistema de Controle
Externo, cumpridas as disposições dos arts. 41, 42 e 78 da Constituição Estadual no que não
forem contrárias à autonomia municipal e observados os princípios e preceitos dos art. 1°, 18,29,
30 e letra a, do ínciso VII do art. 34 da Constituição Federal.
b) Peio controle interno do Poder Executivo, na forma da lei.
§ 1° - O Prefeito Municipal enviará à Câmara Municipal, até o 30 (trinta) do mês subseqüente, a
prestação de contas do mês anterior, em forma de balancete, composta da documentação da
receita e da despesa, inclusive extratos bancários das contas públicas municipais, e outra via ao
Órgão do Sistema de Controle Externo, mantendo em arquivo uma via no órgão de controle
interno do Poder Executivo.
§ 2° - A inobservância do disposto no parágrafo anterior implicará crime de responsabilidade
administrativa, sujeito o agente às penalidades da lei.
§ 3° - O sistema de controle interno do Poder Executivo, mensalmente, depois de consolidar as
contas gerais do Município, fará cópia no formato texto (txt) em meio de transporte eletrônico de
dados contendo, de forma autêntica, os reqistros de sua contabilidade, inclusive os balancetes
mensais, relatórios de responsabilidade fiscal e Balanço Geral, suficiente para leitura, impressão e
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publicação, independente do sistema informatizado que os tenham gerado, remetendo-a junto à
documentação mensal e prestações de contas anuais aos órgãos do sistema de controle externo,
para o atendimento ao disposto no art. 42 da Constituição do Estadual no que for
constitucionalmente admitido, sem prejuízo da obrigação da divulgação na Internet.
§ 4° - Obrigações idênticas recaem sobre a Mesa Diretora da Câmara Municipal no que diz
respeito à sua prestação de contas sobre o numerário por ela recebido, devendo enviar cópia de
seus arquivos eletrônicos ao Poder Executivo, para consolidação mensal, até o dia 20 (vinte) do
mês subseqüente.

Art. 17. -Cumpridas as disposições do artigo anterior e as que não forem contrárias à autonomia
do Município expressas nos art. 41, 42 e 78 da Constituição Estadual, a comissão técnica
permanente da Câmara, emitirá até trinta de abril relatório resumido de questionamento sobre as
contas do Exercício Anterior, que, aprovado pela maioria dos membros da Mesa Diretora, será
remetido ao Órgão do Sistema de Controle Externo, para ser anexado àquelas contas sobre as
quais emita parecer técnico estabelecido no inciso i, do art. 78 da Constituição Estadual.
§ 10 - Encerrado o prazo contido neste caput sem que o Órgão do Sistema de Controle Externo
tenha manifesto o seu parecer prévio à Câmara Municipal, esta, por dois terços de seus membros,
julgará, com base no relatório emitido pela sua comissão técnica permanente e ainda com base no
questionamento popular, as contas do Governo Municipal.
§2° - O parecer prévio do Órgão do Sistema de Controle Externo sobre as contas do Prefeito
Municipal previsto no inciso I do art. 78 da Constituição Estadual somente:

I. prevalecerá se emitido dentro do prazo e recebido pela Câmara Municipal até trinta
dias da sua emissão;

11. deixará de prevalece conforme item I deste parágrafo, pejo voto contrário de dois
terços dos membros da Câmara Municipal se julgado' no prazo de trinta dias do seu
recebimento e publicado por edital no Município no prazo de vinte e quatro horas e
encaminhado à publicação ao Diário Oficial do Estado e jornal de grande circulação,
no prazo de três dias.

§3° - Desaprovadas as contas pela Câmara Municipal, serão estas, através de sua Mesa Diretora,
encaminhadas ao representante do Ministério Público para os fins previstos em lei.
§4° - Estando a Câmara em recesso parlamentar, será esta convocada extraordinariamente, pelo
seu Presidente, para no prazo descrito no parágrafo 2° questionar e votar o parecer prévio do
Órgão do Sistema de Controle Externo em relação às contas alusivas.
§ 5° - A qualquer tempo, por deliberação de um terço dos seus membros, a Câmara Municipal
poderá contratar na forma legal, profissionais ou empresas das áreas: contábil e ou advocatícia
para assessorar no exame das contas públicas municipais, emitindo relatório consubstanciado a
respeito, para fins de apreciação e juntada ao processo de julgamento pelo Plenário da Câmara
Municipal.

Art. 17 - A - Compete à Câmara Municipal, observado o seu PoderlDever constitucionalmente
estabelecido e o que dispõe o § 2° do artigo 17 desta Lei Orgânica e demais legislações
municipais, julgar, no mínimo, as contas referentes ao último exercício do mandato do Prefeito
anterior e as contas do mandato do atual Prefeito até as contas referentes ao seu penúltimo
exercício, sem prejuízo de outras que couberem no período legislativo para os quais os vereadores
foram eleitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais resultantes da apreciação pelo
Poder Judiciário. .

§ 1° - inclui na competência de trata o caput deste artigo, decorrido o prazo de vinte e quatro
meses do recebimento das contas da Mesa da Câmara pelo Órgão do Sistema de Controle
Externo, o seu julgamento pelo voto de quatro quintos dos membros da Câmara Municipal,
independentemente do resultado do julgamento destas pelo referido Órgão, sem prejuízo da
aplicação das cominações legais resultantes da apreciação pelo Poder Judiciário.

§ 2° - Decorrido o prazo de vinte e quatro meses do recebimento das contas de gestões pelo
Órgão do Sistema de Controle Externo, referidas contas serão juigadas pelo voto de quatro quinto
dos membros da Câmara Municipal, independentemente do resultado do julgamento por aquele
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órgão, sem prejuízo da aplicação das cominações legais resultantes da apreciação pelo Poder
Judiciário.

Art. 17 - B - As instruções normativas expedidas pelo Órgão do Sistema de Controle Externo
somente se aplicarão às contas da Administração Municipal com o "ad referendum" de quatro
quintos dos membros da Câmara Municipal no prazo de noventa dias da publicação e, no que for
compatível com esta Lei Orgânica e a autonomia municipal, prevalecendo sobre elas as leis
municipais independentemente do "ad referendum".

Parágrafo único - A Câmara Municipal no prazo de que trata o caput deste artigo, editará norma a
respeito da instrução normativa excedida, sob pena de, não o fazendo, ou deixar de publicar e
comunicar ao Órgão do Sistema de Controle Externo, resultar na imediata aplicação da instrução
publicada.

SEÇÃO V
DO EXAME PÚBliCO As CONTAS MUNICIPAIS

Art. 18. - As contas do Governo Municipal ficarão à disposição de qualquer contribuinte
interessado durante todo o exercício, no salão da Câmara Municipal, para questionamento popular
nos termos do parágrafo 3° do artigo 31 da Constituição Federal.
§1° - A consulta às contas municipais poderá ser feita por qualquer contribuinte,
independentemente de requerimento, autorização ou despacho de autoridade.
§2° - A consulta só se dará no recinto da Câmara, em horário normal de trabalho e na presença de
membros de sua Mesa Diretora ou de sua assessoria credenciada.
§3° - Havendo reclamação sobre a eficácia e legitimidade das contas, deverá a reclamação prover-
se dos seguintes requisitos:
I - Ser apresentada por escrito e consubstanciada pela juntada de documentos comprobatórios.
11 - Identificação, qualificação e endereço do reclamante.
!lI - Ser apresentada em quatro vias, para que a Mesa Diretora ou seu preposto, ao recebe-Ias,
devolva ao reclamante, devidamente rubricada a, data a última delas, destinando as demais ao
Prefeito Municipal, ao Órgão do Sistema de Controle Externo e ao arquivo de sua Secretaria, com
o fim de constituir-se peça fundamental ao exame das contas do Governo Municipal.
§4° - É criada a Tribuna Popular da Câmara Municipal, para que o cidadão tenha voz em defesa de
seus direitos e prerrogativas no questionamento à administração pública municipal, devendo a lei
ordinária municipal regulamentar o acesso popular à mesma.

SEÇÃO VI _
DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLíTICOS

Art. 19. - Os subsídios do Prefeito, do Vica-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados por
lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os artigos 37, X!, 39, § 4°, 150, 11,
153, lI!, e 153, § 2°, I da Constituição Federal.
Parágrafo único - Ao Vice-Prefeito Municipal é assegurado dois terços dos subsídios do Prefeito
Municipal, percebendo a sua totalidade quando exercer a chefia do Executivo municipal por
período igualou superior a quinze dias.

Art. 19-A - O subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada !egislatura para
a subseqüente, observado o que dispõe a Constituição Federal, os critérios estabelecidos nesta
Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (NR)
I. de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsidio máximo dos Vereadores corresponderá a
trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;
11. de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a
quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;
§ 1°_ O total das despesas com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante
de cinco por cento da receita do município;
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§ 2° - O Vereador licenciado para tratamento de saúde através de licença médica credenciada,
perceberá o equivalente dois terços dos seus subsídios.
§ 3° - O suplente de Vereador alçado ao exercício da vereança perceberá a integralidade dos
subsídios.

Art. 20. - O total da despesa do Poder Legisiativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores
e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de oito por cento, relativos
ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5° do artigo 153 e nos artigos
158 e 159 da Constituição Federal, enquanto sua população for inferior a cem mil habitantes.
§ 1° - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de
pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
§ 2° Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § iO

deste artigo.

Art. 20 - B. - A despesa com pessoal ativo e inativo dos poderes ou órgãos do Município, em cada
período de apuração de que trata a lei complementar federal, não poderá exceder os percentuais
da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I. 6% (seis por cento) para o Legislativo; e,
11. 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.

Parágrafo único - Ultrapassados os limites do caput deste artigo, serão tomadas as medidas
estabelecidas na lei complementar federai.

Art. 21 - As sessões extraordinárias convocadas pelo Prefeito Municipal, nos termos desta Lei
Orgânica, serão remuneradas à base de um quarto dos subsídios dos Vereadores; gratuitas as
decorrentes de convocação de sua Mesa Diretora.

Art. 22 - O numerário da Câmara Municipal, que deverá ser parte integrante da lei orçamentária
anual do Município, será repassado mensalmente pelo Executivo Municipal, à conta bancária da
mesma até o dia vinte do mês em exercício, à base de duodécimos, pela ordem orçamentária,
inclusive dotações suplementadas por lei.
Parágrafo único - A desobediência a estas determinações por parte do Executivo Municipal, sem
justa causa, implicará crime de responsabilidade administrativa sujeito às penalidades da Lei
Orgânica e leis pertinentes.

SEÇÃO VII
DA ELEiÇÃO DA MES.A.DIRETORA DA CÂMARA

Art. 23 - A eleição da Mesa Diretora da Câmara dar-se-à por escrutínio secreto, em sessão
preparatória, presentes pelo menos dois terços da sua corporação.
§ 1° - No caso de início de legislatura aplicar-se-á o disposto no artigo 13 e seus parágrafos.
§ 2° - A eleição da Mesa Diretora, dar-se-à no sétimo dia útil após o término do segundo período
legisiativo, à hora regimental e na saia das sessões da Câmara, onde reunir-se-ão os Vereadores
nos termos desta Lei Orgânica, para a eleição renovadora de sua Mesa Diretora para o biênio
seguinte.
§ 3° - O mandato dos membros da Mesa Diretora da Câmara será de dois anos, podendo ser
reeleitos para um único período subseqüente em cada leqislatura.
§ 4° - A chapa de votação apresentada pelas lideranças partidárias ou representantes de blocos
políticos existentes na Câmara obedecerá, sempre que possível, à representação proporcional dos
partidos ou blOCOS com assento na mesma.
§ 5° - A Mesa Diretora compor-se-á um Presidente, primeiro e segundo Vice-presidente, primeiro e
segundo Secretários.

Art. 24 - Após a verificação do quorum legal para a votação do Vereador-Presidente da sessão
dará ciência das chapas apresentadas nos termos do artigo anterior e ordenará a votação, já
devendo constar no recinto a cabine a uma coleta das cédulas votadas.



14

§1° - Encerrada a votação, serão nomeados, pelo Presidente da sessão, dois escrutinadores,
obedecendo à proporcionalidade partidária, para procederem à apuração dos votos apostos na
urna vencendo a chapa que obtiver à maioria dos votos válidos, e declarada pelo Presidente da
sessão eleita e ernpossada.
§2° - Inexistindo quorum lega! para a primeira votação, o Vereador-Presidente da sessão
convocará sessões diárias até que haja número legal.
§3° - Persistindo a ausência de número legal num período de cinco dias, totaiizando cinco sessões
consecutivas, acarretará na renúncia do Vereador faltoso, "sem justa causa", convocando-se o
suplente imediato para a vaga considerada.
§4° - Havendo empate na votação, ocorrerá novo escrutino em sessão continuada persistindo o
empate vencerá a chapa encabeçada pelo Vereador mais idoso.
§5° - Qualquer componente da Mesa Diretora poderá ser destituído pelo voto de dois terços dos
membros da Câmara, quando omisso, fa!toso ou ineficiente no desempenho de suas funções,
substituindo-lhe hierarquicamente os demais componentes da Mesa.

SEÇÃO V! 11
Das Atribuições Da Mesa Diretora

Art. 25 - Compete à Mesa Diretora da Câmara Municipal, além das atribuições contidas no
Regimento Interno:
I. Enviar mensalmente ao Órgão do Sistema de Controle Externo, até o dia vinte do mês
subseqüente, os balancetes mensais da prestação de contas dos Poderes Legislativo e Executivo.
ll. Analisar e destinar relatórios apresentados pela comissão técnica permanente e pela ação
popular no questionamento à prestação de contas do Governo Municipal.
111. Propor ao plenário projetos de lei que criem, transformem e extingam cargos, empregos ou
funções de seu Secretaria, bem como a fixação da respectiva remuneração, observadas as
determinações legais. -
IV. Elaborar e encaminhar ao Prefeito Municipal, até o dia primeiro de outubro, a proposta
orçamentária da Câmara para o exercício seguinte.
V. Declarar a perda do mandato do Vereador, de ofício ou por provocação de qualquer dos
membros da Câmara, nos casos previstos nesta Lei Orgânica, assegurando-lhe ampla defesa, nos
termos do Regimento Interno.
VI. Afastar definitivamente do cargo, sob aprovação de dois terços da corporação da Câmara, o
Prefeito Municipal, quando ocorrer:
a) Desvio comprovado de verbas públicas em proveito próprio ou de terceiros;
b) Omissão, ineficiência comprovada, abuso de autoridade de caráter insuportável,
em detrimento da ordem e da boa fama, e nos casos de descumprimento da Constituição Federal,
Estadual e desta Lei Orgânica, assegurando-lhe ampia defesa nos termos da lei;
VII - Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal, sempre que se registrem ocorrências que
impliquem:

a) Falecimento do Prefeito Municipal, perda e/ou renúncia do mesmo, caso em que será
convocado e empossa do seu substituto legal imediato;

b) Ocorrências de crises climáticas ou qualquer outra adversidade que afete a população,
sugerindo a decretação do estado de calamidade pública pelo Poder Executivo Municipal;

c) Pela provocação de pelo menos cinco por cento da população votante no Município,
mediante argumentação válida, por escrito, assinada sob a identificação eleitoral e aceita
pela maior dos membros da Mesa Diretora.

SEÇÃO IX
Das Sessões

Art. 26 - A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, em sua sede, de 15 de fevereiro a 30 de
junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro, independentemente de convocação.
§1° - As reuniões marcadas para as datas estabelecídas neste caput serão transferidas para o
primeiro dia útil subseqüente quando recaírem nos domingos e feriados.



15

§2° - A Câmara Municipal reurur-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes,
preparatórias e secretas, conforme dispuser o seu Regimento Interno, remunerando-as de acordo
com o estabelecido nesta Lei Orgânica e legislação específica.

Art. 26-A. - Ao Poder Legislativo é assegurada a autonomia financeira e administrativa, e sua
proposta orçamentária será elaborada dentro do percentual das receitas correntes do Município, a
ser fixado na lei de diretrizes orçamentárias, observados os limites impostos pela Constituição
Federal.

Art. 26-B. - A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação dos projetos de
lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual.

Art. 27 - As sessões da Câmara Municipal serão realizadas em recinto destinado ao seu
funcionamento, considerando-se nulas as realizadas fera dele.
§1° - Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto ou outra causa, que impeça a sua
utilização, poderão ser realizadas sessões em outro local, por decisão de seu Presidente e
previamente comunicada a todos os Vereadores.
§2° - As sessões solenes poderão realizar-se fora do recinto da Câmara.

Art. 28 - As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário, tomada pela
maioria absoluta de seus membros, quando ocorrer motivo relevante de preservação da ordem e
do decoro parlamentar, podendo, nestes casos, o seu Presidente requisitar força policial para a
manutenção da ordem e realizar sessão secreta.

Art. 29 - As sessões somente serão abertas pelo Presidente da Câmara ou por quem o suceder,
mediante presença mínima de um terço dos membros da mesma.
Parágrafo único - Serão considerado presente na sessão o Vereador que assinar o livro de
presenças até o início da ordem do dia e participar das votações.

Art. 30 - A convocação extraordinária da Câmara dar-se-a:
I - Pelo Prefeito Municipal, quando entender necessário.
11 - Pelo seu Presidente, para os fins previstos nas letras a, b e d do item VII, artigo 25
111 - A requerimento da maioria absoluta dos seus membros.
Parágrafo único - Na sessão extraordinária, a Câmara deliberará somente sobre a matéria para a
qual foi convocada.

SEÇÃO X
Das Comissões

Art. 31 - A Câmara Municipal terá comissões permanentes, especiais e parlamentares de inquérito,
constituídas na forma e com atribuições definidas nesta Lei Orgânica, em resoluções e no
Regimento Interno.
§10 - Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a proporcional idade entre os
partidos e os blocos parlamentares com assento na Câmara.
§2° - .Às comissões em razão da matéria de sua competência, cabe:
I - Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma regimental, a competência do plenáno,
salvo se houver recurso de no mínimo um terço do plenário da Câmara.
11- Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil.
111 - Convocar Secretários municipais ou ocupantes de cargos assemelhados para prestarem
informações sobre assuntos de sua competência.
IV - Receber petições, representações ou queixas de qualquer cidadão contra atos ou omissões
das autoridades ou entidades públicas.
V - Solicitar depoimentos de autoridades e cidadãos.
VI - Apreciar programas de obras e planos e sobre eles emitir parecer.
VII - Acompanhar, junto à Prefeitura Municipal a elaboração da proposta orçamentária e sua
posterior execução.
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§3° - São as Comissões Permanentes:
I. Comissão de Justiça e Redação;
111. Comissão de Orçamento e Finanças;
IV. Comissão de
V. Comissão de Agricultura

§ 40
- É permitido aos membros suplementes da Mesa da Câmara integrar quaisquer Comissões

Permanentes do parlamento municipal, observado o Regimento Interno.
Nota:
Emenda do vereador José Agacir Vieira de Castro - 22/11/2002

Art. 31 - A - A Câmara Municipal, bem como qualquer uma de suas comissões, poderá, mediante
requerimento, sobre fato certo, aprovado pela maioria simples presente a maioria absoluta dos
Vereadores, convocar o Prefeito, os Secretários Municipais, e titulares de concessionárias e
permissionárias do serviço público municipal, para prestar, pessoalmente, informações sobre
assuntos previamente estabelecidos.
Parágrafo único - Desatendendo o Prefeito, sem muito justo às convocações da Câmara, quando
feitas a tempo e de forma regular, comete infração político-administrativa, ficando sujeito ao
julgamento pela Câmara de Vereadores com possível cassação do mandato.

Art. 32 - É criada a Comissão Técnica Permanente - CTP, que será composta por um técnico em
Ciências Contábeis, um bacharel em Direito e um engenheiro civil, com a finalidade de auxiliar
internamente a Câmara Municipal em sua ação fiscalizadora.
Parágrafo único - Lei Ordinária regulamentará o modo de ingresso dos membros da comissão,
seus deveres, ação e competência junto ao leqislativo municipal.

Art. 33 - A Câmara Municipal, sob provocação de no mínimo um terço dos seus membros, criará e
instalará, por tempo determinado, Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI - para:

a) Investigar e apurar fraudes administrativas que impliquem crimes de responsabilidade
administrativa no Governo Municipal;

b) Requerer auditoria do Órgão do Sistema de Controle Externo - para averiguação in loco
das fraudes apresentadas por Vereadores ou por contribuintes, ou ainda pela CTP interna
da Câmara, nos termos desta Lei Orgânica.

c) Ter acesso às contas bancárias, empenho das despesas, documentos de tesouraria e
outros do Poder Público Municipal.

Parágrafo único - A Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI - terá seis meses para a conclusão
dos seus trabaihos, salvo motivo de força maior, aceito pelo plenário da Câmara, que poderá
prorrogar o prazo por mais três meses.

Art. 34 - Qualquer entidade da sociedade civil poderá solicitar, por escrito, ao Presidente da
Câmara, que lhe permita emitir conceitos ou opiniões, junto às Comissões, sobre projetos que
nelas se encontram para análise e parecer.
Parágrafo único - O Presidente da Câmara enviará a solicitação à comissão respectiva, a quem
caberá deferir ou indeferir, invocando, se for o caso, dia e hora para o pronunciamento, e ainda o
tempo de sua duração.

SEÇÃO XI
Do Presidente

Art. 35 - Compete ao Presidente da Câmara, além das atribuições contidas no Regimento Interno:
I - Representar a Câmara em juizo ou fora dele.
II - Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos iegis!ativos e administrativos da Câmara.
lI! -Interpretar e fazer cumprir o Regimento interno.
IV - Promulgar os atos da Câmara, resoluções, decretos e· outros, bem como as leis que
receberam sanção tácita e as cujos vetos tenham sido rejeitados pelo plenário e não tenham
sofrido promulgação por parte do Prefeito Municipal.
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v - Fazer publicar os atos da Mesa, resoluções, decretos legisiativos e as leis por ele
promulgadas.
VI - Decretar extinto o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, nos casos previstos nesta
Lei Orgânica e legislação pertinente.
VII - Apresentar ao plenário, até o dia quinze do mês subseqüente, o balancete relativo aos
recursos recebido e as despesas realizadas no mês anterior.
VIII - Requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara.
IX - Exercer, em substituição, a chefia do Executivo municipal, nos casos previstos em lei.
X - Designar comissões, especiais nos termos regimentais, observada a proporcionalidade
partidária.
XI - Mandar prestar informações por escrito e expedir certidões requisitadas para a defesa de
direito e esclarecimento de dúvidas.
XII - Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da
comunidade.
XIII - Administrar os serviços da Câmara, nos casos previstos nesta Lei Orgânica e no Regimento
Interno.
XIV - Convocar extraordinariamente a Câmara, nos casos previstos nesta Lei Orgânica e no
Regimento Interno.
XV - Dar provimento aos atos inerentes aos serviços da Câmara.
XVI - Requisitar força policia! para a manutenção da ordem nas sessões da Câmara quando
julgado oportuno pela maioria dos membros da Mesa Diretora.

Art. 36 - o Presidente da Câmara ou quem o suceder, somente manifestará o seu voto quando:
I - Na eleição da Mesa Diretora.
11- Em votações com quorum de dois terços.
111- Ocorrer empate em qualquer votação plenária.

SEÇÃO XII
Do Vice-Presidente

Art. 37 - Ao Vice-presidente compete, além das atribuições contidas no Regimento Interno, as
seguintes:
I - Substituir o Presidente, em suas faltas, ausências, impedimentos ou licenças.
11- Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os decretos legislativos, sempre
que o Presidente da Mesa, ainda que em exercício, deixar de faze-to no prazo legal.
111- Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis, quando o Prefeito Municipal e o
Presidente da Câmara sucessivamente, tenham deixado. de faze-Io, sob pena de perda do
mandato de membro da Mesa Diretora.

SEÇÃO XIII
Do Secretário

Art. 38 - Compete ao Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, além do contido no seu
Regimento Interno, o seguinte:
I - Redigir as atas das sessões secretas e das reuniões da Mesa Diretora.
11- Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e proceder à suas
leituras.
111- Fazer a chamada dos Vereadores.
IV - Registrar em livro próprio os precedentes firmados na aplicação do Regimento Interno.
V - Inscrever os oradores na pauta dos trabalhos legislativos.
VI - Substituir os demais membros da Mesa Diretora.

SEÇÃO XIV
DOS VEREADORES

SUBSEÇÃO!
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DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 39 - Os Vereadores gozam de invioiabilidade por suas palavras, opiniões e votos no exercício
do mandato e na circunscrição do Município.

Art. 40 - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos expressos no Regimento
Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos Vereadores ou a percepção, por estes, de
vantagens indevidas.

SUBSEÇÃO 11
DESINCOMPAT!BILlDADE

Art. 42 - Os Vereadores não poderão:
I - Desde a expedição do diploma:

a) Firmar ou manter contato com o Município, suas autarquias, empresas públicas, sociedade
de economia mista, fundações ou empresas concessionárias ou permissionárias de
serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.

b) Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam
demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes na alínea anterior;

11 - Desde a posse:
a) Ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que gozam de favor decorrentes

de contrato celebrando com o município ou nela exercer função remunerada;
b) Ocupar cargo ou função que sejam demissíveis "ad nutum" nas entidades referidas na

alínea "a", inciso I, salvo o cargo de Secretário Municipal;
c) Patrocinar causa que seja interesse de qualquer das entidades a que se refere a alínea

"a", inciso I;
d) Serem titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo.

--fJArt. 43 - Perderá o mandato o Vereador:
I - Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior.
II - Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar.
111 - Que deixar de com aracer, em cada eríodo de sessões ordinárias, a cinco sessões
consec1l.lliLas,_ou três.sessõea.extraordinárias, convocadas nos termos desta Lei Orgânica, salvo---- --- . --.- --~ -~.':!1c?~_de licen ~u de !:l:'.E~~o_~fiçial...§lulori~ada _. - - - -
IV - Que perder ou tiver suspendido os direitos políticos.
V - Quando o decretar a Justiça Eleitora!, nos casos previstos na Constituição Federal.
VI - Que sofrer condenação criminal, em sentença transitada em julgado, nos termos da lei, com
duração acima de dois anos.
VII - Que deixar de residir no Município.
VIII - Que não tomar posse, sem motivo justificado, no prazo estabelecido nesta Lei Orgânica.
§1° - Extingue-se o mandato, e assim será declarado peio Presidente da Câmara, quando ocorrer o
falecimento ou renúncia, por escrito, do Vereador.
§2° - Nos casos dos incisos l, n, Vi e VII, deste artigo, a perda será decidida pela Câmara, por voto
escrito e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa Diretora ou de partidos políticos
representados na mesma, assegurada ampla defesa.
§3° - Nos casos dos incisos li!, IV, V e VIII, a perda será declarada pela Mesa Diretora, de ofício
ou mediante provocação de quaiquer Vereador ou partido representado na Câmara, assegurada
ampla defesa.

SUBSEÇÃO 111
Do Vereador Servidor Púbiico

Art. 44 - O exercício da Vereança por servidor público dar-se-á nos termos da Constituição
Federal.
Parágrafo único - O Vereador ocupante de cargo público e inamovível de ofício pelo tempo de
duração de seu mandato.
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SUBSEÇÃOiV
Das Licenças

Art. 45 - O Vereador poderá licenciar-se:
I - Por motivo de saúde, devidamente comprovado.
II - Para tratar de interesse particular, desde que o período de licença não ultrapasse os cento e
vinte dias.
§1° - Nos casos dos incisos I e li, o Vereador só reassumirá suas funções quando se esgotar o
prazo da licença requerida.
§2° - Para fins de remuneração, considerar-se-à o disposto no Art. 20, parágrafos 1 e 2 desta Lei
Orgânica.
§3° - O Vereador investido no cargo de Secretário Municipal, de Estado, Ministro, chefia ou
Presidência de órgãos públicos federais ou estaduais, será considerado automaticamente
licenciado devendo optar por uma das remunerações e reassumindo a integra/idade de suas
funções legislativas logo que cesse a investidura.
§4° - O afastamento para desempenho de missões temporárias de interesse do Município não será
considerado licença, justificando a remuneração integral.

SUBSEÇÃO V
Do Suplente

Art. 46 - Nos casos de carga, licença ou investidura em cargos públicos de afastamento
automático, far-se-á a convocação do suplente imediato pelo Presidente da Câmara.
§1° - O suplente convocado tomará posse no prazo de quinze dias da convocação, salvo motivo
justo aceito pela Câmara, sob pena de ser considerado renunciante do cargo.
§2° - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, o Presidente da Câmara comunicará o fato, em
quarenta e oito horas, ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE, para a adoção de medidas cabíveis.
§3° - Enquanto a vaga não for preenchida, calcular-se-á o quorum em função do número de
Vereadores remanescentes.

SEÇÃO XV
DO PROCESSO LEGISLA TIVO

SUBSEÇÃO I
DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 47 O processo !egislativo municipal compreende a elaboração de:
I - Emenda à Lei orgânica Municipal.
11- Leis Complementares.
111- Leis Delegadas.
IV - Leis Ordinárias.
V - Medidas Provisórias.
VI - Decretos Legislativos.
VII - Resoluções.
VIII - Portarias e outros atos permitidos por esta Lei Orgânica e pelo Regimento Interno da
Câmara.

SUBSEÇÃO li
Das Emendas à Lei Orgânica

Art 48 - A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:
I - De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara.
11- Do Prefeito Municipal.
111- De pelo menos cinco por cento do eleitorado do Município, através de projeto bem
fundamentado e aceito por dois trecos dos membros da Câmara.
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§1° - A Lei Orgânica Municipal não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de
estado de defesa ou do estado de sítio.
§2° - A proposta de emenda à Lei Orgânica será discutida e votada em dois turnos de discussão e
votação, considerando-se aprovada se obtiver em ambas as votações, o voto favorável de dois
terços dos membros da Câmara.
§3° - A Emenda à lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa Diretora da Câmara com o
respectivo número de ordem.

SUBSEÇÃO lI!
Das Leis

Art. 49 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador, Comissão da
Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos na forma da lei Orgânica Municipal.

Art. 50 - Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que versem sobre:
I - Regime jurídico dos servidores municipais.®- Criação de cargos, empregos e funções na administração pública direta e indireta, o aumento
de sua remuneração, exceto o quadro de servidores da Câmara, afeto à sua Secretaria, nos
termos desta Lei Orgânica.
III - Orçamento anual, diretrizes orçamentárias e piano plurianual de investimento.

@- Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta e indireta do Município.

~rt. 51 - A iniciativa o ular será exercida ela a resenta ão, à Câmara Municipal, de projetos de
e: subscritos por, no mínimo cinco por cento dos elejtmes inscritos no Município, contendo
assunto específico do Município, sua sede, distritos ou bairros.
§1c - A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se para seu recebimento pela Mesa
Diretora identificação eleitoral dos assinantes. .
§2° - A tramitação de projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao
processo legislativo.
§3° - Caberá ao Regimento Interno da Câmara assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os
referidos projetos serão defendidos na Tribuna da mesma.

Art 52 - São objeto de leis complementares.,
I - Código de Obras e Edificações.-
11 - Código Tributário Municipal.
111 - Código de Postura.
IV - Código de Parceiamento e Controle do Saio Urbano.
V - Plano Diretor.
VI- Código de Zoneamento.
VII - Regime Jurídico dos Servidores Municipais.
VIII - Estatuto dos Servidores Municipais.
Parágrafo único - As leis cOI1}P!ementares exigem, para sua aprovação, o voto favorável da
maioria absoluta dos membros da Câmara.

Art. 53 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal, que deverá solicitar a
delegação da Câmara Municipal, que somente a concederá mediante voto favorável de dois terços_
dos seus membros.
§1° - Não serão objeto de delegação os atos de competência privativa da Câmara e legislação
sobre planos plurianuais, orçamentos e diretrizes orçamentárias.
§2° - A delegação ao Prefeito Municipal terá forma de Decreto Legislativo, especificando o seu
conteúdo e termos do exercício.
§3 - Se o Decreto Legislativo determinar a apreciação da lei delegada pela Câmara, esta em
votação única, vedada qualquer emenda.

Art. 54 - Em caso de relevância e urgência, o Prefeito Municipal poderá adotar medidas provisórias,
com força de lei, devendo submetê-Ias de imediato ao Poder Legislativo Municipal.
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§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitorai;
b) direito pena!, processual penal e processual civií;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus
membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3° da Constituição Federal;
11 - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo
financeiro;
111 - reservada a lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Poder legislativo Municipal e pendente de
sanção ou veto do Prefeito Municipal.
§ 2° Medida provisória que implique majoração de impostos municipais, só produzirá efeitos no
exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi
editada.
§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 10 e 11 perderão eficácia, desde a
edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do §
7°, uma vez por igual período, devendo o Poder Legislativo Municipal disciplinar, por decreto
legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.
§ 4° O prazo a que se refere o § 3° contar-se-a da publicação da medida provisória, suspendendo-
se durante os períodos de recesso do Poder Legislativo Municipal.
§ 5° A deliberação do Poder Legislativo Municipal sobre o mérito das medidas provisórias
dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.
§ 6° Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta- e cinco dias contados de sua
publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, ficando sobrestadas, até que se
ultime a votação, todas as demais deíiberações legisiativas do Poder Legislativo Municipal.
§ 7° Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo
de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada no Poder
Legislativo Municipal.
§ 8° Caberá à comissão de Constituição, Justiça e Redação, examinar as medidas provisórias e
sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, pelo plenário do Poder Legislativo Municipal.
§ 9°. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido
rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
§ 10. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou
perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos
praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela reqidas.
§ 11. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta
manter-se-à integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.

Art. 55 - Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - Nos projetos de iniciativa popular e nos de iniciativa do Prefeito Municipal, ressalvados os
projetos de lei orçamentária.
11 - Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara.

Art. 56 - O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua
iniciativa, considerados relevantes, os quais serão apreciados no prazo máximo de trinta dias.
§1° - Decorrido, sem deliberação prazo fixado neste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído
na ordem do dia para ultimar a sua votação, sobrestando-se sua deliberação sobre os demais
assumidos, exceto medida provisória, veto e leis orçamentárias.
§2° - O prazo referido neste artigo não corre no período de recesso da Câmara e nem se apiica
aos projetos de codificação.

Art. 57 - O projeto de lei aprovado pela Câmara será por esta transformado em autógrafo, com o
número respectivo da lei, e enviado por seu Presidente ao Prefeito Municipal, no prazo de dez
dias, que, concordando o sancionará no prazo de quinze dias.
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§1° - Decorrido este prazo sem que o Prefeito Municipal o tenha sancionado ou vetado, no todo ou
em partes, o Presidente da Câmara o fará através de decreto, em quarenta e oito horas do
conhecimento da omissão do mesmo.
§2° - O Prefeito Municipal considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou
contrário ao interesse público, vedá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias a conta do
recebimento do seu autógrafo, e comunicará em quarenta e oito horas ao Presidente da Câmara,
os motivos do veto.
§3° - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.
§4° - O veto será apreciado em quinze dias do seu recebimento, com parecer ou sem ele, em
votação única.
§5° - O veto só será rejeitado pela maioria absoluta dos Vereadores, mediante votação secreta:
"SIM" ou "NÃO".
§6° - Esgotado, sem deliberação, o prazo previsto no parágrafo 4° deste artigo, o veto será
colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua
votação final, exceto medida provisória.
§7° - Rejeitado o veto, o projeto será remetido ao Prefeito Municlpal, em quarenta e oito horas,
para a promulgação.
§8° - O Prefeito Municipal, não promulgando a lei nos prazos previstos, e ainda em caso de sanção
tácita, o Presidente da Câmara o fará através de decreto, em quarenta e oito horas do
conhecimento da omissão, e se este não o fizer, caberá, obrigatoriamente, ao Vice-Presidente
faze-Ia em igual prazo.
§9° - A manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara.

Art. 58 - A matéria constante de projeto de lei rejeitada somente constituir-se-à objeto de novo
projeto, no mesmo período de sessões legislativas, mediante proposta da maioria absoluta dos
membros da Câmara.

Art. 59 - A resolução da Câmara destina-se a regular matéria político-administrativa da mesma, de
sua competência exclusiva, não dependendo de veto ou sanção do Prefeito Municipal.

Art. 60 - O decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara,
que produza efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do Prefeito Municipal.

Art. 61 - O processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos dar-se-a conforme
dispuser esta Lei Orgânica e o Regimento interno da Câmara observados, no que couber.

Art. 62 - O cidadão que desejar poderá usar da palavra, desde que previamente inscrito na
Secretaria da Câmara, para opinar sobre projetos de lei quando em sua primeira discussão em
plenário.

CAPíTULO 111
PODER EXECUTIVO

SEÇÃO!
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 63 - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, com funções políticas, executivas e
administrativas, nos termos da Constituição Federal, Constituição Estadual, desta Lei Orgânica e
leis pertinentes.

Art. 64 - O Prefeito e o Vice-Prefeito Municipa! serão e!eitos simultaneamente para cada
legislatura, por eleição direta, em sufrágio universal e secreto nos termos da lei.

Art. 65 - O Prefeito e o Vice-Prefeito Municipal tomarão posse no dia 1° de janeiro do ano
subseqüente à eleição, em sessão solene da Câmara Municipal ou, se esta não estiver reunida,
perante o Juiz de Direito da Comarca, ocasião em que prestará o seguinte compromisso:
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"Prometo cumprir com dignidade, a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica
Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes, e exercer o cargo sob a
inspiração da democracia, da moralidade e da legitimidade".
§1° - Se até o dia quinze de janeiro o Prefeito eleito não comparecer para tomar posse, salvo
motivo de força maior devidamente aceito pela Câmara, será empossado no cargo o Vice-Prefeito,
que terá prazo até o dia trinta do mesmo mês para a sua posse; persistindo a ausência, será
declarada a vacância do cargo e comunicada ao TRE para a adoção das medidas cabíveis.
§2° - Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, nos termos deste artigo, permanecerá no cargo o
Vice-Prefeito e no impedimento deste seus substitutos legais na forma do art. 67, desta Lei
Orgânica Municipal, até a decisão do órgão competente.
§3° - No ato da posse, o Prefeito e o Vice-Prefeito Municipal apresentarão declarações de bens, as
quais serão transcritas em livro próprio da Câmara e divulgadas para conhecimento público,
repetindo-se a mesma obrigação no término do mandato, sob pena de serem requisitadas pelos
órgãos competentes, noiadamente a Câmara Municipal, para:
a) Que seja analisada e comprovada a origem do acréscimo dos seus bens;
b) Que comprovada a lisura do mandato, seja expedido pela Câmara, através de seu Presidente,
boletim de ciência ao público ou adotadas providências legais, perante a Justiça, em caso de
comprovação de enriquecimento ilícito.
§4° - No caso do Prefeito que se despede do cargo não cumprir as determinações do §3°, deste
artigo, será declarado, pela Mesa da Câmara, infrator, cabendo ao seu Presidente representar em
JUIzo para os devidos fins.

Art. 66 - Ao Vice-Prefeito além de outras atribuições que lhe são conferidas por lei, auxiliará o
titular sempre que for convocado para missões especiais, o substituindo também em caso de
licença e de vacância definitiva do cargo.

Art. 67 - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal, ou vacância dos
respectivos cargos, será chamado ao exercício do cargo o Presidente da Câmara e na recusa
deste, em ordem sucessiva e hierárquica, os demais membros da Mesa Diretora da Câmara.
Parágrafo único - A recusa do Presidente ou de qualquer membro da Mesa Diretora da Câmara
em assumir a chefia do Executivo municipal implicará a perda automática da condição de membro
da mesma.

SEÇÃO II
Das Proibições

Art. 68 - O Prefeito e o Vice-Prefeito Municipal não poderão, desde a posse, sob pena de perda do
mandato:
I - Firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista, fundações ou concessionárias de serviço público municipal, salvo
quando o contrato obedecer à cláusula uniforme.
11- Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissíve!
ad nutum, na administração pública, aplicando-se, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da
Constituição Federal.
111- Ser titular de mais de um mandato eietivo.
IV - Patrocinar causas em que sejam interessadas quaisquer das entidades mencionadas no
inciso I deste artigo.
V - Ser proprietário, contratador ou diretos de empresa que goze de favor decorrente de contrato
celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada.
VI - Praticar atos, dentro ou fora da administração, incompatíveis com a moral cívica, os bons
costumes e boa fama.
VII - Praticar atos, no exercício do poder público, incompatíveis com as diretrizes estabelecidas em
lei federal, estadual ou nesta Lei Orgânica.
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Art. 69 - Qualquer cidadão é parte legítima para recorrer de ofício ao Poder Legislativo, com
representação contra quem infringir os preceitos desta seção, cabendo a Câmara abrir inquérito e
adotar as medidas disciplinares cabíveis.

SEÇÃO 111
Das Licenças

Art. 70 - O Prefeito Municipal não poderá ausentar-se do Município, sem previa licença da
Câmara, sob pena de perda de mandato, por período superior a dez dias, devendo passar o cargo
ao seu Vice sempre que se ausentar da circunscrição do Município por período igualou superior a
quarenta e oito horas.

Art. 71 - O Prefeito Municipal poderá licenciar-se quando impossibilitado de exercer o cargo, por
motivo de doença devidamente comprovada e/ou serviço, em missão especial, sendo que nestes
casos lhe será assegurada remuneração integral.

SEÇÃO IV
Das Atribuições Do Prefeito Municipal

Art. 72 - Compete privativamente ao Prefeito Municipal:
I - Representar o Município em juízo ou fora dele.
11- Exercer a direção superior da administração pública principal.
111 -Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nessa Lei Orgânica.
IV - Sancionar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir decretos e regulamentos
para a sua fiel execução.
V - Vetar projetos de lei total ou parcialmente.
VI - Enviar à Câmara Municipal o plano plurianual.
VII - Editar medida provisória na forma desta Lei Orgânica.
VIII - Dispor sobre a organização e funcionamento da administração Municipal, na forma da lei.
IX - Remeter mensagem e plano de governo à Câmara por ocasião da abertura do primeiro
período de sessões legislativas, expondo a situação do município e solicitando as providências que
julgar necessárias.
X - Prestar anualmente à Câmara Municipal, no prazo legal, as contas da Prefeitura referentes ao
exercício anterior.
XI - Prover e extinguir cargos, empregos e as funções públicas municipais, na forma da lei.
XII - Decretar, nos termos legais, desapropriação por necessidade social e interesse público
premente de sua utilidade. _
XIII - Celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de
interesse do Município.
XIV - Prestar à Câmara, no prazo de trinta dias, informações solicitadas, podendo, dada a
complexidade das mesmas, requerer prorrogação do referido prazo na forma da lei.
XV - Publicar, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da
execução orçamentária.
XVI - Entregar à Câmara Municipal, no prazo legal, os recursos correspondentes às suas dotações
orçamentárias.
XVII - Solicitar o auxilio das forças policiais para guardar o cumprimento de seus atos, bem como
fazer uso da Guarda Municipal, na forma da lei.
XVIII - Decretar estado de calamidade pública quando ocorrerem motivos que o justifiquem.
XIX - Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal.
XX - Fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos, conforme critérios estabelecidos na
legislação municipal.
XX! - Requerer à autoridade competente a prisão administrativa de servido, público omisso ou
remisso na prestação de contas do dinheiro público.
XXII - Propor à Câmara a denominação de próprios, vias e logradouros públicos.
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XXIII - Superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e a aplicação da
receita, autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das disponibilidades orçamentárias ou
dos créditos autorizados pela Câmara Municipal.
XXIV - Aplicar multas previstas na legislação e nos contratos ou convênios, bem como releva-Ias
quando for o caso.
XXV - Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da
comunidade.
XXVI - Resolver sobre requerimentos, reclamações e representações que lhe forem dirigidas.
XXVII - Embargar edificaçóes quando construídas sem as normas autorizativas da Prefeitura
Municipal.
XXVII! - Expedir alvará de "habite-se" quando as edificações forem construídas segundo as
determinações legais e da política habitacional e de saneamento do Município.
§1° - O Prefeito Municipal poderá delegar atribuições previstas nos incisos Xll, XXIII, XXIV e XXVI,
deste artigo.
§2° - O Prefeito Municipal poderá, a qualquer momento, segundo seu único critério, avocar a si a
competência delegada.

SEÇÃO V
Da Responsabilidade do Prefeito Municipal

Art. 72 - A. - O Prefeito será processado e julgado:
i - pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos crimes comuns e nos de responsabilidades, nos termos
da legislação federal, e quando:

a) efetuar repasse ao Poder Legislativo que supere os limites definidos nesta Lei Orgânica;
b) não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou
c) enviá-Io a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

11. pela Câmara Municipal por infrações político-administrativas, nos termos desta Lei Orgânica e
seu Regimento Interno, assegurados, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a
publicidade, ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes, e a decisão motivada que se
limitará a decretar a cassação do mandato do Prefeito quando:

a) impedir o funcionamento regular da Câmara;
b) impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam

constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais,
por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente instituída;

c) desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara,
quando feitos a tempo e em forma regular; _

d) retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade;
e) deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a proposta

orçamentária;
f) descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro;
g) praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua

prática;
h) omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município,

sujeitos à administração da Prefeitura;
i) ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da

Prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores;
j) proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo;

Parágrafo único - O Prefeito, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos
estranhos ao exercício de suas funções.

SEÇÃO VI
Da Transição Administrativa
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Art. 73 - Até trinta dias antes das eleições municipais, o Prefeito Municipal preparará, para entrega
ao sucessor e publicação imediata, sob pena de responsabilidade, relatório da situação da
administração municipal contendo, entre outras, informações atualizadas sobre:
I - Dívida do município, por credor, respectivos vencimentos, inclusive, das dívidas em longo prazo
e encargos decorrentes de operações de crédito de qualquer natureza.
" - Medidas necessárias à regularização das contas municipais junto ao Órgão do Sistema de
Controle Externo e Câmara Municipal.
111 - Prestação de contas e convênios celebrados com a União e o Estado, bem como o
recebimento de subvenções e auxílios.
IV - Situação dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando
sobre o que foi pago e o que há por executar e pagar, com os respectivos prazos.
V - Situação dos contratos com concessionários e permissionários do serviço público.
VI - Transferência a serem recebidas da União ou do Estado por força de mandamento
constitucional ou de convênio.
V" - Projetos de lei de iniciativa do Executivo municipal, em curso na Câmara, para permitir que a
nova administração decida de conveniência de Ihes dar prosseguimento ou retira-Ios de
tramitação.
VIII - Situação dos servidores municipais, seu custo quantidade, enquadramento jurídico, e órgãos
de lotação, se há atrasos de pagamentos, vencimentos, proventos e outros.

Art. 74 - É vedado ao Prefeito Municipal assumir, por qualquer forma, exceto convênios com a
União e o Estado, compromissos financeiros para a execução de programas ou projetos após o
término de seu mandato, não contidos na lei orçamentária pertinente.

SEÇÃO VII
Dos Auxiliares do Prefeito

Art. 75 - O Prefeito Municipal, por intermédio de ato administrativo, estabeiecerá as atribuições dos
seus auxiliares diretos, competência, deveres e responsabilidades.

Art. 76 - Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal deverão fazer declaração de bens n ato de sua
posse no cargo ou função púbiica municipal e quando de sua exoneração, sendo as mesmas
transcritas em livro próprio da Secretaria da Câmara e divulgadas para conhecimento público.

~Art. 77 - Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal são solidários e responsáveis, junto com este,
::/' pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem no exercício de suas funções.

SEÇÃO VI"
Da Procuradoria Geral do Município

Art. 77- A - A Procuradoria-Gera i do Município é uma instituição permanente, essencial ao
exercício das funções administrativas, judiciais e extrajudiciais do Município, sendo responsável,
em toda sua plenitude, pela defesa de seus interesses em juízo e fora dele, bem como pelas suas
atividades de consultoria jurídica, à exceção de suas autarquias, sob a égide dos princípios da
legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos.

Art. 77- B - Lei complementar disporá sobre a Procuradoria-Geral do Município, disciplinando as
competências e o funcionamento dos órgãos que a integram, bem como estabelecerá o regime
jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Município, observados os princípios e regras
contidos nesta Lei Orgânica.

SEÇÃO IX
Da Consulta Popular
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Art. 78 - O Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para decidir sobre assuntos de
interesse específico do Município, bairros ou distritos, cujas mediadas deverão ser tomadas
diretamente pela administração municipal.

Art. 79 - A consulta popular poderá ser realizada sempre que a maioria absoluta dos membros da
Câmara ou pelo menos cinco por cento do eleitorado inscrito no Município, identificados
eleitoralmente, apresentarem proposição nesse sentido.

Art. 80 - A votação será organizada pelo Poder Executivo no prazo de dois meses após a
apresentação da propositura, adotando-se cédula oficial contendo as palavras "SIM" E "NÃO",
indicando, respectivamente, aprovação ou rejeição da mesma.
§1° - A proposição considerar-se-à aprovada se o resultado lhe for favorável pelo voto da maioria
dos eleitores que compareceram às urnas, em manifestação a que tenha apresentado pelo menos
cinqüenta por cento da totalidade dos eleitores envolvidos
§2° - Serão realizadas, no máximo, duas consultas/ano.
§3° - É vedada a realização de consulta popular nos quatro meses- que antecederem as eleições
em qualquer esfera política.

Art. 81 - O Prefeito Municipal proclamará o resultado da consulta popular, que será considerado
como decisão sobre a questão proposta, devendo o Governo Municipal, quando coube, adotar
providências legais para a sua fiel efetivação.

TíTUTLO IV
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CAPíTULO I
DISPOSiÇÕES GERAIS

i Art. 82. - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Município
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;i II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a -cornplexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração; _
111 - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;
IV - durante o prazo improrrogáve! previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursadcs
para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo,
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4° do artigo 39 da
Constituição Federal, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices;
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XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do
Município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público;
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis,
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos artigos 39, § 4°, 150, 11, 153, 111, e
153, § 2°, I da Constituição Federal;
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI;
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pelo poder público;
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa
pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último
caso, definir as áreas de sua atuação;
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de quaiquer delas em empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações
§ 1°, A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá
ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos,
§ 2°, A não observância do disposto nos incisos 11 e 111 implicará a nulidade do ato e a punição da
autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 30. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e
indireta, regulando especiaimente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a
manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da
qualidade dos serviços;
11 - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo,
observado o disposto no artigo 5°, X e XXXIII da Constituição Federal;
111 - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou
função na administração pública,
§ 4°, Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penai cabível.
§ 50. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente,
servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento,
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§ 60. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
§ 7°. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da
administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
§ 8°. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração
direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e
o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou
entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
11 - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;
111- a remuneração do pessoal.
§ 90. O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e
suas subsidiárias, que receberem recursos do Município para pagamento de despesas de pessoal
ou de custeio em geral.
§ 10. É vedada a percepção simuítànea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40
ou dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração de cargo, emprego ou função
pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Lei Orgânica, os cargos eletivos e os
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Art. 82-A. - Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
I - tratando-se de mandato e!etivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo,
emprego ou função;
11 - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração;
fll - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e,
não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de
serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;
V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados
como se no exercício estivesse.

Art. 83 - Os planos de cargos de carreiras do serviço público municipal serão elaborados de forma
a assegurar aos servidores municipais remuneração compatível com o mercado de trabalho para a
função respectiva, oportunidade e progresso funcional e acesso a cargos do escalão superior.
§1° - O Município proporcionará aos servidores, homens e mulheres, oportunidades adequadas de
crescimento profissional através de programas de formação de mão-de-obra, aperfeiçoamento e
reeielagem, inclusive para habilitação no atendimento específico da mulher.
§2° - Os programas mencionados no parágrafo anterior terão caráter permanente, devendo o
Município manter convênio com entidades especializadas.

Art. 84 - O Prefeito Municipal, ao prover cargos em comissão e as funções de confiança, deverá
fazê-Ia de forma a assegurar que pelo menos cinqüenta por cento desses cargos e funções sejam
ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional próprio do Município.

Art. 85 - Um percentual não-inferior a cinco por cento dos cargos, empregos e funções do serviço
público municipal destinar-se-á aos portadores de deficiências, sendo que a lei ordinária fixará
critérios para preenchimento dos mesmos.

Art. 86 - É vedada a conversão de férias em dinheiro, ressalvados os casos previstos em lei
federal.
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Art. 87 - O Município assegurará aos seus servidores e dependentes, na forma da lei municipal,
serviços sócio-assistenciais e médico-odontolóqicos.
Parágrafo único - Os serviços assistenciais referidos neste artigo estendem-se a aposentados e
pensionistas do Município.

SEÇÃO I
Dos Servidores Públicos

Art. 88. - O Município instituirá conselho de política de administração e remuneração de pessoal,
integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
§ 10. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório
observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada
carreira;
II - os requisitos para a investidura;
111 - as peculiaridades dos cargos.
§ 2°. Lei municipal instituirá escolas de governo para aperfeiçoamento dos servidores públicos,
constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira.
Enquanto não for editada a lei, é facuitada a celebração de convênios ou contratos entre os entes
federados.
§ 3°. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7°, IV, VII, Viii, IX,
XII, XIII, XV, XVi, XVII, XVIII, XIX, XX, xxn e XXX da Constituição Federal, podendo a lei
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
§ 4°. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Secretários Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de. representação ou outra espécie
remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo82, X e XI desta Lei Orgânica.
§ 5°. Lei do Município poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos
servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 82, X!.
§ 6°. Os Poderes Executivo, Legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da
remuneração dos cargos e empregos públicos.
§ 7°. Lei do Município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da
economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no
desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento,
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de
adicional ou prêmio de produtividade.
§ 8°. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos
do § 40.

Art. 89. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Município, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência geral de caráter contributivo, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuaria I e o disposto neste artigo.
§ 1°. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do § 3°:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto
se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificadas em lei;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com preventos proporcionais ao tempo de
contribuição;
111 - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no
serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as
seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
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§ 2°. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão
exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da pensão.
§ 3° Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base
na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei,
corresponderão à totalidade da remuneração.
§ 4°. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas
exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
definidos em lei complementar.
§ 5° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em
relação ao disposto no § 1°, 111,a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
§ 6°. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Lei
Orgânica, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência
previsto neste artigo.
§ 7°. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos
proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade
na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3°.
§ 8°. Observado o disposto no artigo 82, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão
revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.
§ 9° O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de
aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito ae disponibilidade.
§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.
§ 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 82, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive
quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras
atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante
resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma
desta lei Orgânica, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de
cargo eletivo.
§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de
cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de
previdência social. .
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o
regime geral de previdência social.
§ 14. O Município, desde que institua regime de previdência complementar para os seus
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderá fixar, para o valor das aposentadorias e
pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime gera! de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição
Federai.
§ 15. Observado o disposto no artigo 202 da Constituição Federal, lei complementar disporá sobre
as normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pelo Município, para
atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo.
§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser
aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de
instituição do correspondente regime de previdência complementar.

Art. 90. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público.
§ 1o O servidor púbiico estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
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I1- mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
111- mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar,
assegurada ampla defesa.
§ 2°. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o
eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização,
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibiiidade com remuneração proporcional ao tempo
de serviço.
§ 30. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporciona! ao tempo de serviço, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo.
§ 40. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de
desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Art. 91 - REVOGADO.

Art. 92 - A investidura em cargos públicos municipais dar-se-á somente nos termos do item 11,
artigo 37 da Constituição Federal; constituindo-se crime de responsabilidade administraiiva a sua
inobservância por parte dos gestores das instituições públicas.

SEÇÃO II
Do Teto Mínimo de Vencimentos

Art. 93 - É assegurado e mantido o piso salarial expresso na ficha de contrato ou na carteira
profissional de trabalho do servidor municipal que comprove haver recebido quantia
correspondente a pelo menos cento e oitenta dias antes das eleições municipais de 1988 sem ter
havido descontinuação voluntária de trabalho.

Art. 94. - Lei do Município disporá sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de
modo a assegurar:
I - a remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público em efetivo exercício no
magistério;
1I- o estímulo ao trabalho em sala de aula;
111- a melhoria da qualidade do ensino;
§ 10. Os planos de carreira e remuneração do magistério deverão contemplar investimentos na
capacitação dos professores leigos, os quais passarão a integrar quadro em extinção.
§ 20. É necessária a habilitação para o exercício das atividades docentes.
§ 3°. A habilitação a que se refere o parágrafo anterior f; condição para ingresso no quadro
permanente da carreira conforme os pianos de carreira e remuneração.

Art. 95. - O Município deverá comprovar:
I - efetivo cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal;
I1 - apresentação de Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de acordo com as diretrizes
emanadas do Conselho Nacional de Educação.
111- fornecimento das informações solicitadas por ocasião do censo escolar, ou para fins de
elaboração de indicadores educacionais.
Parágrafo único. O não cumprimento das condições estabeiecidas neste artigo, ou o fornecimento
de informações falsas, acarretará sanções administrativas, sem prejuízo das civis ou penais ao
agente executivo que lhe der causa.

Art. 96 - Aos servidores de nível burocrático são assegurados vencimentos mensais equivalentes
a um piso nacional de salários, por oito horas diárias trabalhadas, exceto:
I - Aos que o artigo 93 desta Lei Orgânica assegura o direito adquirido.
iI - Os portadores de diploma educacional de nível superior, que mesmo fora de suas
competências serão remunerados na forma da lei federal.
§ 1°_ Aos demais servidores de que trata o caput deste artigo é garantido o salário mínimo
estabelecido no 11,do art. 6° da Constituição Federal, mesmo que percebam remuneração variável,
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sem prejuízo da aplicação do piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho
não inferior ao salário mínimo.
§2° - Os casos em que a lei obriga o decréscimo de horas diárias trabaihadas não sofrerão prejuízo
do teto mínimo de um piso nacional de salários.
§3° - Lei ordinária determinará a estrutura organizacional do quadro de servidores municipais.

Art. 97 - Aos dependentes menores de quatorze anos, dos servidores públicos municipais, é
assequrado um salário família nunca inferior a três por cento do piso nacional de salários pago
mensal e obrigatoriamente em folha de pagamento ou contracheque.

SEÇÃO lil
Da Aposentadoria e Pensão

Art. 98 - A aposentadoria e a pensão do servidor público dar-se-ão de acordo com o art. 89 desta
Lei Orgânica e demais disposições do regime de previdência geral.

Art. 99 - A lei não excluirá de direito adquirido, nos termos dessa seção, a quem, por algum tempo,
tenha feito jus à pensão vitalícia, podendo quem se achar prejudicado recorrer de ofício ao órgão
competente e reaver o benefício, nos termos e bases do artigo 98.
Parágrafo único - São assegurados proventos mensais de um piso nacional de salários àqueles
que se aposentaram com quantia inferior antes do advento desta Lei Orgânica.

SEÇÃO!V
DOS INATIVOS

Art. 100 - O quadro de inativos do Poder Público Municipal será jnteqrante da nova estruturação do
Governo Municipal e seus proventos de aposentadoria e pensão nunca inferiores a um piso
nacional de salários.
Parágrafo Único - Após a promulgação desta Lei Orgânica nenhum servidor inativo perceberá
proventos inferiores aos estabelecidos neste artigo, podendo recorrer de ofício aquele que se julgar
prejudicado nos seus direitos.

CAPíTULO IV
DOS ATOS MUNICIPAIS

Art. 101 - A publicação das leis, decretos, resoluções e demais atos do Governo Municipal far-se-á
por afixação em locais próprios da Prefeitura e da Câmara Municipal e outros locais de livre acesso
ao público.

Art. 102 - A formalização dos atos administrativos da competência do far-se-á:
I - Mediante decreto, numerado, em ordem cronológica quando se tratar de:

a) Regulamentação de lei;
b) Criação ou extinção de gratificações quando autorizadas em lei;
c) Declaração de utilidade pública ou de interesse social para efeito de desapropriação ou

servidão administrativa;
d) Abertura de créditos especiais ou suplementares;
e) Criação, alteração e extinção de órgãos da Prefeitura, quando autorizadas em lei;
f) Definição da competência dos órgãos e das atribuições dos servidores municipais, não-

previstas em lei;
g) Aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da administração direta;
h) Aprovação dos estatutos dos órgãos da administração descentralizada;
i) Fixação e alteração dos preços-dos servidores prestados pelo Município e aprovação dos

preços dos serviços concedidos ou autorizados;
j) Permissão para exploração de serviços públicos e para uso de bens municipais;
k) Aprovação dos planos de trabalho dos órgãos da administração direta;
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I) Criação, extinção, declaração ou modificação de direitos administrados, não previstos e
privativos da lei;

m) Medidas executórias do plano diretor;
n) Estabelecimento de normas de efeitos externos não-privativos da lei.

II - Mediante portaria, quando se tratar de:
a) Provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual relativos aos

servidores municipais;
b) lotação e relotação nos quadros de pessoal;
c) Criação de Comissões e designação de seus membros;
d) instiiuição e dissolução de grupos de trabalho;
e) Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;
f) Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação das penalidades;
g) Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto.

Parágrafo Único - Poderão ser delegados os atos constantes do item I1deste artigo.

CAPíTULO V
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Art. 103. Compete ao Município instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
11- transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de
direitos a sua aquisição;
111- serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, 11,da Constituição Federal
definidos em lei complementar.
§ 1° Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, § 4°, inciso 11,da
Constituição Federal o imposto previsto no inciso I poderá:
I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e
1\- ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.
§ 20. O imposto previsto no inciso li:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa
jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de
fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens
imóveis ou arrendamento mercantil;
II - compete ao Município da situação do bem.
§ 3° Em relação ao imposto previsto no inciso 111do caput de$te artigo, cabe à lei complementar:
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;
11- excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.
111- regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados.
IV - Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos ou divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos ao seu dispor.
V - Contribuição de melhoria, decorrentes de obras públicas.

Art 104 - A administração tributária é atividade essencial ao Município e deverá estar dotada de
recursos humanos e materiais necessários ao fiel exercício de suas atribuições, principalmente no
que se refere a:
1- Cadastramento dos contribuintes e das atividades econômicas.
II - lançamento dos tributos.
111- Fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias.
IV -Inscrição dos inadimplentes em dívida ativa e respectiva cobrança judicial, na forma da lei.

Art. 105 - O Município poderá criar colegiado constituído paritariamente por servidores indicados
pelo Prefeito Municipal e contribuintes indicados por entidades representativas de categorias
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econômicas e profissionais com atribuições de decidir, em grau de recurso, as reclamações sobre
lançamentos demais questões tributárias.
Parágrafo Único - Enquanto não for criado o órgão previsto neste artigo, os recursos serão
definidos pelo Prefeito Municipal.

Art. 106 - O Prefeito Municipal promoverá, periodicamente, a atualização da base de cálculos dos
tributos municipais.
§ 1° - A base de cálculo do imposto predial e territorial urbano -IPTU- será atualizada anualmente,
antes do término do exercício. Podendo para tanto ser criada comissão na qual participarão além
dos servidores municipais, representantes dos contribuintes, de acordo com o decreto do Prefeito
Municipal.
§ 2° - A atualização da base de cálculo do imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza
- ISS, cobrado de autônomo e sociedade civis, obedecerá aos índices oficiais de atualização
monetária e poderá ser realizada mensalmente.
§ 3° - A atualização da base de cálculo das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia
municipal obedecerá aos índices oficiais de atualização monetária e poderá ser realizada
mensalmente.
§ 4° - A atualização da base de cálculo das taxas de serviços levará em consideração a variação
dos custos dos serviços prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição, observados os
seguintes critérios:
I - Quando a variação dos custos for inferior ou igual aos índices oficiais de atualização monetária,
poderá ser realizada mensalmente.
II - Quando a variação dos custos for superior àqueles índices, a atualização poderá ser feita
mensalmente até esse limite, ficando o resíduo para ser atualizado por meio de lei que deverá
estar em vigor antes do início do exercício subseqüente.

Art. 107 - A concessão de isenção e de anistia de tributos municipais dependerá de autorização
legislativa, aprovada por maioria de dois terços dos membros da Câmara.
Parágrafo Único - Deverá constar na elaboração do Código Tributário Municipal dispositivos que
permitam isenção do IPTU às viúvas, deficientes e pobres na forma da lei, aos funcionários
públicos municipais de menor ganho salarial, bem como aos aposentados e pensionistas e demais
casos em que as condições sócio-econômicas se apresentarem desfavoráveis.

Art. 108 - A remissão de créditos tributários somente poderá ocorrer nos casos de calamidade
pública ou de notória pobreza do contribuinte, devendo a lei que autorize ser aprovada por maioria
de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Art. 109 - A concessão de isenção, anistia ou moratória não gera direito adquirido e será revogada
sempre que se apure que o beneficiário não atendia ou deixou de atender às condições, não
cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a sua concessão.

Art. 110 - É responsabilidade do órgão competente da Prefeitura Municipal a inscrição em dívida
ativa dos créditos provenientes de impostos, taxas, contribuição de melhorias e muitas de qualquer
natureza, decorrentes de infrações à legislação tributária, com prazo fixado pela legislação ou por
decisão proferida em processo regular.

Art. 111 - Ocorrendo decadência do direito de constituir o crédito tributário ou a prescrição da ação
de cobra-lo, abrir-se-à inquérito administrativo para apurar responsabilidades na forma da iei.
Parágrafo Único - A autoridade municipal, qualquer que seja o cargo ou função, e
independentemente do vínculo que possuir com o Município, dependerá civil, criminal e
administrativamente pela prescrição ou decadência ocorrida sob sua responsabilidade, cumprindo-
lhe indenizar o Município no vaiar dos créditos prescritos ou não-lançados.

CAPíTULO VI
DOS PREÇOS PÚBLICOS
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Art. 112 - Para obter ressarcimento da prestação de serviços de natureza comercial ou industrial ou
de sua atuação na organização e exploração de atividades econômicas, o Município poderá cobrar
preços públicos.
Parágrafo Único - Os preços devidos pela utilização de bens e serviços públicos serão fixados de
modo a cobrir os custos respectivos e serão reajustados quando se tornarem deficitários.

Art. 113 - Lei municipal estabelecerá outros critérios para a fixação de preços públicos.

SEÇÃO!
DOS ORÇAMENTOS

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 114. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
11 .• as diretrizes orçamentárias;
111 - os orçamentos anuais.
§ 10. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federa! para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
§ 2°. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração
pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente,
orientará a elaboração da lei orçamentária anua!, disporá sobre as alterações na legislação
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
§ 3°. O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório
resumido da execução orçamentária.
§ 4°. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Lei Orgânica serão
elaborados em consonância com o piano plurianual; -
§ 50. A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
11 - o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital sacia i com direito a voto;
111 - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados,
da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
Poder Público.
§ 60. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regiona!izado do efeito,
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsidies e benefícios
de natureza financeira, tributária e creditícia. -
§ 7°. Os orçamentos previstos no § 5°, I e il, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual,
terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populaclonal.
§ 8°. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de
despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Art. 115. - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao
orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipa! na forma do
regimento interno.
§ 1°. Cabe a comissão permanente de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas
apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal;
11 - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais: regionais e setoriais
previstos nesta Lei Orgânica e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem
prejuízo da atuação das demais comissões da Câmara Municipal, criadas no seu regimento
interno.
§ 20. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente
podem ser aprovadas caso:
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I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
11 - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa,
excluídas as que incidarn sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
ou
111- sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 30. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis com o plano plurianual.
§ 40. O Prefeito Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificação
nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação da parte cuja alteração é
proposta.
§ 50. Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual
serão enviados pelo Prefeito Municipal a Câmara Municipal, observados os seguintes prazos:
I - o projeto do plano plurianual, para vigência até O final do primeiro exercício financeiro do
mandato do Prefeito Municipal subseqüente, será encaminhado até quatro meses antes do
encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da
sessão !egislativa, devendo, anualmente, ser atualizado:
II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 31 de março do exercício em
que se elabora o projeto de lei orçamentária para viger no exercício financeiro seguinte, e
devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;
111- o projeto de lei orçamentária do Munidpio será encaminhado até dois meses antes do
encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão
legislativa, observada sua compatibilização com os orçamentos e planos governamentais dos
governos da União e do Estado. .
§ 60. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta
seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.
§ 70. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária
anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante
créditos especiais ou suplementares, com prévia e especifica autorização legislativa.
§ 8°. A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária do Município, sempre que possível, deverá
contemplar recursos dos projetos e atividades dos mesmos projetos de leis da União e do Estado,
quando destinados a sua região territorial ou econômica.
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f' Art. 116 - Os orçamentos previstos no § 3° artigo 114, serão. compatíveis com o plano plurianual e
as diretrizes orçamentárias, evidenciando os programas e políticas do Governo Municipal.I"
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SEÇÃO 11
DAS VEDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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Art. 117. São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual:
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais:
111- a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta:
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos a que se referem a destinação de recursos para as ações e
serviços públicos de saúde e para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado,
respectivamente, pelos artigos 198, § 2°, e 212 da Constituição Federal, e a prestação de garantias
às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, § 8° da Constituição
Federal, bem como o disposto no § 4° deste artigo;
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v - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes;
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de urna categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII - a utilização, sem autorização legisiativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da
seguridade sociai para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos,
inclusive dos mencionados no artigo 165, § 5° da Constituição Federal;
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.
X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação
de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de
despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista do Município.
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, !, a,
e " da Constituição Federal, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios
do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal.
â 10. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de
responsabilidade.
§ 20. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem
autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele
exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do
exercício financeiro subseqüente.
§ 30. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública,
observado o disposto no artigo 54 desta Lei Orgânica.

SEÇÃO 111
DAS EMENDAS AOS PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS

Art. 118 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento
anual e aos créditos adicionais suplementares e especiais serão apreciados pela Câmara
Municipal na forma do seu Regimento Interno.
§ 1° - Caberá à Comissão da Câmara:
I -Examinar e emitir parecer sobre os projetos do plano plurianual, diretrizes orçamentárias e
orçamento anual e sobre as contas do Município apresentadas anualmente peio Prefeito.
II - Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais, acompanhar e fiscalizar as
operações resultantes ou a não, execução do orçamento.. sem prejuízo das demais comissões
criadas pela mesma.
§ 2° - As emendas serão apresentadas na comissão de Orçamentos e Finanças, que sobre elas
emitirá parecer e, apreciadas, na forma do Regimento interno, pelo Plenário da Câmara.
§ 3° - As emendas ao projeto de iei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente
poderão ser aprovadas caso:
I - Sejam compatíveis com o plano plurianua! e com a lei de diretrizes orçamentárias.
" - Indiquem os recursos necessários, admitidos somente os provenientes de anulação de
despesa, excluídas as que indiquem sobre:

a) Dotações para pessoal e sem encargos;
b) Serviço da dívida;
c) Transferências tributárias para autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder

Público Municipal.
111 - Sejam relacionadas:

a) Com correções de erros e omissões;
b) Com os dispositivos textuais do projeto de lei.

§ 4° - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis com o plano plurianual.
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§ 5° - O Prefeito Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal propondo modificações
nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão de
Orçamento e Finanças, da parte cuja alteração é proposta.
§ 6° - Os projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e do orçamento anua!
serão enviados pelo Prefeito Municipal, nos termos desta Lei Orgânica.

§ r -REVOGADO.

§ 8° - REVOGADO.

SEÇÃOiV
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 119 - A execução do orçamento do município refletir-se-á na obtenção de suas receitas
próprias, transferidas e outras, bem como na utilização das dotações consignadas às despesas
para a execução dos programas nele determinados, observado sempre o princípio do equilíbrio.

Art. 120 - O Prefeito Municipal fará publicar, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre,
relatório resumido da execução orçamentária.

Art. 121 - As alterações durante o exercício representar-se-ão:
I - Pelos créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários.
11 - Pelo remanejamento, transferência e transposições de recursos de uma cateqoria de
programação para outra.
Parágrafo Único - As operações citadas no item i! somente reaiizar-se-ão quando autorizadas em
lei específica que contenha justificativas. .

Art. 122 - Na efetivação dos empenhos sobre as dotações fixadas para cada despesa será emitido
o documento "nota de empenho", que conterá as características determinadas nas normas gerais
de Direito Financeiro.
§ 1° - REVOGADO.
§ 2° - REVOGADO.

I'"'

Art. 122-A. - A despesa pública, sua liquidação e demais procedimentos da sua realização, terão
como base legal o empenho que lhe deu origem, sendo vedada a sua realização, nos seguintes
casos:
I sem o processo licitatório e o contrato, quando exiqidos nos termos das normas gerais
estabelecidas pela União e suplernentada por Lei do Município, observados os termos desta Lei
Orgânica;
11. sem o prévio empenho na rubrica orçamentária respectiva; e,
111. sem a nota de empenho ou nota de controle de empenho.

Art. 122-8. - É dispensável a licitação para acorrer 3S despesas de valor abaixo do limite de
licitação na modalidade Convite estabelecido para a aquisição de bens e serviços, quando a
aquisição for de bens de consumo imediato ou para execução de prestação de serviços imediatos,
devidamente comprovados os preços dentro da média dos correntes no mercado.
§ 1° - Para efeito de que trata o caput deste artigo, considerar-se-é os seguintes gêneros e
espécies de despesas:
I. como integrantes do gênero de bens de consumo imediato, as seguintes espécies:

a) combustíveis e lubrificantes nos deslocamentos de veículos fora da sede do Município;
b) aquisições de peças para veículos: pneus, câmaras de ar, amortecedores etc.;
c) medicamentos;
d) pregos, parafusos, fechaduras, cadeados, feitura de chaves;
e) lâmpadas, soquetes, interruptores;
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f) demais espécies de materiais classificadas no elemento de despesa como material de
consumo.

11.como integrantes do gênero de serviços imediatos, as seguintes espécies:
a) fornecimento de hospedagem e alimentação;
b) passagens de transporte terrestre e aéreo;
c) publicações e divulgações;
d) despesas com as publicações ínstitucicnais para atender a divulgações de atos

administrativos: rádios, carros de som, jornais, televisão etc.:
e) quaisquer serviços de oficinas: de veículo e equipamentos domésticos e de escritório:
f) conservação de prédios públicos;
g) fretes, carretos;
h) materiais de construção e conservação: elétrico, hidráulico e sanitário;
i) outras espécies de prestação de serviços de caráter extemporâneo.

§ 2° - O somatório da despesa realizada por cada espécie que tratam os gêneros dos itens I e II do
parágrafo anterior, não poderá ultrapassar por credor, dentro do mês da aquisição e por órgão da
estrutura administrativa de cada um dos Poderes Municipais, o limite estabelecido do dispensável
de licitação na lei complementar federal, devendo o responsável responder pela ilicitude.

Art. 122 - C - É inexigível a licitação até o limite da modalidade Convite, quando houver
inviabiiidade de competição na área do território do Município, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam se" fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exciusivo, vedada a preferência de marca, devendo
a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local em que se realizaria a licitação OLl a obra ou o serviço, peio Sindicato, Federação
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;'
11- para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 da Lei Federal n° 8.566/93,
de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a
inexigibilidade para servíços de publicidade e divulgação;
111- para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada OLl pela opinião pública.
§ 1°, Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações,
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato.
§ 20. Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor
ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais
cabíveis.
§ 3° - Considera-se de natureza singular, para efeito deste artiqo, no âmbito da Administração
Municipal, o que for pertencente ou relativo a um único possuidor e com as características de
qualidade, própria dele: prestador, profíssional ou empresa, devidamente capacitado que se possa
aferir o formato diferente, distinto, notável e compatível da prestação dos serviços à concretização
do objeto de interesse da Administração, sem correspondente prestador sediado na área do
Município.
§ 4° - Para os fins deste artigo, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os
trabalhos relativos a:
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
11- pareceres, perícias e avaliações em geral;
111- assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoai;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.
§ 5° - Quaisquer prestações de serviços contratadas diretamente através de justificação de
dispensa ou inexigibiiidade de licitação, serão executadas diretamente pela pessoa física do
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prestador de serviços ou por pessoal comprovadamente capacitado da empresa, respondendo o
contratado por perdas e danos pelos prejuízos que causar à Administração e a terceiros.
§ 6° - O contratação direta de prestação de serviços através de justificação de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, não poderá ultrapassar a cento e oitenta dias, podendo ser renovada
por igual período, observado se não há instalado concorrente na área do território do Município e,
quanto ao preço, a manutenção do equilíbrio financeiro, se não houver serviços adicionais, os
quais se limitam a 15% (quinze por cento) do total contratado nos doze meses.

SEÇÃO V
DAS GESTÕES DA TESOURARIA

Art. 123 - As receitas e as despesas orçamentárias das entidades da administração direta do
Município, serão movimentadas através de caixa único, através contas correntes específicas em
instituições financeiras, sob controle da Fazenda Municipal.
§ 1° - Os duodécimos serão depositados pela Fazenda Municipal em conta específica em
instituição financeira e movimentadas sob responsabilidade da tesouraria da Câmara Municipal.
§ 2° - No encerramento do último expediente de cada Exercício, os saldos financeiros dos
duodécimos serão recolhidos à Fazenda Municipal.

Art. 124 - As disponibilidades de caixa das entidades da administração indireta, compreendidos os
fundos especiais, fundações e empresas, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, ou
que o Município detenha mais de cinqüenta por cento do seu capital, serão depositadas em
instituições financeiras oficiais.

Art. 124-A. - São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei Orgânica:
I - os bancos de qualquer espécie;
11 - a Caixa Econômica Federal; e
111 - outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim venham a ser
consideradas peio Conselho Monetário Nacional.

Art. 124-8. - As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos
servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os artigos 249 e
250 da Constituição Federal, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades
de cada Poder Municipal e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e
condições de proteção e prudência financeira.
Parágrafo único - É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata este artigo em:
I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como _emações e outros papéis relativos às
empresas controladas pelo respectivo ente da Federação;
11 - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público, inclusive a suas
empresas controladas.

Art. 124-C. - Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição,
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do Município,
sem prejuízo do dever de descontar e recolher as obrigações da seguridade social e outras
previstas em lei nacionais, classificadas com extraorçamentárias.

Art. 125 - Lei do Município disporá sobre o regime de adiantamento aproveitando todos os órgãos
da administração direta e indireta do Município e Câmara Municipal, para acorrer às despesas de
valor abaixo do limite de licitação na modalidade Convite referente a aquisição de bens de
consumo imediato e na utilização de prestação de serviços eventuais.

Art. 125-A - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem a dez por
cento do limite de que trata o inciso !! do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo do que
dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados
da apresentação da fatura.
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Parágrafo único - Na impossibilidade do cumprimento do estabelecido no caput deste artigo e os
encargos financeiros adicionados decorrentes do atrase de pagamento de quaisquer contas
públicas, acorrerão por conta do erário municipal, desde que comprovada a ausência de recursos
na conta financeira contra qual deveria acorrer a obrigação, observada a ordem cronológica da
liquidação da despesa até aquela data.

SEÇÃO Vi
DA ORGANIZAÇÃO CONTABIL

Sub-seção I
Da Contabilidade

Art. 126 - A contabilidade do Município obedecerá, na organização do seu sistema administrativo e
informativo e nos procedimentos aos princípios fundamentais da contabilidade e às normas
estabelecidas na legislação pertinentes.

Art. 127 - A Câmara Municipal encaminhará as suas demonstrações até o dia trinta de cada mês,
para fins de incorporação à contabilidade central da Prefeitura Municipal.

Sub-seção 'I
Da Escrituração e Consolidação das Contas

Art. 127-A. - Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das
contas públicas observará as seguintes:
I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a
órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;
11 - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência,
apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;
111 - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e
operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional,
inclusive empresa estafa I dependente;
IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e
orçamentários específicos;
V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de
financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo
a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, peio menos, a
natureza e o tipo de credor;
VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos
provenientes da alienação de ativos.
§ 10 No caso das demonstrações conjuntas, exciuir-se-ão as operações intragovernamentais.
§ 2° A edição de normas gerais para consoiidação das contas públicas caberá ao órgão central de
contabilidade do Município, enquanto não implantado o conselho de que trata o artigo 67 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
§ 3° A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Art. 127-8. - O Poder Executivo Municipal promoverá, até o dia trinta de janeiro, a consolidação,
municipal e por esfera de governo, das contas relativas ao exercício anterior.
§ 1° O Município encaminhará suas contas ao Poder Executivo da União até trinta de abril, com
cópia para o Poder Executivo do Estado.
§ 2° O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja
regularizada, que o Município receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito,
exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliaria.

Sub-seção lll
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Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Art. 127-C. - O relatório a que se refere o § 3° do artigo 165 da Constituição Federal abrangerá
todos os Poderes do Município e será publicado até trinta dias após o encerramento de cada
birnestre e composto de:
I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:
a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada;
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada
e o saldo;
11 - demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada
para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar;
b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação
inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício;
c) despesas, por função e subfunção.
§ 1o Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobitlária constarão destacadamente nas
receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida.
§ 2° O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas na Lei
Complementar Federal n° 101/2000.

Art. 127-0. - Acompanharão o Relatório Resumido em cumprimento a da Lei Complementar
Federal n° 101/2000 os demonstrativos relativos:
I - apuração da receita corrente líquida, assim como a previsão de seu desempenho até o final do
exercício;
11 - receitas e despesas previdenciárias;
111 - resultados nominal e primário;
IV - despesas com juros;
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão, os valores inscritos, os pagamentos realizados
e o montante a pagar.
§ 10 O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de
demonstrativos:
I - do atendimento do disposto no inciso 111 do artigo 167 da Constituição Federal;
11 - das projeções atuariais dos regimes de previdência social e próprio dos servidores públicos, se
houver instituído;
111 - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela
decorrentes.
§ 2° Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:
I - da limitação de empenho;
li - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal,
adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.

Suo-seção IV
Do Relatório de Gestão Fiscal

Art. 127-E. - Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos
referidos em Lei Complementar Federal n° 101/2000 e seus dispositivos citados no artigo 127-F
desta Lei Orgânica, Relatório de Gestão Fiscal, conforme modelo do órgão competente, assinado
pelo:
I - Chefe do Poder Executivo;
11 - Presidente e demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal e conforme regimentos
internos;
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela
administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de
cada Poder ou órgão referido na mesma Lei Complementar ..
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Art. 127-F. - O relatório, conterá, na forma do modelo do órgão competente e conforme os
dispositivos a seguir mencionados da Lei Complementar Federal de que trata o artigo anterior" o
seguinte:
I - comparativo com os limites de que trata, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo-a com inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;
e) despesas de que trata o inciso li do artigo 4°;
11 - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
111 - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1. liquidadas;
2. empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso 11 do
artigo 41;
3. empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;
4. não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados;
c) do cumprimento do disposto no inciso I1 e na alínea b do inciso IV do artigo 38;
§ 1° O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos I!, li! e IV do artigo 54 conterá
apenas as informações relativas à alínea a do inciso l, e os documentos referidos nos incisos 11 e
111,.
§ 2° O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder,
com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.
§ 3° O descumprimento do prazo a que se refere o § 2° sujeita o ente à sanção prevista no § 2° do
artigo 51.
§ 4° Os relatórios referidos nos artigos 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada,
segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o artigo 67.

Seção V
Das Prestações de Contas

Art. 127-G. - As contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias,
a do Presidente do órgão do Poderes Legislativo, as quais receberão parecer prévio,
separadamente, do Órgão do Sistema de Controle Externo.
Parágrafo único - Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas
ou tomadas.

SEÇÃO VII
DAS CONTAS MUNICIPAIS

Art. 128 - Até o dia primeiro de marco do ano subseqüente, o Prefeito Municipal encaminhará à
Câmara Municipal e esta ao Órqão do Sistema de Controle Externo, as contas relativas ao
exercício anterior, que compor-se-ão de:
I - Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras da administração direta e indireta,
inclusive dos fundos especiais e das fundações instituídas e rnantidas pelo Poder Público.
li - Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas dos órgãos da
administração direta com as dos fundos especiais, das fundações e autarquias instituídas e
mantidas pelo Poder Público Municipal.
111 - Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas das empresas
municipais.
IV -Notas explicativas às demonstrações de que trata este artigo ..
V - Relatório circunstanciado da gestão dos recursos públicos municipais no exercício
demonstrado.
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SEÇÃO VIII
DA PRESTAÇÃO E Tor,,1ADA DE CONTAS

Art. 129 - São sujeitos à prestação de contas os agentes da administração municipal responsáveis
por bens e valores pertencentes ou confinados à Fazenda pública municipal.
§ 1° - O Tesoureiro da Prefeitura Municipal, ou servidor que exerça a função, fica obrigado à
apresentação diária do boletim de tesouraria, que será afixado em loca! próprio na sede da
mesma.
§ 2° - Os demais agentes municipais apresentarão suas prestações de contas até o dia quinze do
mês subseqüente àquele em que o valor tenha sido recolhido.

SEÇÃO IX
DO CONTROLE !NTERNO INTEGRADO

Art. 130 - Os poderes Executivo e Legislativo manterão, de forma integrada, um sistema de
controle interno, apoiado nas informações contábeis com o objetivo de:
I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianuai e a execução dos programas do
Governo Municipal.
11 - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e à eficiência da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial das entidades da administração municipal, bem como da
aplicação de recursos públicos pai entidades de Direito Privado.
111 - Exercer o controle dos empréstimos e dos financiamentos, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres do Município.

SEÇÃO X
DA ADMiNISTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

Art. 131 - Compete ao Prefeito Municipal a administração dos bens municipais, respeitada a
competência da Câmara Municipal quanto àqueles empregados nos serviços desta.

Art. 132 - A alienação de bens municipais far-se-á de conformidade com a !egislação pertinente.

Art. 133 - A afetação e desafetação de bens municipais dependerá de lei autorizada aprovada por
dois terços dos membros da Câmara.
Parágrafo Único - As áreas transferidas ao Município em decorrência da aprovação de
loteamentos serão consideradas bens dominais enquanto não se efetivarem benfeitorias que Ihes
dêem outra destinação.

Art. 134 - O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão permissão
ou autorização, conforme interesse público.
Parágrafo Unico - O Município poderá ceder seus bens a outros órgãos públicos, inclusive os da
administração indireta, desde que atendido o interesse público.

Art. 135 - O Município poderá ceder a particulares, para serviços de caráter transitório, conforme
regulamentação a ser expedida pelo Prefeito Municipal, máquinas, irnplernentos e operadores do
Município, desde que os serviços da Municipalidade não sofram prejuízo e o interessado recolha,
previamente, a remuneração arbitrada e assine um termo de responsabilidade pela conservação e
devolução dos bens cedidos.

Art. 136 - A concessão administrativa de bens municipais de uso e domínio especial dependerá da
lei e licitação e far-se-á mediante contrato por prazo determinado, sob pena de nulidade do ato.
§ 1° - A licitação poderá ser dispensada nos casos permitidos na legislação aplicável.
§ 2° - A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita mediante licitação a
t'titulo precário e por decreto.
§ 3° - A autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por portaria, para
atividades ou usos específicos e transitórios.
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Art. 137 - Nenhum servidor será dispensado, transferido, exonerado ou terá aceitado o seu pedido
de demissão sem que o órgão responsável pelo controle dos bens patrimoniais da Prefeitura ou da
Câmara ateste que o mesmo devolveu os bens móveis e imóveis do Município que estavam sob
sua guarda.

Art. 138 - O órgão competente do Município será obrigado, independentemente de despacho de
quaiquer autoridade, a abrir inquérito administrativo e a propor, se for o caso, a competente ação
civil e criminal, contra qualquer servidor, sempre que forem apresentadas denúncias contra o
extravio ou danos de bens municipais.

Art. 139 - O Município, preferencialmente à venda ou à doação de móveis, concederá direito real
de uso, mediante concorrência.
Parágrafo Único - A concorrência poderá ser dispensada quando o uso se destinar a
concessionário de serviço público, entidades assistências, ou verificar-se relevante interesse
púbiico na concessão, devidamente justificado.

Art. 139-A. - É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos
que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada
por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Art. 139-B. - A lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após
adequadamente atendidos aos em andamento e contempladas as despesas de conservação do
patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de
lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. .

Art. 139-C. - É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o
atendimento do disposto no § 3° do artigo 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor
da indenização.

CAPíTULO VII
DAS OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS

Art. 140 - É de responsabilidade do município, mediante licitação e de conformidade com os
interesses públicos, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, prestar serviços
públicos e realizar obras públicas, podendo contrata-Ias com particulares através de processo
licitatório.

Art. 141 - Nenhuma obra pública, salvo os casos de extrema urgência, devidamente justificados,
será realizada sem que conste:
I - O respectivo projeto e projeto executivo.
11 - Orçamento do seu custo.
111 - A indicação dos recursos financeiros para o atendimento das respectivas despesas.
IV - A viabilidade do empreendimento, conveniência e oportunidade para o interesse público.
V - Os prazos para início e término.
VI - Do plano plurianuaí quando sua execução se estenda além do exercício.

Art. 142 - A concessão ou a permissão de serviço público somente será efetivada com a
autorização legislativa e mediante contrato, precedido de licitação.
§ 1° -Serão nulas de pleno direito as concessões e as permissões, bem como qualquer outra
autorização para a exploração de serviço público, feitas em desacordo com o estabelecido neste
artigo.
§ 2° - Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e à
fiscalização da administração municipal, cabendo ao Prefeito aprovar suas tarifas respectivas.
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Art. 143 - Os usuários estarão representados nas entidades prestadoras de serviços públicos na
forma que dispuser a legislação municipal, assegurando-se sua participação em decisões relativas
a:
I - Planos e programas de expansão de serviços.
11 - Revisão da base de cálculo dos custos operacionais.
III - Política tarifária.
IV - Nível de atendimento da população em termos de qualidade e quantidade.
V - Instaiação e funcionamento de mecanismo a partir do Município ou nele sediado, para o
atendimento direto, rápido e gratuito de pedidos e reclamações dos usuários, inclusive para
apuração de danos causados a terceiros.
Parágrafo Único - Em se tratando de empresas concessionárias de serviços públicos, a
obrigatoriedade mencionada neste artigo deverá constar do contrato de concessão ou permissão.

Art. 144 - As entidades prestadoras de serviços públicos são obrigadas, pelo menos uma vez por
ano, a dar ampla divulgação de suas atividades, informando, em especial, sobre planos de
expansão, aplicação de recursos financeiros e realização de programas de trabalho.

Art. 145 - Nos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos serão estabelecidos,
entre outros:
I - Os direitos dos usuários, inclusive as hipóteses de gratuidade.
II - As regras para a remuneração do capital e para garantir o equilíbrio econômico e financeiro do
contrato.
111 - As normas que possam comprovar a eficiência no atendimento do interesse público, bem
como permitir a fiscalização pelo município, de modo a manter·o serviço contínuo, adequado,
acessível.
IV - As regras para orientar a revisão periódica das bases de cálculo dos custos operaclonais e de
remuneração de capital, ainda que estipuladas em contrato anterior.
V - A remuneração dos serviços prestados aos usuários diretos, assim como a possibiiidade de
cobertura dos cursos por cobrança a outros agentes beneficiados pela existência dos serviços.
VI - As condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão da concessão ou permissão.
Parágrafo Único - Na concessão ou permissão de serviços públicos, o município reprimirá
qualquer forma de abuso de poder econômico, principalmente as que visem à dominação do
mercado, à exploração monopolística e ao aumento abusivo de lucros.

Art. 146 - O Município poderá revogar a concessão ou permissão dos serviços que forem
executados em desconformidades com o contrato ou ato pertinente, bem como daqueles que se
revelarem insatisfatórios para o atendimento aos usuários.

Art. 147 - As licitações para a concessão ou a permissão de serviços públicos deverão ser
precedidas de ampla publicidade, através de edital afixado em locais de maior acesso ao público e
pelo serviço de rádio da região.

Art. 148 - As tarifas dos serviços públicos prestados diretamente pelo Município ou por órgãos da
administração descentralizada serão fixadas pelo Prefeito Municipal, cabendo à Câmara definir os
serviços que serão remunerados pelo custo, acima do custo e abaixo do custo, tendo em vista seu
interesse econômico e social.
Parágrafo Único - Na formação do custo dos serviços de natureza industrial cornputar-se-ão para a
depreciação e reposição dos equipamentos e instalações, bem como previsão e expansão dos
serviços.

Art. 149 - O Município poderá consorciar-se com outros municípios para a realização de obras,
execução de serviços de interesse comuns, seja na divisão territor.iallimítrofe, seja na prestação de
serviços entre ambos.
Parágrafo Único - O Município deverá propiciar meios para criação dos consórcios de órgãos
consultivos constituídos por cidadãos não-pertencentes ao serviço público municipal.
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Art. 150 - Ao município é facultado conveniar com a União ou com o Estado a prestação de
serviços públicos de sua competência privativa, quando lhe faltarem recursos técnicos ou
financeiros para a execução dos serviços em padrões adequados, ou houver interesse mútuo para
a celebração do convênio.
Parágrafo Único - Na celebração dos convênios de que trata este artigo deverá o Município:
I - Propor os planos de expansão dos serviços públicos.
II - Propor critérios para a fixação de tarifas.
111 - Realizar a avaliação periódica da prestação dos serviços.

Art. 151 - A criação pelo município de entidade administrativa indireta para a execução de obras ou
prestação de serviços públicos só será permitida caso a entidade possa assegurar sua
autosustentação financeira.

Art.152 - Os órgãos colegiados das entidades da administração direta do Município terão a
participação obrigatória de um representante de seus servidores, eleito por estes, mediante voto
direto e secreto, conforme regulamentação a ser expedida por ato do Prefeito.

CAPíTULO VII!
DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

SEÇÃO I
DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 153 - O governo municipal manterá processo permanente de planejamento, visando a
promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria dos serviços
públicos municipais. -
Parágrafo Único - O desenvolvimento do Município terá objetivos de realização plena de seu
potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços
respeitados as peculiaridades e a cultura local e preservação do patrimônio ambiental e artificial.

Art. 154 - O processo de planejamento municipal deverá conter considerações aos aspectos
técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetos, diretrizes e metas para a ação municipal,
propiciando que as autoridades, técnicos em planejamento, executores e representantes da
sociedade civil participarem do debate sobre problemas locais e as alternativas para o seu
enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 155 - O planejamento municipal deverá orientar-se pelos-seguintes princípios básicos:
I - Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis.
11 - Eficiência e eficácia na utilização de recursos públicos financeiros, técnicos e humanos
disponíveis.
111 - Complementaridade e integração de políticos, planos e programas setoriais.
IV - Viabilidade técnico-econômica das proposições avaliadas a partir do interesse social da
solução e dos beneficios públicos.
V - Respeito e adequação à realidade local e regionai em consonância com os planos e
programas estaduais e federais.

Art. 156 - A elaboração e a execução dos planos e programas do Governo Municipal obedecerão
às diretrizes do plano diretor e terão acompanhamento e avaliação permanente, de modo a
garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

SEÇÃO II
DOS INSTRUMENTOS DA POlÍTICA URBANA
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Art. 157 - Dentre outros instrumentos legais da União, do Estado e em Lei do Município, destacam-
se para os fins desta Lei Orgânica os seguintes:
I - planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social;
II - planejamento das regiões metropolitanas quando for o caso, aglomerações urbanas e
microrregiões do município;
III - planejamento municipal, em especial:
a) plano diretor;
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;
c) zoneamento ambiental;
d) plano plurianual;
e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
f) gestão orçamentária participativa;
g) planos, programas e projetos setoriais;
h) planos de desenvolvimento econômico e social;
IV - institutos tributários e financeiros:
a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU;
b) contribuição de melhoria;
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
V - institutos jurídicos e políticos:
a) desapropriação;
b) servidão administrativa;
c) limitações administrativas;
d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano;
e) instituição de unidades de conservação;
f) instituição de zonas especiais de interesse social;
g) concessão de direito real de uso;
h) concessão de uso especial para fins de moradia;
i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
j) usucapião especial de imóvel urbano;
I) direito de superfície;
m) direito de preempção;
n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;
o) transferência do direito de construir;
p) operações urbanas consorciadas;
q) regularização fundiária;
r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades. e grupos sociais menos favorecidos;
s) referendo popular e plebiscito;
VI - estudo prévio de impacto ambienta! (ElA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (E!V).
§ 10 - Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria,
observado o disposto na Lei Federal N° 10.257, de 10.6.2001.
§ 20

- Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por
órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa área, a concessão
de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente.
§ 3° - Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por parte do
Poder Público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação de
comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil.

Art. 158 - Os instrumentos de planejamento municipal mencionado no artigo anterior deverão
incorporar as propostas constantes nos planos e nos programas setoriais do município, dadas as
suas implicações para o desenvolvimento local.

SEçAo X!!
DAS ASSOCIAÇÕES DE CLASSES E O PLANEJAMENTO MUNICIPAL
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Art. 159 - O município buscará, por todos os meios ao seu alcance, a cooperação das associações
representativas no planejamento municipal.
Parágrafo Único - Para fins deste artigo, entende-se como associações representativas, quaisquer
grupos organizados, de fins lícitos, que tenham legitimidade para representar seus fiíiados,
independentemente de seus objetivos e natureza jurídica.

Art. 160 - O Município submeterá à apreciação das associações, antes de encaminha-Ios à
Câmara, os projetos de lei do plano plurianual, orçamento anual e plano diretor, a fim de receber
sugestões quanto 'a oportunidade e ao estabelecimento de prioridades das medidas propostas.
Parágrafo Único - Os projetos de que trata este artigo ficarão à disposição das associações
durante trinta dias, antes das datas fixadas para a sua remessa à Câmara.

Art. 161 - A convocação das entidades mencionadas neste capítulo far-se-á por todos os meios à
disposição do Governo Municipal.

CAPíTULO IX
DAS POLÍTICAS MUNICIPAiS

SECÃO I
DA SAÚÓE PÚBLICA

Art. 162 - A saúde é direito de todos os municípios e dever do Poder Público, por isso é criado o
SUS - Sistema Único de Saúde, assegurando mediante políticas sociais e econômicas que visem
à eliminação do risco de doenças e serviços para sua promoção, proteção, recuperação e
conservação, sem distinção de classes e tendência político-partidária.

Art. 163 - Para atingir os objetivos de saúde pública o Município promoverá. Em conjunto com a
União e o Estado:
I - Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação e lazer.
II - Respeito ao meio-ambiente e controle da poluição ambienta!

Art. 164 - As ações de serviços de saúde são de natureza pública, cabendo ao Poder Público
Municipal sua normalização e controle devendo sua execução ser feita preferencialmente através
de serviços públicos, e complementarmente através de serviços de terceiros.

Art. 165 - São competências do Município, exercidas pela Secretaria Municipal de saúde:
I - Comando do SUS no âmbito municipal, em articulação com a Secretaria de Saúde e órgãos
afins. -
11 - Instituir planos de carreira para os profissionais de saúde, baseados nos princípios e critérios
aprovados em nível nacional, assegurando-Ihes pisos salariais racionais e incentivos à dedicação
exclusiva e tempo integral, capacitaçáo e recic!agem permanentes, condições adequadas de
trabalho para a execução de suas atividades em todos os níveis.
111 - Assistência contínua de saúde e prevenção.
IV - A elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de saúde em termos de prioridades e
estratégias municipais, em consonância com o plano estadual de saúde e de acordo com as
diretrizes do Conselho Municipal de Saúde, aprovadas em lei.
V - A elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUS para o Município.
VI - A proposição de projetos de lei municipais que contribuam para a viabi!ização e concretização
do SUS no Município.
VII - A administração do Fundo Municipal de Saúde.
VIII - A compatibilização e complementação das normas técnicas do Ministério da Saúde e da
Secretaria Estadual de Saúde, de acordo com a realidade municipal.
IX - O planejamento e execução das ações e serviços de. saúde com eles relacionados,
controlando as condições ambientais e de trabalho, e os problemas com elas relacionadas.
X - A administração e execução das ações de serviços de saúde e de promoção nutricional, de
abrangência municipal e intermunicipal.
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XI - A formulação e imp!ementação da política de recursos humanos na esfera municipal, de
acordo com as políticas nacional e estadual de saúde.
XII - A implementação do sistema de informação de saúde no âmbito municipal.
XIII - O acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de morbi-mortalidade no âmbito
municipal.
XIV - O planejamento e execução das ações de controle e vigilância sanitária, epidemiológica e de
saúde do trabalhador.
XV - O planejamento e execução das ações de controle do meio ambiente e de saneamento
básico.
XVI - a normalização e execução, no âmbito municipal, de política nacional de insumos e
equipamentos para a saúde.
XVII - A execução, no âmbito municipal, dos programas e projetos estratégicos para o
enfrentamento das prioridades nacionais, estaduais e municipais, assim como situações
emergenciais.
XVIII - A complementação das normas referentes às relações com o setor privado e a celebração
de contratos com o mesmo na abrangência municipal
XIX - A celebração de convênios intermunicipais para formação de sistema de saúde quando
houver indicação técnica e consenso das partes.
XX - Organização de setores sanitários na zona rural com alocação de recursos técnicos e
práticos de saúdes adequadas à realidade epidemiológica local, observada os princípios de
regularização e hierarquização.
Parágrafo Único - Os limites dos setores sanitários referidos no inciso XX deste artigo constarão
do plano diretor municipal e serão fixados segundo os seguintes critérios:

a) Área geográfica de abrangência.
b) Descrição da clientela.
c) Resolutividade dos serviços à disposição da população.

Art. 166 - Ficam criadas no município duas instâncias colegiadas de caráter deliberativo: A
Conferência e Conselho Deliberativo de Saúde.
§ 1° -A Conferência Municipal de Saúde, convocada pelo Prefeito, com ampla representação da
comunidade objetivando avaliar a situação do Município e fixar diretrizes para a política municipal
de saúde.
§ 2° - O Conselho Municipal de Saúde, com o objetivo de formular e controlar a execução da
política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, é composta pelo
Prefeito, vereadores e representantes de entidades prestadoras de ·serviços de saúde e ainda
trabalhadores do SUS, cuja regulamentação dar-se-a por lei ordinária municipal.
§ 3° - A lei municipal determinará a abrangência a instituições privadas sem fins lucrativos da
participação equânime no SUS.

Art. 167 - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos.
§ 1° - O SUS - Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento do Município,
do Estado e da União, além de outros previstos nesta Lei Orgânica.
§ 2° - O conjunto dos recursos destinados às ações e serviços de saúde no Município, constituem
o fundo Municipal de Saúde.
§ 3° - O montante das despesas de saúde não serão inferior a dez por cento das despesas globais
do orçamento anual do Município, computadas as transferências constitucionais.

Art. 168 - No âmbito de saúde do município é dever do Governo Municipal:
I - Dar seguridade e estímulo às ações básicas de saúde. Assegurando prioritariamente, o
atendimento materno-infantil, através de promoção permanente que objetive a redução da
mortalidade.
1\ - Estimular as ações básicas de saúde para a criança através de:

a) Terapia e reidratação oral.
b) Controle das infecções respiratórias agudas.
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c) Controle de crescimento pela imunização, alimentação e outros meios necessários e
indispensáveis à saúde e à vida.

Art. 169 - O não-cumprimento das determinações contidas nesta seção implicará crime de
responsabilidade administrativa, sujeitando o agente às penalidades da lei.

SEÇÃO li
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Art. 170 - O ensino ministrado nas escolas municipais será gratuito e manterá:
I - Ensino fundamental, obrigatório, inclusive para os que não tiveram acesso à escoia na idade
adequada.
" - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física, mental ou
sensorial.
111 - Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade, inclusive
subvencionando as entidades privadas de caráter filantrópico existentes no Município.
IV - Ensino noturno regular, adequado às condições do educando.
V -Atendimento ao educando, no ensino profissionaiizante, inciusive manutenção e aperfeiçoando
do artesanato.
VI - Atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de
fornecimento gratuito de material didático, alimentação e assistência médico-odontológica.
§ 1° - É dever do Município subvencionar o estudo de alunos da terra que em face do não-
oferecimento de cursos técnicos de nível médio ou superior no município, estão deslocados às
outras cidades, cursando os mesmos, vedada qualquer forma de discriminação.
§ 2° - A subvenção em forma de ajuda de custo e de bolsa escolar será destinada a alunos
carentes ou comprovadamente necessitados que comprometam-se perante termo assinado, a
atuarem gratuitamente em ações de educação interioranas, nas diversas áreas, encabeçadas e
planejadas pelo Município, no período de férias escolares.
§ 3° - É dever do Município reconhecer, dar seguridade e subvencionar as entidades privadas cuja
vida funcional não vise a lucros ou dividendos.
§ 4° - Os convênios firmados entre os municípios e as entidades privadas não excluirão as
cláusulas de obrigatoriedade de prestação periódica de contas e da fiscalização do poder público
municipal.

Art. 171 -As entidades privadas de ensino e atendimento comunitária cujos estatutos comprovem
isenção de fins lucrativos deverão efetuar, na Prefeitura e no prazo de noventa dias da
promulgação desta Lei Orgânica, o cadastro geral de. sua entidade, que deverá conter,
obrigatoriamente:
I - Seção de aprendizagem profissionalizante, que abranja funções diversificadas de ensino.
I! - Cadastro de alunos aptos ao aprendizado de qualquer profissão liberal.
111 - Projeto da despesa prevista para o ano letivo subseqüente, incluindo material para a prática de
aprendizagem.
Parágrafo Único - O município obriga-se a subvencionar junto às escolas particulares filantrópicas
e outras sem fins lucrativos, existentes no município, cem por cento da anuidade do aluno em nível
de ensino fundamental, quando excedente em sua rede oficial do Município, e no mínimo,
cinqüenta por cento da anuidade do aluno de curso profissionalizante não-oferecido pela rede
municipal de ensino.

Art. 172 - O município promoverá, anualmente, recenseamento, da população escolar e fará a
chamada dos educandos.

Art. 173 - O Município zelará, por todos os meios ao seu alcance, pela permanência do educando
na escola.

Art. 174 - O calendário escolar municipal será flexível e adequado às peculiaridades das condições
sociais e econômicas dos alunos.
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Art. 175 - Os currículos escolares serão adequados às peculiaridades do Município e valorizarão a
cultura local, suas manifestações, o conhecimento das Constituições Federai, Estadual e lei
Orgânica municipal, bem como os deveres e direitos da cidadania.
Parágrafo único ~ A partir do ano letivo de 2003, é obrigatória a inclusão na grade curricular do
ensino municipal em nível do Ensino Fundamental il, as matérias que versem sobre noções
básicas de agricultura racional, ecologia e meio ambiente.
Nota:
Emenda do vereador José Agacir Vieira de Castro - 22/11/2002

Art. 176 - O município promoverá a educação pré-escolar e o ensino de 1° Grau com a
colaboração da sociedade e a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, visando ao
pleno desenvolvimento das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.
Parágrafo Único - O Poder Público municipal, assegurará, na promoção da educação pré-escolar
e do ensino de 1° Grau, a observância dos seguintes princípios:
I - Igualdade de condições para todos, no acesso e permanência na escola, inciusive transporte
para os que residem na zona rural.
11 - Garantia de ensino fundamental e profissional, obrigatório e gratuito, na rede escolar municipal,
inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria.
111 - Garantia de padrão de qualidade e gestão democrática do ensino.
IV - Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas.
V - Garantia de prioridade de aplicação, no ensino público municipal, dos recursos a ele
destinados por esta Lei Orgânica, Constituição Federal e Constituição Estadual.
VI -Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física e mental, na rede
oficial do município.
VII - Garantia da destinação de cem por cento da arrecadação proveniente do IPTU para o ginásio
municipal gratuito.

Art. 177 - No prazo de cento e oitenta dias a contar da promulgação desta Lei, o Prefeito enviará à
Câmara projeto de lei suplementar que regulamente e instituía:
I - O sistema municipal de ensino.
1/ - A organização administrativa e técnico-pedagógica do órgão municipal de educação.
!II - O plano de carreira do magistério público municipal, bem como o seu estatuto.
IV - O plano plurianual de educação.
V - O Conselho Municipal de Educação.
Parágrafo Único - Aos membros do magistério público murucipal serão assegurados:

a) Plano de carreira com promoção assegurada mediante critérios justos de aferição de
tempo de efetivo exercício no magistério, considerando-se a aptidão e o desenvolvimento
profissional.

b) Piso salarial condigno, nos termos desta Lei, sem prejuízo de outras vantagens inerentes
ao exercício do magistério.

c) Participação efetiva no planejamento das diretrizes do ensino público municipal.
d) Garantia de condições técnicas adequadas ao exercício do magistério.
e) Direito preferencialmente à direção da escola, na forma das eleições criadas nesta Lei

Orgânica, artigo 179

Art. 178 - É assegurada a participação do magistério público municipal, mediante representação
em comissões de trabalho na elaboração dos projetos de lei relativos:
I - Ao plano de carreira do magistério.
II - Ao Estatuto do magistério público municipal.
111 -A gestão democrática do ensino público municipal.
IV - Ao plano plurianual de educação.

Art. 179 - Após noventa dias da promulgação desta Lei far-se-á eleições diretas nos colégios
municipais com contingente estudantil, funcional e docente superior a cem contingente estudantil,
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funcional e docente superior a cem componentes, para os cargos de diretora e vice-diretora do
estabelecimento de ensino respectivo, escolhidas dentre suas professoras, considerando-se eleita
e empossa da a que obtiver maioria de votos, designada como vice-diretora a segunda mais
votada.
Parágrafo Único - Na eleição de que trata o presente artigo, consideram-se aptos a votar todos os
funcionários, professores e alunos com idade igualou superior a doze anos, regularmente lotados
e matriculados na unidade de ensino, em voto eqüitativo, e feito repetido de dois em dois anos.

Art 180 - fica aberto, na política de educação municipal, o mercado de trabalho aos professores de
nível pedagógico, natural e residente no Município, vedado qualquer discriminação político-
partidária.

Art. 181 - O Poder Público através, de sua Secretaria Municipal de Educação e Cultura, criará,
impreterivelmente, um grupo votante composto de cinco professores de nível normal e pedagógico
para fiscalizar as escolas na zona rural e ministrarem cursos de qualificação e me!horia do ensino.

Art. 182 - É dever do Município fomentar a prática desportiva amadora e não-amadora,
abran.gendo todo o Município, favorecendo inclusive aos alunos matriculados nas escolas
estaduais, como direito de cada um, observadas:
, -Autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto à sua organização e
funcionamento.
11 - A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional; e, em
casos específicos, para o desporto profissional.
111 - O tratamento diferenciado para o desporto amador e o não-amador.
IV - A proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.
Parágrafo Único - O Poder Público Municipal incentivará o lazer, com forma de promoção social.

SEÇÃO 111
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 183 - A ação do Município no campo da assistência social objetivará promover:
I - A integração do indivíduo ao mercado de trabaiho e ao meio social, através da cultura, desporto
e profissionalização.
11- O amparo à velhice e à criança abandonada, pelo sistema de habitação, alimentação e
assistência médico-hospitalar.
III - A integração das comunidades carentes, criando mercado de trabalho artesanal, incentivado e
subsidiado pelo poder Público, com participação das associações representativas da comunidade.

Art. 184 - É parte integrante das obrigações do Prefeito promover, junto ao Poder Judiciário local, a
instalação e funcionamento do juizado de menores, no que concerne:

a) À qualificação e designação de voluntários de bons antecedentes, servidores públicos
municipais ou não, para integrarem a corporação dos comissários de menores.

b) A acordar e manter com a corporação uma gratificação mensal pela prestação de serviços.

Art. 185 - REVOGADO.

Art. 186 - Lei do Município criará o órgão de defesa da criança, denominado de Equipe
Interprofissional, que será composto por representantes indicados pelo Poderes Públicos
Municipais, podendo conveniar com órgãos da União, do Estado e outras organizações não
governamentais sem fins lucrativos, conforme as disposições da lei.
Parágrafo Único - Lei Municipal ordinária estabelecerá diretrizes para o poder de ação,
organização do presente órgão.

Art. 187 - A mulher novorientense é considerada peça fundamental e indispensável ao
desenvolvimento sócio-econômico e cultura! do município, com direito de igualdade no lar, na
prole, no trabalho, iazer e opções sociais.
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Parágrafo Único - lei ordinária instituirá o Conselho de Defesa da Mu!her, cuja iniciativa do projeto
caberá ao Prefeito, a um terço dos membros da Câmara ou à proposta subscrita por dez por cento
das senhoras mães-de-família e sua aprovação dependerá do voto favorável da maioria simples da
Câmara.

SEÇÃO IV
DA ECONOMIA

Art. 188 - O Município promoverá o seu desenvolvimento econormco agindo de modo que as
atividades econômicas realizadas em deu território contribuam para elevar o nível de vida e bem-
estar da população local, e ainda valorizar o trabalho humano e a mão-de-obra existente no
Município.
Parágrafo Único - Para a consecução dos objetivos mencionados neste artigo, o Município atuará
de forma exclusiva ou em conjunto com a União, o Estado e municípios circunvizinhos, de modo a
satisfazer a plenitude destes interesses.

Art. 189 - Na promoção do desenvolvimento econômico o Município agirá sem prejuízo de outras
iniciativas, no sentido:
I - Fomentar a livre iniciativa.
11 - Privilegiar a geração de empregos.
lI! - Utilizar tecnologias de uso intenso de mão-de-obra.
IV - Racionalizar a utilização de recursos naturais.
V - Proteger o meio ambiente.
VI - Proteger os direitos dos usuários do serviço público e os consumidores de um modo geral.
VII - Dar tratamento diferenciado à pequena produção, ao artesanato, às micro e pequenas
empresas locais, considerando sua contribuição para a democratização de oportunidades
econômicas, inclusive para os grupos sociais carentes. -
VIII - Estimular o associativismo, o cooperativismo e a micro e pequena empresa.
IX - eliminar entraves burocráticos que possam limitar o exercício da atividade econômica.
X - Desenvolver ação direta reivindicatória junto a outras esferas de governo, de modo que sejam,
entre outras, efetivas:

a) Assistência técnica.
b) Crédito especializado ou subsidiado.
c) Estímulos fiscais e financeiros.
d) Serviços de suporte informático ou de mercado.

Art. 190 - O Município desenvolverá esforços para proteger Q consumidor através de:
! - Orientação e fraternidade de assistência jurídica, independentemente da situação social e
econômica do reclamante.
I! - Criação de órgãos no âmbito da Prefeitura ou da Câmara para a defesa do consumidor.
1/1 - Atuação coordenada com a União e o Estado para a plenitude dos interesses comuns dos
consumidores.

Art. 191 - O Município dispensará tratamento diferenciada à micro e pequena empresa, assim
definidas em lei municipal.
§ 1° - Às micro e pequenas empresas serão concedidos os seguintes favores fiscais:
I - Isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS.
/I - Dispensa da escrituração dos livros fiscais estabelecidos pela legis!ação tributária municipal,
ficando obrigadas a manter arquivada a documentação relativa aos atos de negócios que
praticamente ou em que estiverem.
111 -Isenção da taxa de licença para a localização de estabelecimentos.
§ 2° - O tratamento diferenciado previsto neste artigo será dado aos contribuintes citados, desde
que tenham condições estabeiecidas na legislação específica.
§ 3° - O Município, em caráter precário e por prazo determinado, definido em ato do Prefeito
Municipal, permitirá a instalação de micro e pequena empresa na residência de seus titulares,
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desde que não prejudiquem as normas ambientais, de silêncio, segurança, trânsito e de saúde
pública.
§ 4° - As micro e pequenas empresas, quando trabalhadas exclusivamente pela família, não terão
bens penhorados pelo, município para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva.

Art. 192 - Fica assegurada às rnicro e pequenas empresas a simplificação ou eliminação, através
de ato do Executivo Municipal, de procedimento administrativo em seu relacionamento com a
administração municipal direta e indireta, especialmente relativo às iicitações.

Art. 193 - Os portadores de deficiência física e limitada sensorialmente, assim como as pessoas
idosas, terão prioridade para exercer o comercio eventual ou ambulante no Município.

SEÇÃO V
DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Art. 194 - É dever do Governo Municipal, no âmbito de sua competência, a realização de
investimentos para formar e manter a infra-estrutura básica capaz de atrair, apoiar e incentivar o
desenvolvimento agropecuário e demais atividades produtivas no meio rural, seja diretamente
delegação ao setor privado.
Parágrafo Único - A atuação do Município dar-se-á de modo a atender à fixação de contingentes
populacionais, possibilitando-Ihes acesso aos meios de produção e geração de renda,
estabelecendo a necessária infra-estrutura destinada a viabilizar esse propósito.

Art. 195 - O governo Municipal atuará na zona rural com os seguintes objetivos:
I - De planejar e executar com o auxílio dos serviços técnicos de extensão rural, condições de
trabalho e mercado para os produtos, a rentabilidade dos empreendimentos e a melhoria do
padrão de vida da família, evitando por todos os meios ao seu alcance o êxodo rural.
11 - Proporcionar meios para assegurar aos pequenos e microprodutores rurais e, inclusive,
trabalhadores braçais, condições racionais de trabalho e mercado para os produtores.
111 - Garantir o escoamento e armazenamento da produção, sobretudo aquela necessária ao
abastecimento alimentar.
IV - garantir a utilização raciona i dos recursos naturais e desenvolver processos para a
recuperação dos solos empobrecidos.
V - Incentivar e promover no município o cultivo de grãos oleaginosos como a soja, girassol e
outros, bem como desenvolver sua industrialização para a transformação e produção de alimentos.
VI - Colaborar técnica e financeiramente, no que couber, para a proteção e incremento da
pecuária no território do município através de:

a) Distribuição de matrizes suínas, ovinas, caprinas e outras espécies melhoradas e
adaptadas às condições climato!ógicas locais, em sistema de troca-troca aos pequenos e
microprodutores rurais.

b) Incentivo à introdução e adaptação de espécies zootécnicas de interesse econômico para
o município.

c) Programas municipais de vacinação animal em massa.
VII - Lei do Município disporá sobre o incentivo e promoção ao desenvolvimento da apicultura,
através de instituições não governamentais;
VIII - Lei do Município disporá sobre o incentivo e promoção ao desenvolvimento da piscicultura
nos açudes públicos municipais, através de instituições não governamentais;
IX - Lei do Município disporá sobre o incentivo e promoção ao desenvolvimento da agricultura
irrigada para os pequenos e médios agricultores, através instituições não governamentais.

Art. 196 - Para fomentar a agricultura o Poder Púbiico Municipal fará constar no orçamento anua!
dotações adequadas à manutenção de um fundo rotativo que:
I - Possibilite a compra, conservação e distribuição de sementes selecionadas aos produtores
rurais, notadamente pequenos e micro, em sistema de empréstimo para plantio, cuja devolução
dar-se-à no período da colheita, com grãos também selecionados, da produção obtida.
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11- Distribuição de mudas frutíferas melhoradas, adaptadas às condições climáticas locais, e ainda
o incentivo ao seu cultivo.
111- Incentivo ao cultivo de espécies alternativas, notoriamente o incremento à produção de
hortaliças por populações carentes das margens dos lagos públicos municipais, de formas a elevar
o padrão alimentar e o nível de renda das famílias, devendo o Município prestar assistência sócio-
técnico-administrativa e fornecer dentro de suas possibiiidades, os primeiros insumos.
IV - Comprar pelo menos vinte por cento da safra de grãos alimentícios, locais, para que sejam
armazenados e conservados pelo poder público municipal e vendidos a preço de custo ou
emprestados ao produtor na época oportuna.
Parágrafo Único - Os recursos que ensejarem a demanda do item IV deste artigo serão
considerados a fundo perdido, portanto, não-rotativos, e serão sempre que necessário,
suplementados ou reconstituídos nos orçamentos subseqüentes, de acordo com a previsão.

Art. 197 - Para controle e equilíbrio dos preceitos do artigo anterior, o Poder Público Municipal fará,
obrigatoriamente, no prazo de seis meses da promulgação desta Lei Orgânica, o cadastramento
geral do pequeno e microprodutor rural, os quais assinarão compromisso de selecionar a parte de
sua produção que desejar incluir no fundo rotativo.
Parágrafo Único - Lei ordinária regulamentará as diretrizes da política e do fundo rotativo de
fomento agrícola, dentro dos padrões instituídos nesta lei e dos critérios tecnológicos do serviço de
extensão rural, bem como as possibilidades do Município consorciar-se com o Estado e com
municípios vizinhos com vistas ao desenvolvimento e apoio ao fomento da produção no que diz
respeito à tecnologia, armazenamento e escoamento da produção agrícola.

Art. 198 - Como método de fomento à agropecuária, e ainda no intuito de minimizar o êxodo rural,° Município propugnará por uma política de construção de poços amazonas, profundos, barreiros
pequenos açudes e outras estruturas hídricas necessárias ao acúmulo de água prontamente
localizada para o consumo humano e animal, nas mais áridas de seu território.

SEÇÃO V!
DAS AÇÕES URBANAS

SUB-SEÇÃO I
Do PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO ou UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS

Art 199 - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I - garantia do direito a cidade sustentável, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho
e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
II - gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas
dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano;
111- cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;
IV - planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das
atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e
corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;
V - oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos
interesses e necessidades da população e às características locais;
VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à

infra-estrutura urbana;
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos

geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente;
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e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não
utilização;

f) a deierioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambienta!;

VII - integração e compiementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o
desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência;
VIII - adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana
compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do
território sob sua área de influência;
IX - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
X - adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos
púbiicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos
geradores de bem-estar geral e a fruiçáo dos bens pelos diferentes segmentos sociais;
XI - recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de
imóveis urbanos;
XII - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio
cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
XIII - audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o
meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;
XIV - regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda
mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e
edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais;
XV - simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilicias,
com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades
habitacionais;
XV! - isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social.

Art. 200 - O plano diretor do Município aprovado pela Câmara é o instrumento básico na política
urbana a ser executada pelo Município.
§ 10 - O plano diretor fixará os créditos que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e
ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio natural e construido
e o interesse da coletividade.
§ 20

- O plano diretor deverá ser elaborado com a participação das entidades representativas da
comunidade diretamente interessada.
§ 3° - O plano diretor definirá as áreas especiais de interesse social,urbanístico e ambiental, para
as quais será exigido aproveitamento adequado nos termos previstos na Constituição Federal.

Art. 200-A - Lei municipal específica para área incluída no plano diretor determinará o
parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do saio urbano não edificado, sub-utilizado
ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida
obrigação.
§ 1° - Considera-se suo-utilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no
plano diretor ou em legislação dele decorrente;
§ 2° - O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da
obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis.
§ 3° - A notificação far-se-á:
I - por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel ou,
no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração;
11 - por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo
inciso !.
§ 4° - Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a:
I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal
competente;
11 - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento.

r>.
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§ 5° - Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a
que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto
aprovado compreenda o empreendimento como um todo.
§ 6°. É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subuti!izado
ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
11 - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
111 - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais
e sucessivas, assegurados o valor reai da indenização e os juros legais.

Art. 200-B - A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou "causa mortis", posterior à data da
notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização prevista no art. 200-
A, sem interrupção de quaisquer prazos.

Art. 200-C - Pertencem ao Município, na forma estabelecida no Código Civil Brasileiro, os bens a
que referem seus arts. 39, 1.237, i.276, 1.822 e 1.844.

SEÇÃOIV
Do IPTU PROGRESSIVONOTEMPO

Art. 201 - Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do
art. 200-A, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5º do art. 200-A, o Município
procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU)
progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos.
§ 1° - O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o
caput do art. 20Q-A e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a
alíquota máxima de quinze por cento.
§ 2° - Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utiiizar não esteja atendida em cinco anos, o
Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação,
garantida a prerrogativa prevista no art. seguinte.
§ 3° - É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que
trata este artigo.

SEÇÃOV
DA DESAPROPRIA.ÇÃOCOMPAGAMENT,oEMTiTUlOS

Art. 201-A - Decorridos cinco anos de cobrança do iPTU progressivo sem que o proprietário tenha
cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à
desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.
§ 1° - Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados
no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da
indenização e os juros legais de seis por cento ao ano.
§ 2° - O valor real da indenização:
I - refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de
obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação de que
trata o § 2~ do art. 200-A;
11 - não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.
§ 3° - Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos.
§ 4° - O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco
anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público.
§ 5° - O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por
meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento
Iicitatório.
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§ 6° - Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5º as mesmas obrigações de
parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 200-A.

SEÇÃO VI
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art. 201-8 - O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição
de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.
§ 1º Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de
preempção e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano
após o decurso do prazo inicial de vigência.
§ 2º O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do § 1º,
independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel.

Art. 201-C 198-G - O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar
de áreas para:
I - regularização fundiária;
11 - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
111 - constituição de reserva fundiária;
IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI- criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII- criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
VIII- proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;
Parágrafo único. A lei municipal prevista no § 1º do art. 201-8 deverá enquadrar cada área em que
incidirá o direito de preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo.

Art. 201-0 - O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o Município,
no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-Ia.
§ 1º À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por terceiro
interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão: preço, condições de pagamento e prazo de
validade.
§ ;2º O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional de
grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput e da intenção de
aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.
§ 3º Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário autorizado a
realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada.
§ 4º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao Município, no
prazo de trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel.
§ 5º .Ao. alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de pleno
direito.
§ 6º Ocorrida a hipótese prevista no § 5º o Município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base
de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele.

SEÇÃO VII
OA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 201-E - O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido
acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada
pelo beneficíário.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a
área do terreno.
§ 2º O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona
urbana, ou diferenciado para áreas específicas, dentro da zona urbana.
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§ 3º O plano diretor definirá os limites maxirnos a serem atingidos pelos coeficientes de
aproveitamento, considerando a proporciona!idade entre a infra-estrutura existente e o aumento de
densidade esperado em cada área.

Art. 201-F - O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do
solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

Art. 201-G - Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a
outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando:
I - a fórmula de cálculo para a cobrança;
11- os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;
lI! - a contrapartida do beneficiá rio.

Art. 201-H - Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de
alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos I a IX do art. 201-C.

SEÇÃO Vi!!
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

Art. 201-1 - Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área para aplicação
de operações consorciadas.
§ 12 Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas
coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores,
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área
transformações urbanísticas estruturais, rnelhorias sociais e a valorização ambiental.
§ 2º Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas:
I - a modificação de índices e características de parcelamento, 'uso e ocupação do solo e subsolo,
bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente;
\I - a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a
legislação vigente.

Art. 201-J - Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de
operação urbana consorciada, contendo, no mínimo:
I - definição da área a ser atingida;
11- programa básico de ocupação da área;
111- programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela
operação;
IV - finalidades da operação;
V - estudo prévio de impacto de vizinhança;
VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados
em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e 11do § 2º do art. 201-1;
VII - forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da
sociedade civil.
§ 1º Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inciso VI deste artigo serão
aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada.
§ 2º A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as licenças e
autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo com o piano de
operação urbana consorciada.

Art. 201-L - A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão
pelo Município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção,
que serão alienados em leilão ou utiiizados diretamente no pagamento das obras necessárias à
própria operação.
§ 1º Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas
conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação.
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§ 2Q Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será utilizado
no pagamento da área de construção que supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso
e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica que aprovar a operação urbana
consorciada.

SEÇÃO IX
DA TRANSFERt:NCIA DO DiREITO DE CONSTRUIR

Art. 201-M - Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel
urbano, privado ou público, a exercer em outro tocal, ou alienar, mediante escritura pública, o
direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o
referido imóvel for considerado necessário para fins de:
I - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
11 - preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico,
social ou cultural;
111 - servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população
de baixa renda e habitação de interesse social.
§ 12 A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público seu
imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a li! do caput.
§ 2Q A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da
transferência do direito de construir.

SEÇJi.o X
Do ESTUDO DE iMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)

Art. 201-N - Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área
urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter
as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público
municipal.

Art. 201-0 - O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas
proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:
I - adensamento populacional;
11 - equipamentos urbanos e comunitários;
111 - uso e ocupação do solo;
IV - valorização imobiliária;
V - geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI - ventilação e iluminação;
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
Parágrafo único. Dar-se-à publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis
para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado.

Art. 201-P - A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de
impacto ambiental (ElA), requeridas nos termos da legislação ambiental.

Art. 202 - O Município promoverá, em consonância com a política urbana e respeitadas as
disposições do plano diretor, programas de habitação popular destinados a melhorar as condições
de moradia da população carente e de seu território.
§ 1° - A ação do Município deverá orientar-se para:
I - Ampliar o acesso a lotes mínimos, dotados de infra-estrutura básica às condições de moradia.
11 - Estimular e assistir tecnicamente projetos comunitários e associativos de construção de
habitação e serviços. .
111 - Urbanizar e titular áreas ocupadas por população de baixa renda, passíveis de urbanização.
§ 2° - Na promoção de seus programas de habitação popular o Município deverá articular-se com
os órgãos estaduais, regionais e federais competentes e, quando couber, estimular a iniciativa
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privada a contribuir para aumentar a oferta da moradia adequadas e compatíveis com a
capacidade econômica da população.

Art. 203 - O Município, em consonância com sua política urbana e segundo o disposto em seu
plano diretor, deverá promover programas de saneamento básico destinados a melhorar as
condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e os níveis de saúde da população.
Parágrafo Único - A ação do Município deverá orientar-se para:
I - Ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviços de saneamento
básico.
1/ - Executar programas de saneamento em áreas pobres, atendendo à população de baixa renda,
com soluções adequadas e de baixo custo para o abastecimento de água e construção de esgotos
sanitários.
111 - Executar programas de educação sanitária e melhoramento da participação da comunidade na
solução de seus problemas de saneamento.
IV - Levar à prática, pelas autoridades competentes, de tarifas sócias para os serviços de água.

Art. 204 - O município deverá manter articulação permanente com os demais municípios de sua
região e com o Estado, visando à racionalização da utilização dos recursos hídricos e das bacias
hidrográficas, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União.

Art. 205 - O Poder Executivo Municipal fará, obrigatoriamente, no prazo de um ano da
promulgação desta Lei Orgânica, o emplacamento das ruas, numeração de prédios e afixação de
sinais de trânsito.

Seção XI
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CJDADE

Art 205-A. - Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os
seguintes instrumentos:
I - órgão colegiado de política urbana em nível municipal;
/I - debates, audiências e consultas públicas;
111 - conferências sobre assuntos de interesse urbano, em municipal;
IV - iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano;

Art. 205-B. - No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do
inciso 111 do art. 157 desta Lei Orgânica incluirá a realização de debates, audiências e consultas
públicas sobre as propostas do plano p!uríanual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento
anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.

Art. 205-C. - Os organismos gestores da sede e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e
significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da
cidadania.

Art. 205-0. - O Poder Público municipal poderá facultar ao proprietário de área atingida pela
obrigação de que trata o caput do art. 200-A, a requerimento deste, o estabelecimento de
consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel.
§ 1º Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou
edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, após
a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas
ou edificadas.
§ 2º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao
valor do imóvel antes da execução das obras, observado o disposto no § 2º do art. 201-A.
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Art. 205-F. - Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos
urbanos, serão diferenciados em função do interesse social.

Art. 205-G. - Nos casos de proqramas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos
por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa área, os
contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos:
I - terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando o disposto no
inciso II do art. 134 do Código Civil;
11 - constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos
habitacionais.

205-H. - É vedada a nominação de um mesmo homenageado para mais de um distrito, vila,
povoado, logradouro, prédio, sala ou quaisquer ambientes sobre o domínio e manutenção dos
poderes públicos municipais.
I - Preferencialmente, a nominação de que trata o caput deste artigo será em homenagem ao
cidadão novorientense falecido que tenha prestado relevantes serviços ao Município;
11 - A nominação somente poderá homenagear pessoa viva quando não residir no Município e que
detenha título de cidadão novorientense, podendo ser substituída a qualquer tempo quando
cassado o referido título por maioria de dois terços da Câmara Municipal ou após seu falecimento.

SEÇÃOV!I
DO MEIO AMBIENTE

/\

Art. 206 - O município deverá atuar no sentido de assegurar a todos os cidadãos o direito a um
meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum ao povo e
essencial à qualidade de vida.
Parágrafo Único - Para assegurar a efetividade a esse direito, Ó Município deverá articular-se com
órgãos estaduais, regionais e federais competentes e , ainda, quando for o caso, com municípios
circunvizinhos, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental.

Art. 207 - O Município atuará mediante planejamento, controle e fiscalização das atividades,
públicas ou privadas, causadoras efetivas ou em potencial de alterações significativas no meio
ambiente.

Art. 208 - O Município, ao promover a ordenação de seu território, definirá zoneamento e diretrizes
gerais de ocupação que assegurem a proteção dos recursos naturais, em consonância com o
disposto na legislação estadual ou municipal pertinente.

Art. 209 - A política urbana do Município e seu plano diretor deverão contribuir para a proteção do
meio ambiente através da adoção de diretrizes adequadas de uso e ocupação do solo urbano.

Art. 210 - Nas licenças de parce!amento, !oteamento e localização, o Município exigirá o
cumprimento da legislação de proteção ambiental emanada da União e do Estado.

Art. 211 - As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender
rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, sob pena de suspensão da concessão ou
permissão por parte do município.

Art. 212 - O município assegurará a participação das entidades representativas da comunidade no
planejamento e na fiscalização da proteção ambiental, garantindo amplo acesso aos interessados
às informações sobre as fontes de poluição e degradação ambiental ao seu dispor.

ríTULOV
DOS DiREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

CAPíTULO I
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DO CIDADÃO

Art. 213 - O Município garantirá ao cidadão imediata e plena efetividade dos direitos e garantias
individuais e coletivas constantes na Constituição Federa!, Constituição Estadual e Lei Orgânica
Municipal.
§ 1° - Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão do nascimento, idade, cor,
raça, sexo, orientação sexual, estado civil, trabalho, religião, ideologia política ou filosófica,
deficiência física, mental ou sensorial, por ter cumprido pena nem por qualquer particularidade ou
condição social.
§ 2° - O Município estabelecerá normas em lei, dentro do âmbito de sua competência, para punição
administrativa a quem descumprir o disposto neste artigo.

Art. 214 - Qualquer cidadão ou cidadã que se sinta burlado nos seus direitos de cidadania poderá
recorrer de ofício ao Poder judiciário a fim de legitimar prerrogativas no artigo.

Art. 215 - Os direitos e deveres do cidadão ou cidadã não-observados neste capítulo, serão
regidos pela Constituição da República conforme o disposto em seu artigo 5°, seus itens, alíneas e
parágrafos.

CAPíTULO 11
DO CONSUMIDOR

Art. 216 - O Poder Público Municipal primará, por todos os meios legais, pela defesa do
consumidor.
Parágrafo Único -- Fica criada a Comissão Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON,
que será composta por: um representante do Poder Executivo, L!m legislativo, de cada entidade de
classe existente no Município, um da paróquia e três donas de casa.

Art. 217 - À Comissão de Defesa do Consumidor compete:
a) Formular, coordenar e executar programas e atividades relacionados com a defesa do

consumidor, buscando, quando ror ° caso, apoio e assessoria nos órgãos congêneres em
nível estadual ou federal.

b) Fiscalizar produtos e serviços, inclusive públicos.
c) Zelar pela qualidade, quantidade, preços, apresentação e distribuição de produtos e

serviços.
d) Emitir parecer, recorrer às autoridades competentes, se for o caso, sobre produtos e

serviços consumidos no Município.
e) Receber e apurar reclamações de consumidores, encaminhando-os e acompanhando-os

junto aos órgãos competentes.
f) Propor soluções, melhorias e medidas legis!ativas de defesa do consumidor.
g) Por esta delegação de competência, autuar infratores, aplicando-Ihes sanções de ordem

administrativa e pecuniária, inclusive exercendo o poder de polícia municipal e
encaminhando, quando for o caso, ao Representante local do Ministério Público, as
eventuais provas dos crimes e contravenções penais.

h) Denunciar publicamente, através da imprensa, as empresas ou indivíduos infratores.
i) Buscar integração, por meio de convênios, com municípios vizinhos, visando a melhorar a

consecução de seus objetivos.
j) Orientar e educar os consumidores, através de palestras, sobre como deverá agir em sua

defesa na hora de comprar algo para si ou para a família.
I) Incentivar a organização comunitária e estimular as entidades locais, representativas de

classe, a imporem respeito aos direitos dos consumidores.
m) Atuar como policiador de preços e qualidade dos produtos de origem animal e vegetal
comercializados no centro de abastecimento municipal e em outros locais em que sejam
vendidos ao consumidor, inclusive zona rural, autuando os infratores com multas e sanções de
caráter administrativo e fazendo encaminhamento para processos criminais.
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§1° - A CONDECON é o órgão municipal responsável pela política de abastecimento e pelo
tabelamento dos preços de venda de produtos de origem vegetal e animal, inclusive carnes E.'
verduras para o consumo humano, a quem compete, nos termos desta lei Orgânica, fixar o limite
máximo dos preços e sua época e percentual de majoração.
§2° - A desobediência às diretrizes do CONDECON implicará sanções previstas nos itens deste
caput.

Art. 218 - A CONDECON não terá vinculo político, religioso ou filosófico e será regida por uma
diretoria composta de um Presidente, um Secretário e um Conselho Fiscal composto de cinco
membros.
Parágrafo único - A direção da CONDECON será escolhida simbolicamente entre os membros
constantes do parágrafo único, artigo 216, desta, e não excluirá os representantes dos poderes
constituí dos.

Art. 219 - Compete ao Prefeito Municipal, sob pena de responsabilidade administrativa, dar
provimento e assessoramento a formação e execução da política global relacionada com a defesa
do consumidor.

CAPíTULO li!
DOS DiREITOS E PRERROGATIVAS DA MULHER

Art. 220 - A mulher é a cidadã, e também a pedra fundamental na edificação da família, no
convício do lar e da sociedade, exercendo sua cidadania em pé de igualdade com o homem, por
isso o Município adotará medidas com vistas a assegurar-lhe o seu exercício pleno.
Parágrafo único - O Município reconhecerá e dará seguridade ao órgão de defesa da mulher, por
elas instituído, proporcionando-Ihes condições financeiras, apoio cívico, moral e judicial.
Art. 221 - O Poder Público Municipal manterá política de apoio à mulher, no que diz respeito à:
1- Saúde:

a) Será definido e incluído na lei orçamentária anual dotação específica que possibilite
atendimento capaz de promover, prevenir, manter e recuperar a saúde da mulher,
notadamente àquelas desprovidas de meios financeiros;

b) Será garantido atendimento especial de prevenção do câncer cérvico-uterino e da mama
para assegurar a cobertura da população feminina com garantia de referenciamento para
níveis mais complexos de atuação;

c) Será garantido atendimento especial e prioritário à mulher de carência mental e
psicológica;

d) Será assegurado, no serviço público de saúde, o acesso a todos os métodos
contraceptivos reversíveis, não-danosos, garantindo-se ainda informações sobre o
funcionamento dos mesmos e assistência médica necessária;

e) Será assegurada, na rede de saúde pública municipal, assistência integral às mulheres
que necessitem de aborto nos casos previstos em lei federal.

\I - Trabalho:
a) Será criada e mantida pelo Poder Público Municipal a rede artesanal de trabalho para a

mulher, notadamente as que não têm profissão definida ou amparo do lar;
b) A rede artesanal será extensiva às escolas da comunidade, entidades de ciasse e

movimentos de promoção social existentes no Município, cabendo ao Poder Público
subvenciona-Ios sem prejuízo da ação fiscalizadora pertinente.

c) Será criada a Comissão de Compras e Vendas Artesanais, que funcionará vinculada ao
Gabinete do Prefeito, a quem pertence o controle da política artesanal, e por cujo
desenvolvimento responderá solidariamente nos termos desta Lei Orgânica.

\lI - Combate à violência contra a mulher:
a) Cabe ao Poder Público Municipal adotar medidas enérgicas com vistas à coibição, por

todos os meios legais, da violência contra a mulher, dando-lhe proteção e gaíantia de
assistência jurídica;

b) Cabe ao Poder Público Municipal instituir e manter o Conselho de Defesa da Mulher, o
qual será regulamentado em lei municipal delegada.
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Art. 222 - É garantida às mulheres sem profissão definida, habitantes efetivas das zonas de baixo
meretrício do Município, assistência médica especial, levada a elas pelo Poder Público Municipal,
obrigatória e periodicamente, no tocante à sua saúde íntra-uterina e controle de doenças infecto-
contagiosas de natureza venérea, devendo efetivar-se:
I - Assistência e controle médico obrigatório, sob pena de fechamento do estabelecimento.
11- Custeio, pelo Município, dos exames necessários e fornecimento dos remédios relativos.
111- Distribuição, mediante palestras informativas, de instrumentos contraceptivos.
Parágrafo único - A assistência de que trata o presente artigo é obrigação inadiável do Município e
promovida gratuitamente.

Art. 223 - O não-cumprimento às diretrizes deste capítulo implicará crime de omissão-
constitucional, sujeitando o agente às penalidades da lei.
Parágrafo único - Os casos não-previstos nesta Lei Orgânica serão arrimados ao Artigo 7 Da
Constituição Federal, consubstanciados aos itens que lhe dizem respeito.

CAPíTULO IV
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA

Art. 224 - É dever indelegável do Município assegurar os direitos fundamentais da criança, no que
concerne à saúde, educação, alimentação, moradia solidariedade, socorros médicos e
odontológicos a priori.
Parágrafo único - Incluem-se nos fundamentos deste capítulo o adolescente e o idoso, conforme
suas peculiaridades de condições, de amparo do lar e da família.

Art. 225 - Para atendimento e desenvolvimento das ações destinadas à criança, ao adolescente e
ao idoso desamparado, o Município aplicará anualmente o mínimo de cinco por cento de sua
receita realmente arrecadada.

CAPíTULO V
DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA, O IDODO E PESSOAS INDEFESAS

Art. 226 - Cabe ao Município adotar providências enérgicas, nos termos da lei e com o apoio do
Judiciário, contra quem efetuar maus tratos físicos, morais e ideológicos contra a criança, o idoso
desamparado e demais pessoas indefesas.
Parágrafo único - O Poder Público Municipal delegará poderes ao Juizado de Menores para a
eficácia de ação e vigilância, podendo, inclusive, solicitar a _proteção do Ministério Público e/ou
força policial.

Art. 227 - As penalidades cabíveis contra quem infringir as disposições deste capítulo não excluem
o agente por parentesco, afinidade, pátrio poder ou guarda legal da vítima.

Art. 228 - O Poder Público Municipal convencionará com o Estado a inclusão de dependências na
cadeia pública para a reclusão de mulheres sentenciadas, detenção destas e de menores, nos
termos da lei.
Parágrafo único - Será mantida pelo Poder Público Municipal a assistência médica e alimentar dos
encarcerados da Justiça Pública.

ATO DAS DISPOSiÇÕES FINAIS TRANSITÓRIAS

Art. 1° - Fica o Prefeito Municipal notificado para, no prazo de cento e vinte dias da promulgação
desta Lei Orgânica Municipal, conveniar com o Estado a construção e instalação da cadeia pública
observado o disposto em seu Artigo 228.
Parágrafo único - A inobservância à presente notificação implicará crime de omissão
constitucional, sujeitando o agente às penalidades da lei.
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Art. 2° - Fica criado, com dependência de regulamentação plebiscitária e convenção de limites, o
distrito de Palestina, cuja sede adotará a denominação de Vila de Palestina.
Parágrafo único - No prazo improrrogável de cento e oitenta dias, a contar da promulgação desta
Lei Orgânica, o Poder Público Municipal adotará as providências necessárias à consolidação da
legitimidade do referido distrito.

Art. 3° - Para dar execução ao que preceitua o Artigo 12, parágrafos 2 e 3, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição da República, fica criada e instalada, num prazo de
cento e vinte dias da promulgação desta, a Comissão Municipal de Demarcação e Limites -
COMDEL - órgão temporário de representação legal do Município de Novo Oriente - CE, formada
por pessoas capacitadas e com reconhecido saber da área geográfica do mesmo, composta por
dois representantes do Poder Executivo, dois do Legislativo e três da sociedade civil, para:
I - Contatar e negociar com os poderes constituídos dos município vizinhos, inclusive do Estado do
Piauí, na forma da lei estadual 3.855, de 10 de outubro de 1957, os reais limites do Município de
Novo Oriente.
I! - Recusar ou selar acordos em definitivo com os mesmos, procurando fazer valer sempre o
disposto na lei de emancipação, ou no intuito de facilitar negociações e tornar mais retilíneas e
compreensíveis as suas linhas demarcatórias, fazer concessões e obter compensações territoriais,
observando sempre o interesse municipal, o caráter histórico, cultural e geográfico da área
transacionada.
111 - Representar em juízo, reivindicando interesses municipais sempre que ocorrer discordância
quanto à lisura legal.
IV - Acompanhar os trabalhos da equipe topográfica encarregada dos trabalhos demarcatórios.
§1° - A Comissão de que trata o presente artigo tem plenos poderes para representar o Município
no tocante às atribuições que lhe são designadas, obrigando-se, entretanto, a manter informado
sobre bases de acordos e negociações os poderes constituídos municipais e a sociedade civil.
§2° - Os membros serão nomeados e a Comissão instalada por ato do Prefeito Municipal, bem
como sua dissolução, quando do início e término dos trabalhos, respectivamente, não cabendo
este vetar qualquer dos nomes indicados por outros segmentos legais.
§3° - Qualquer membro e mesmo toda a Comissão poderá ser destituída quando omissa em suas
atribuições, por provocação do Prefeito Municipal ou por qualquer dos membros do Legislatívo, em
propositura aprovada por dois terços favoráveis dos membros da Câmara Municipal.
§4° - O Poder Executivo é obrigado, por todos os meios ao seu alcance, a prover a presente
Comissão de instrumentos, apoio logístico, assessorias especializadas e demais formas de auxílio
necessário ao fiel cumprimento de suas atribuições.
§5° - A Comissão de que trata o presente artigo terá um coordenador e um secretário eleitos
simbolicamente dentre seus membros, só que a participação de todos é voluntária, percebendo
apenas o necessário ao ressarcimento de suas despesas.

Art. 4° - Cessada a lide, resolvidos os pontos limítrofes, o Poder Público Municipal fará traçar suas
linhas divisórias e dará conhecimento de suas área territorial e de seu mapa geográfico ao Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE, à Justiça Eleitoral, Civil e Criminal.
Parágrafo único - Os trabalhos demarcatórios poderão ser realizados conforme o mesmo
dispositivo constitucional, com o auxílio da União.

Art. 5° - A não-observância ao disposto no artigo anterior implicará crime de omissão-
constitucional, sujeitando o agente às penalidades da lei.

Art. 6° - Após trinta dias da promulgação desta Lei Orgânica, os Secretários Municipais e
ocupantes de cargos de confiança e chefia de órgãos públicos municipais deverão entregar, na
Secretaria da Câmara Municipal, suas declarações de bens, as quais serão transcritas em livro
próprio e divulgadas para conhecimento público.

Art. 7° - Imediatamente após a promulgação desta, deverá ser votada pela Câmara Municipal lei
que regulamente a indenização de despesas de viagens de interesse público, obedecendo à

. '"
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ordem hierárquica do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, Vereadores, Secretários Municipais e
outros servidores da Municipalidade.

Art. 80 - Cento e vinte dias após a promulgação desta Lei Orgânica, o Chefe do Executivo
publicará edital de concorrência, aberto a todos os interessados, para a escolha do hino oficial do
Município, com a obrigatoriedade do hino vencedor ser homologado por dois terços dos membros
da Câmara e cabendo aos mesmos, se interessar, apreciar todas as letras e músicas inscritas.

Art. 9° - É de competência do órgão municipal em que esteja vinculado o servidor, com ou sem a
provocação deste, a iniciativa do processo de aposentadoria e pensão, nos termos do Artigo 98
desta Lei Orgânica.

Art. 10 - A aposentadoria e/ou pensão de que trata o artigo anterior será processada pelo chefe do
departamento respectivo, sem prejuízo da juntada de documentos comprobatórios e encaminhada
à assessoria jurídica do Município, para conhecer de sua legalidade, emitir parecer e encaminhá-Ia
ao Prefeito Municipal para a emissão do ato concessório definitivo.

Art. 11 - Os atos processuais de aposentadoria da Câmara são afetos à sua secretaria, com vistas
à assessoria jurídica do Poder Legislativo e referendados por sua Mesa Diretora mediante ato
concessório.

Art. 12 - É livre em todo o território municipal a expressão do credo de qualquer natureza religiosa,
devendo o Município zelar pela proteção aos templos e suas manifestações.

Art. 13 - É reconhecido como patrimônio histórico cultural do Município de Novo Oriente o lago
natural denominado "Lagoa do Tigre", situado na zona urbana da cidade, devendo o Poder Público
Municipal tomar, doravante, todas as medidas necessárias à sua preservação e proteção de suas
margens naturais contra a invasão imobiliária.
Parágrafo único - Para fins de execução do que preceitua este artigo, o Poder Público poderá usar
a legislação federal, estadual e municipal pertinente.

Art. 14 - Fica criado e será instalado no prazo de cento e vinte dias da promulgação desta, pe!o
Executivo Municipal, o Serviço Municipal de Vigilância Sanitária, adjunto ao Departamento de
Agricultura do Município, obrigatoriamente coordenado por um médico veterinário, competindo ao
mesmo além de outras atribuições:
I - Fiscalizar o abate de animais cuja carne se destine ao consumo humano e emitir parecer sobre
sua qualidade. _
li - Verificar a procedência dos animais e conhecer do seu estado sanitário.
111 - Embargar vendas e confiscar produtos de origem animal e vegetal quando estes não
atenderem à plenitude das especificações necessárias à saúde humana e ambienta/.
IV - Representar junto aos órgãos competentes contra quem infringir suas diretrizes, quando as
punições ultrapassarem o seu poder de polícia.
V - Atuar junto com a CONDECON, no que couber.

Art. 15 - Fica o Prefeito Municipal notificado para, num prazo de cento e vinte dias a contra a
promulgação desta Lei Orgânica, concluir e aparelhar o matadouro público municipal, tornando sua
utilização efetiva e, após isso emitir normas coibitivas e punitivas ao abate de animais cuja carne
se destine ao consumo humano, fora de suas dependências e sem o conhecimento do Serviço
Municipal de Vigilância Sanitária.

Art. 16 - Após a promulgação desta Lei Orgânica Municipal, os postos de saúde da zona rural
somente serão construí dos conjugadamente às unidades escolares respectivas, devendo os já
existentes serem aparelhados no prazo máximo de um ano.

Art. 17 - É considerado feriado público municipal o dia 10 de outubro, data histórica de
emancipação do Município, nos termos da lei estadual 3.855, de 10 de outubro de 1957, devendo o
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Poder Público Municipal promover vasta programação comemorativa através de gincanas culturais,
eventos desportivos e outras manifestações que dignifiquem e qualifiquem a importância da data.

Art. 18 - A Assembléia Municipal Constituinte concederá honrarias ao mérito a pessoas e
entidades civis que tenham prestado relevantes serviços à elaboração da Lei Orgânica Municipal,
devendo a honraria e seu titular serem citados no ato solene de promulgação da mesma.

Art. 19 - Fica autorizada, a tiragem de 500 exemplares desta Lei Orgânica Municipal, publicados,
para que possam ser distribuídos gratuitamente entre as autoridades, entidades de classe,
cidadãos, bibliotecas públicas, colégios do município, ao Judiciário e demais órgãos competentes,
cujas despesas ocorrerão pelas dotações orçamentárias próprias.

Art. 20. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços
públicos de saúde pelo Município serão equivalentes a quinze por cento do produto da
arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158
e 159, inciso I, alínea b e § 3°.
§ 1° Caso o Municípios aplique percentuais inferiores aos fixados no caput deste artigo deverá
elevá-Ios gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de, pelo
menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos sete por
cento.
§ 30 O recursos do Município destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos
pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será
acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no artigo 74 da
Constituição Federal.
§ 4° Na ausência da lei complementar a que se refere o artigo 198, § 3° da Constituição Federal, a
partir do exercício financeiro de 2005, o Município aplicará o disposto neste artigo.

Art. 21. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza
alimentícia, os de que trata o artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas
complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em
juizo, os precatórios pendentes na data de promulgação desde de 13.9.2002 e os que decorram de
ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em
moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo
máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos.
§ 10 É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor.
§ 2° As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final
do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento_ de tributos da entidade devedora.
§ 3° O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para dois anos, nos casos de precatórios
judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que
comprovadamente único à época da imissão na posse.

Art. 22. Lei do Município instituirá o Fundo de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata o
artigo 82 do ADCT e outros que vierem a destinar, devendo o referido Fundo ser gerido por
entidades que contem com a participação da sociedade civil.
Parágrafo único - Para o financiamento do Fundo Municipal, poderá ser criado adicional de até
meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Serviços ou do imposto que vier a substituí-Ia,
sobre serviços supérfluos, de acordo com a Lei Federal que definirá os produtos e serviços
supérfluos a que se referem os artigos 80, inciso 11, e 82, §§ 1° e 2° do Atos das Disposições
Transitórias da Constituição Federal.

Art. 23. Serão pagos conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal, não se Ihes aplicando
a regra de parcelamento estabelecida no caput do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal, os débitos da Fazenda Municipal oriundos de sentenças
transitadas em julgado, que preencham, cumulativamente, as seguintes condições:
I - ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários;
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11 - ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o § 3° do art. 100 da Constituição
Federal ou pelo art. 87 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
111 - estar, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da publicação da Emenda
Constitucional n° 37 de 12.6.2002.
§ 1° Os débitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos saldos, serão pagos na
ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios, com precedência sobre os de
maior valor.
§ 2° Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não tiverem sido objeto de
pagamento parcial, nos termos do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
poderão ser pagos em duas parcelas anuais, se assim dispuser a lei.
§ 30 Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos de natureza alimentícia
previstos neste artigo terão precedência para pagamento sobre todos os demais.

Art. 24. Para efeito do que dispõem o § 30 do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê
a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o
disposto no § 4° do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em
precatório judiciário, que tenham valor igualou inferior a trinta salários-mínimos, perante a Fazenda
Municipal.
Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-
se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do
valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma
prevista no § 30 do art. 100 da Constituição Federal..

Art. 25. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos ineisos I e 111 do § 3° do art. 156
da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso 111 do caput do mesmo artigo:
I - terá aüquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se referem os itens 32, 33
e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nO406, de 31 de dezembro de 1968;
11 - não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resulte, direta ou
indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso I.

Art. 26 .. Enquanto lei complementar municipal não disciplinar o disposto no inciso 11, do art. 72 - A,
desta Lei Orgânica, o processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações
definidas naquele artigo, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação
do Estado:
I - a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e
a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia
e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o
denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos
de processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o
suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante;
/I - de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e
consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos
presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores
sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator;
11/ - recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro de cinco dias,
notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem,
para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que
pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente no Município, a
notificação far-se-á por edital publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias,
pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão
processante emitirá parecer dentro de cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento
da denúncia, ° qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo
prosseguimento, o Presidente designará, desde logo, o início da instrução, e determinará os atos,
diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição
das testemunhas;
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IV - o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa
de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo-lhe permitido
assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e
requerer o que for de interesse da defesa;
V - concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no .
prazo de cinco dias, e após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou
improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para
julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será lido, integralmente, e, a seguir, os
Vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de quinze
minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de duas
horas, para produzir sua defesa oral;
VI - concluída a defesa, proceder-se-é tantas votações nominais, quantas forem as infrações
articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo o denunciado que for
declarado, pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, incurso em qualquer
das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara
proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre
cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do
mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o
arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça
Eleitoral o resultado;
VII - o processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro de noventa dias,
contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o
julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os
mesmos fatos.
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