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A c. mara Municipal de Antonina <- o Norte, no uso de suae 
atribuicccs const.tucionais e legais, em scssao de 05 ce abril de 
1990. promulga a prescntc Lei Organic l do Municipio de Ante 
r.ina do Norte. com as seguintes ..... spo. ;ocs: 

T!TULO I 
Du Organizacac Mur cipal 

CAPfTULO  
Do Municipio 

SE<;;:AO I  Da Competencia Privativa · · · · · 7 

SE<;AO I 
Disposicces Gerais 

Art. 1 ° - 0 Municipio de Antonina do Norte, pessoa juridi 
ca de direito publico interno, no pleno uso de sua autonomia po 
litica, administrativa e financcira, regersea por esta Lei Orga 
nica, votada par sua Camara Municipal. 

Art. 2°  Sao Podcrcs do Municip,o, independentes e har 
menicos entre si, o Legislativo e o Exec utivo. 

Paragrafo unico  Sao Simbolos do M.unicipio a Bandeira o 
o Hino, reprcsentativos de sua cultura c hist6ria. 

Art. 3°  Constiluem hens do Municipio todas as coisas m6 
vcis e imoveis, dircitos c a<iics quc a qual: uer titulo lhe pertencam. 

Art. 4°  A sede do Municipio cilLc o nome e tern a cate 
goria de cidade, c sera localizada cm tr rreno publico. 

SE(:AO II 
Da Divisiio Administrativa do Municipio 

Art. 5°  0 Municipio podera divi.lrse, para fins adminis 
trativos, cm Distritos a scrcm criados, organizados, suprimi<los 
ou Iundidos por lei apos consulta plcbi , itaria a populacao dire 
tamente interessada, observada a leg:sh·1 ao estadual e o atcndi 
mento aos rcquisitos cstabclccidos no a; t. 6° desta Lei Organica. 

§ 1 ° - A criacao do Distrito poder i efetuarse mediante fu 
sao de dois ou mais Distritos, que serf o suprimidos, sendo dis 
pensada, nessa hipotese, a verificaeao c.os requisitos do art. 6° 
desta Lei Organica. 
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'.; �0 
 A cxtincao do Distrito somcnlc sc cfctuara median 

to consulta plcbiscit n rin ;', pop11la.c;:i') cl;, {1r01. intorcssadn. 
q :;0 

 0 Diatrito l"r:'t o nomc da rcspectiva scdc, cuja ca 
tcgor ia scra a de vila. 

Art. 6°  Sao rcquisitos para criacao de Distritos: 
I  populacao, elcitorado c arrecadacao n a o inferiorcs a 

quinla parte cxig ida para a criacao de Municipio ; 
II  existencia, na povoacaosede, de polo menos, cinquenta 

moradias, cscoln publica, pesto de saudc c pesto policial. 
Paragrafo unico  A comprovacao d o atendimonto as exi 

gcncias cnumcradns ncstc art.igo farsca mcdiantc : 
a) declaracao, emitida pela Fundacao .Instituto Brasileiro do 

Goografia e Estatistica, de estimativa de populacao ; 
b ) ccrtidao, crnitida pclo Tribunal Regional Elciloral, ccrti 

ficando o numero de eleitores; 
c) certidao, ernitida pelo agente m micipal de estatistica ou 

pela repart icao fiscal do Municipio, certif'icando o numero de mo 
radias; 

d) ccrtidao do orgao fazendario estadual e do municipio cer 
tificando a arrecadacao na rcspectiva area territorial; 

e ) certidao emitida pela Prefeitura on pelas Secretarias de 
Educacao, de Sande c de ScgnranGa Publica do Estado, certifi 
cando a cxistencia da cscola publica e dos pestos de saudc e po 
licial na povoacaosede. 

Art., 7°  Na f ixucfio das divisas distritais scrfio obsrrvadas 
as scguintes normas: 

I  evitarseao, tanto quanta possivel, formas 'assimetricas. 
ostrangulamentoa e alongamentos exagerados ; 

II  darsca prcf'erencia, para a delimitacao, as linhas na 
turais, facilmcnte identificaveis ; 

III  na inexistencia de Jinhas naturais, utilizarsea linha, 
cujos extr'emos, pontos naturais ou nao, sejam facilmente identi 
ficaveis c tenham condicoes de fixidez; 

IV  c vcdada a intcrrupcao de continuidadc territorial do 
Municipio ou Distrito de origem. 

Pn.rftgra£() unico  As divisas distritais serfio dcscritas Lrc 
cho a. trccho, salvo, para cvitar duplicidade, nos treehos que co 
incidi rem com os limitos municipais. 
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Art. 8°  A altcracao de divisao administrativa do Munici 
pio somente pode ser feita quadrianal.nente, no ano anterior ao 
das eleicoes ::nunicipais. 

Art. 9°  A instalacao do Distrito se fara perante o Juiz 
de Direito da Comarca, na sede do Die trito. 

CAPlTULO II 
Da Competencia do l\Iunicipio 

SE<;AO I 
Da Competencia P ·_vativa 

Art. 10  Ao Municipio compete prover a tudo quanto diga 
respeito ao peculiar interesse e ao bonestar de sua populacao, 
cabendoIhe, :?rivativamentc, dentre or · ras, as seguintes atribui 
goes: 

I  legislar sobre assuntos fc in: .sresse local; 
TI  suplementar a Iegislacao federal e a estadual, no q u e 

couber ; 
ill elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integra 

do; 
IV criar, organizer e suprimir Distritos, observada a le 

glslacao estadual; 
V  manter, com a cooperacao teo.iica e financeira da Uniao 

e do Estado, programas de educacao 1;1 eescolar e de ensino fun 
damental; 

VI  elaborar o orcamento anual e plurianual de investi 
mentos: 

VII  instituir e arrecadar tributes, bem como aplicar ac 
suas rendas; 

VIII  fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou precos publicos ; 
IX  dispor sobre organ.zacao, administracao e execucao 

dos services locais ; 
X  dispor sobre administracao, utilizacao e alienaeao dos 

bens publicos ; 
XI  organizar o quadro e estabelecer o regime juridico uni 

co dos servidores publicos ; 
XII  organizar e prestar, diret: mente, ou sob regime de 

concessao au permissao, os services publicos locais; 
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}G'CVIII  ordenar as atividades i.rbanas, fixando condicoes 
c horfu 'us para funcionamcnto de c:·tabclccimcnto:; industria.is, 
cmncrciaiJ e de services, obscrvadas a s norm as fcderais perti 
nent cs ; 

X.,'UX  dispor sabre os services 'mcritrios c cc cemitcrios ; 
:XXX  regulamentar, licenciar, •.. ermitir, autorizar c fisca 

lizar a afixacao de cartazcs ·e anuncios, bem como a utilizacao 
de quaisquer outros meios de publicidadc e propaganda, nos lo 
cais sujeitos ao poder de policia muncipal ; 

XXXI  prestar assistencia nas ernergencias mcdicohospi 
talares de prontosocorro, por seus proprios services ou median 
to convenio com instituicao especializada ; 

XXXII  organiza. e manter os services de fiscalizacao ne 
cessari os ao exercicio do seu poder de policia administrativa; 

X:(XIII  fiscalizar, nos locais (� vendas, peso, medidas e 
condicees sanitarias dos generos alimenticios ; 

X.X ... 'CV  dispor sobre registro, vacinacao e captura de ani 
cadorias apreendidos em decorrencia de transgressao da legisla 
Gn-r.> municipal; 

xx:,:-;.r -- dispor sobre registro, , acinacao e captura de ani 
mais, com a finalidadc precipua de er adicar as molcstias de que 
possam ser portadores ou transmissorcs ; 

XXXVI � estabelecer e impor j.cnalidades por infracao de 
suas leis e regulamcntos; 

x: {VII  promover os seguintes services: 
a) mercados, f'eiras e matadouros , 
b ) construcao ·'..! conscrvacao de cs tradas e carninhos munici 

pais ; 
c) transportes coletivos estritamt·nte municipais; 
<.1) iluminac;ao p11blica; 
XXXVIII  regulamcntar o servi<,o de carros de aluguel, in· 

c:usivc o use de taximctro; 
XXXIX  asscgurar a. cxpcdic;iio de ccrtidocs requcridas as 

repartigoes administrativas municipaif\ para defesa de direitos e 
e�clarecimento de situaG6es, estabelc,�::ndo or prazos de atendi 
mcnto. 

§ 1°  As normas de lotcamentc e arruamento a que sc rc 
ie?·c o inciso XXIV dcstc artigo dcve.·ao exigir reserv.a de areas 
d<::s:inc>.das a: 
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a) zonas vcrdes c dcmais logradouros publicos ; 
b) vins de trt,frgo c de' passagvm de canalizucocs publicas, 

Jc csgotos c <le aguas pluvials nos fundos dos vales· 
' 

§ ·2°  A lei cornplcmentar de criacao de guarda municipal 
estabelccera a organizacao c compctencia dessa fcrca auxiliar na 
protecao dos bens, services o instalac.sos municipais. 

SE(AO II 

Da Competencia Comum 

Art. 11 ·  f; dn compotcuciu administrativa comum do Mu 
nicipio, da Uniao e do Estado, observada a lei complementar fe 
deral, o exercicio das scguintes mcdidas: 

I  zelar pcla guarda da Constituicao, das leis e das insti 
tuicoes democraticas c conscrvar o patrimonio publico ; 

II  cuidar da saude <: assistcncia publica, <la protecao c ga 
rautia das pessoas portadoras de deficiencia · 

' 
III  protcger os documentos, · as obras e outros · bens de 

valor hist6rico, artistico c cultural, os monumentos, as paisa 
gens naturais notavcis e os sitios arqueologicos ; 

IV  impedir a evasao, a destruicfio e a descaractcrizaciio 
de obras de artc c de outros bens de valor hist6rico artistico .ou 
cultural; ' 

V - proporcionar os mcios de accsso a cultura, a cducacao 
e ii ciencia ; 

VI  proteger o meio ambiente e combater a poluicao em 
qualquer de suas formas; 

VII  preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII  fomcntar a prodw:;ao agropecmiria c organizar O a 

bastcr;mento aJimentar; 
e  promover a fixagiio do homem ao campo, com padriio 

de vida digno do ser hum.a.no; 
X · · promovC'r progrnma.l; de c0nslrugiio de rnoradias c a 

mclhoria das condigoes habitacionais e de saneament0 b.:'i.sico; 
XI  combatrr as cansas da pobr0za r os fat.ores de mar 

ginalizal;ao, JH'OmoYcndo a integraGao social dos setores dcsfavo 
rccidos; 
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XIII  planejar o uso c a ocupacao do solo em seu territ6 
rio, especialmente em sua zona urbana; 

XIV  cstabclcccr normas de edificaciio, de loteamento, de 
arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limi 
tacoes urbanisticas convenientes a ordenacao do seu tcrritorio, ob 
servada a lei federal; 

XV  conceder c rcnovar liccnca para localizacao c Iuncio 
namento de estabclecimentos industriais, comerciais, prestadores 
de service c quaisqucr outros; 

X\"I  cassar a licenca quo houver concediclo ao cstabelcci 
mcnto quo sc tome prejudicial £1 saudc, a higicne, ao sossego, ;1 
seguranca ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou 
daterminando o fechamento do estabelecimento ; 

XVII  cstabelccer servidoes administrativas nccessarias a 
rcalizacao de seus services, inclusive a dos seus concassionarioe ; 

XVIII  adquirir bens, inclusive mediante desaproprtucac: 
XTX   regular ·1 <'lisposic;ao, o tracado c as dcmais condi 

coos dos bcns publicos de uso comum; 
XX  reguhmentar a utilizacao dos logradouros publicos 

c, espccialmente no pcrimctro urbane, dcterminar o itincrario c 
os pontos de parada dos transportcs coletivos; 

xxr --- Iixar os locn is tk estacionamento de taxis C' domais 
vciculos ; 

XXTJ  concdcr, porrnit.ir OU nutor izar OS SCl'Vi('.OS do ll':1.11::; 

portc coletivo c de taxis, Iixando as rcspectivas tarifas; 
X.XII!  f ixar e sinalizar as zonas de silcncio e de transito c 

trafego em condicoes especiais ; 
XXIV  disciplinar os services de carga c descarga c f'ixar 

a tonelagem maxima pormitida a vciculos quo circulcm cm vias 
publicas municipais ; 

XXV  tornar ohrigat6ria a utilizacao da estacao rodovia 
ria quando h.ouver; 

XXVT siualizar as vias urbanns c as cstradas municipals, 
bem como rogulamentar e fiscalizar sua utilizacao ; 

XX\'Il  prover sobre a limpeza das vias e logradom:os pu 
bl icos, remocao e destino do lixo dorniciliar e de outros residues 
de qualquer natureza; 
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XII  registrar, acompanhar e fiscalizar as concessoes do 
direitos de pesquisa e exploracao de 1 ecursos hidricos e mine 
ra " cm sous tervitorios ; 

XIII  cstabclecer e implantar politica de educacfio para 
a scguranca do transito. 

TfTULO I l 
Da Organizacao dos Podercs 

CAPfTULO I 
Do Poder Lcgis.ai.ivo 

SE(,;i\.O III 
Da Competcncia Supler.ientar 

SE(l..O 
Da Camara Municipal 

CAPfTULO U:I 
· Das V edacoes 

Art. 12  Ao Municipio compete � uplementar a legislacao 
federa: e a estadual no que couber e n.quilo que disscr respeito 
ao sou peculiar interesse. 

Paragraro unico  A competencia prevista neste artigo se 
ra cxcrcida em relagiio as Ieglslacces Federal e Estadual no que 
digam respeito ao peculiar interesse municipal, visando a. adap 
talas a realidade local. 

Art. 13  Ao Municipio e vedado: 

I  estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionalos, 
emoaracarlhes o funcionamento ou manter com eles ou seus re 
presentantes relacoes de dependencia ou alianca, ressalvada, na 
forma da lei, a colaboracao de interessz publico ; 

II  recusar fe aos documentos p.zblicos: 

IV  subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com re 
cursos pertenccntes aos cofres publicos, cuer pela imprensa, radio, 
televisao, service de altofalante ou qua.quer outro meio de co 
municacao, propaganda polttioopartidarir. ou fins estranhos a ad 
ministracao ; 

T,  manter a publicidade de atos, programas, obras, servi 
i;.os e campanhas de 6rgaos :p{1b1icos quo :,1ao tenham caratsr edu- 
('a:!�•, .nformativo ou de orientacao social, assim eomo a publici 
dac e ca qual constem nomes, simbolos 01, imagens cue caracteri 
zem promoeao pessoal de autoridades on servidores  publicos; 

Art. 16  A Camara Municipal, reunirsea, durante cada 
ano, em dois pcriodos legislativos, de :.ento e vinte dias, inician 
dosc o primeiro a Lriuta c um <le janciro a trinta e um de maio 
c o segundo, primeiro de agosto a trinta de n.ovembro. 

§ 1 o  As reunioes marcadas par a essas datas ser5o trans 
Ieridas para o primeiro dia util sub.scquente, quando rccaircm 
0".TI sabados, domingos ou feriados. 

§ 2°  A Camara so rcunira em =essocs ordinarias, extraor 
d narias ou solcncs, conforme dispuser o scu Regimcnto Intenrn. 

Art. 14  0 Poder Legislativo de, Municipio e cxercido pela 
Camara Municipal. 

Paragraf'o unico  Cada Iegiclatu ta tcra a duracao de qua 
tro anos, compreendendo cada ano umr, sesnao legislativa. 

Art. 15  A Camara Municipal i. composta de Vcrcadores 
cleitos pclo sistema proporcional, como representante do povo, 
com i..andato de quatro anos. 

§ 1°  Sao condicoes de elegibilidade para o mandato de Ve 
reader, na forma da lei federal: 

I  a nacionalidadc brasileira ; 
II  o pleno excrcicio dos direitos politicos; 
III  o alistamento eleitoral ; 
IV  o domicilio eleitoral na circunscricao ; 
V  a filiacao partidaria.; 
VI  a idadc minima de dczoito anos ; c 
\'II  scr alfabetizado. 
§ 2°  0 numero de Vercadorcs sera fixado pela Justica 

Elcitoral, tendo em vista a populacao do Municipio e observados 
os limites estabelecidos no artigo 29, IV, da Constituicao Fede 
ral. 

criar distinooes entre brasilei.ros ou preferenctas entrs III 
si; 
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§ :1°  A convocacfio cxtraordinar ia da Camara Municipn! 
f':tri;c:\: 

I  pelo Prefcito, quando este a en tender necessaria: 

11  polo Prcsidcntc da Camara para compromisso c a posse 
do Prcfeito e do VicePrefeito ; 

III  pelo Presidcnte da Camara ou a rcquerimcnto da maio 
ria dos membros da Casa, em caso de urgencia ou intercase pu 
blico relcvantc. 

IV  pela Cornissao Rcpresentativa da Camara, conformc 
previsto no artigo 36, V, dcsta Lei Organica. 

§ 4°  Na scssao lcgislativa extraordinaria, a Camnra Mu 
nicipal somcntr dolibcrtua sobrc a matcria para a qua! Ioi con 
vocada. 

Art. 17  As deliberacoes da Camara serao tomadas por 
maioria de votes, presento 2_ maioria de seus membros, salvo dis 
posicao em contrario constantc na Constituicao Federal e nrsta 
Lei Orgsnica. 

Art. 18  A sessfio lcgislativa ordinaria nao sera interrom 
pida sem a deliberacao sabre o projoto de lei or carnentaria, 

.' 1. 19  As sessocs da Camara deverao ser rcalizadas cm 
rccinto destinado ao scu (uncionamento, observado o disposto 110 

art. 3l>, XII dcsta Lei Orgnnica. 
§ 1 ° - - Comprovada a impossibilidadc de acess.o ao rccinto 

da Camara, ou outra causa que impeca a sua utilizacao, poderiio 
scr rcalizadas em outro local desiguado pelo Juiz da Cornarca no 
auto de verificacao da ocorrencia. 

§ 2°  As sessoes solenes poderao ser realizadas fora do re 
cinto da Camara. 

Art. 20  As sessoes serao publicas, salvo deliberacao em 
contrario, de dois tercos (2/3) dos Vereadores, adotada cm razao 
de motive relevante. 

Art. 21  As sessoes somente podcrao ser abertas com a 
prcscnea de, no rninirno, um tcrco dos mcmbros da Camara. 

Paragraf'o unico  Cons.derarsca prcscnte .:1 scssiio o Vc 
reader que assinar o livro de presenca ate o inicio da Ordcm do 
Dia, participar dos trabalhos do Plenario e das votacoes. 
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\'I  outorgar iscncoos e anistias fiscais, ou perrnitn a re 
missiio de dividas, sorn intercase publico just.ificado, sob pcna de 
nulidadc do ato; 

VII  exigir ou aurnentaj tributo sem lei .que o estabeleea ; 
VIII  instituir tratamento desigual entro contribuintes que 

sc encontrcm em situac_;ao cquivalente, proibida qualquer distincao 
em razao de ocupacao profissional ou func;ao por eles exercida, 
indcpcndentcmcntc da dcnominac;a0 juridica dos rcndimentos, titu 
los ou direitos; 

IX  estabelecer difercnc;a tributaria entre bens e services, 
de qualquer naturcza, em razao de sua procedcneia ou destine; 

X  cobrar tributos: 

a) em rclagao a fates geradores ocorridos antes do inicio da 
vigencia da lei que os houvcr instituido ou aumentado; 

b ) no mesmo exercicio financeiro em que haja sido publica 
da a lei que os instituiu ou aumentou ; 

XI  utilizar tributes com efeito de confisco; 

XII  estabelecer Iirnitacoes ao trafego de pessoas ou bens. 
por meio de tributes, ressalvada a cobranca de pedagio pcla utili- 
zac;ao de vias conservadas pelo Peder Publico ; 

XIII  instituir impostos sabre: 

a) patr imonio, renda ou services da Uniao, do Estado e de 
outros Municipios; 

b) ternplos de qualqucr cul to; 

c) patrimonio, renda ou services dos partidos politicos, inclu 
sive : uas fundacocs, das cntidadcs sindicais dos trabalhadores, 
das it ·:uic;oes de educacao e de ass'istencia social, sem fins lu 
crativos, atendidos os requisites da lei federal; 

d) livros, jornais, period:cos e o papel destinado a sna im 
pressao. 

§ 1 ° -- As vcdagoes cxprcssas nos incisos VII a XIII. serao 
regulamentadas em lei complementar federal. 
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SE<;AO II 
Do Funcionamento da Camara 

" A1t. 22 - A Camara reunirsea em sessoes preparat6rias, a 
partir de 31 de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para pos 
se de seus membros e eleicao da Mesa, 

§ 1 ° - A posse ocorrcra cm sessac solene, que sc rcalizara 
indcpendcntementc de numei o, sob a Preridenc:a do Vcrcador mais 
idoso derrtre os presentes. 

§ 2°  0 Vereador que nao tomar posse na sessao prevista 
r.o paragrafo anterior devera fazelo dent::o do prazo de 15 (quin 
ze ) a· as do inicio do funcionamento normal da Camara, sob pena 
de perda do mandate, salvo motive justc, aceito pela maioria ab 
soluta dos membros da Camara, 

§ 3°  Imediatamente ap6s a poso, os Vereadores rcunir 
seao sob a Presidencia do mais idoso dr ntrc os presentes c, ha 
vendo maior.a absoluta dos membros da Camara, elegerao os com· 
ponentes da Mesa, que serao automaticarr ente empossados, 

• § 4°  Inexistindo numero legal, o Vereador mais idoso den 
tre os presentcs permanecera na presidcncia e convocara sessoes 
diarias, ate que seja eleita a mesa, 

, § 5°  A ";eiGiio da Mesa da Camm n , para o segundo bienio, 
farsea no d.a 31 de janciro do terceirc ano de cada legislature, 
considcrandose automaticamente empossados os eleitos. 

, § 6°  No do da posse e ao term:'. .o do mandato os Verea 
doros dcvcriio Iazcr · dcclaraciio de sens liens, as quuis ficarao ar 
quivadas na Camara, constando <las res .ectivas atas o seu resu 
mo. 

Art. 23  0 mandate da Mesa seri de dois anos, vedada a 
reconducao para 6 mesrno car=o :.'. =le.: lo imediatarnente subse 
quente. 

Art. 24  A Mesa da Camara se cornpoe do Presidente, Vi 
ce: - Presidents, do Primeiro Secretario 2 Segundo Secretario, os 
quais se substituirao nessa ordem. 

§ 1 <> - Na constituicao da Mesa e assegurada, tanto quanto 
possivel, a representaeao proporcional dos partidos ou dos blocos 
parlamcntares que participam da Casa. 

• 3 2= - ::.'Ja ausencia dos membros da mesa o Vereador mah! 
!d::>30 assuznira a Presidencia, 
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YArt. 26  A Maioria, a Minoria, as Representacoes Partida 
rias com rnimero de membros superior � um tcrco (1/3) da com 
posicfio da Casa, e os blocos parlamen .ares terao Lider e Vice 
Lider. 

§ 1 ° - A indicacao dos Lideres sera feita em documento su 
bscrito polos membros das representacci s majoritarias, minorita 
rias, blocos parlamentarcs ou Partidos I' liticos a Mesa, nas vinto 
e quatro horas que se seguirem a instalagao do primeiro periodo 
legislativo anual. 

§ 2°  Os Lideres indicarao os �·espectivos Vice  Lideres, 
da.ndo conhecimcnto a Mesa da Camara dessa deaignaqao. 

Art. 27  Alcm de outras atribuicces previstas no Regimen 
to Interno, os Lideres indicarao os repr rsentantes partidarios nas 
cornisso. da Camara. 

Paragrafo unico  Ausente ou impedido .o Lider, suas atii 
buicoes serao exercidas pelo ViceLider. 

A1 t. 28  A Camara Municipal, observado o disposto nesta 
Lei Organica, compete elaborar seu Regimento Interno, dispondo 
sabre sua organizaeao, policia e provi=iento de cargos de seus 
services e, especialmente, sabre: 

I  sua instalaeao e funcionamentr, ; 
II  posse de seus membros; 
III  eieiqao da Mesa, sua comporicao e suas atribuigoes; 
IV  numero de reunioes mensais; 
V  comissoes; 
VI  sessoes; 
VII  delibera�oes; 
VIII todo c qualquer assunto d,! sua administragao inter 

na. 
_..,:::() Art. 29  Por deliberagao da mabria de seus memlmos, a 
��mara podera convocar Secretario Municipal ou Dirctor equiva 

!ente para, pessoalmcntc, prestar inforr'.lagoes acerca de assuntos 
!)!'e\iamente estabelecidos. 

Paragrafo unico  A falta de comparecimento do Secretario 
hl�cipal ou diretor equivalente, sem justificativa razoavel, se 
ra con.siderado desacato a Camara, e, f;c o Secretario ou Diretor 
for Yereador licenciado, .o 1�iio  comp.1.recimento nas condicoes 
m'.:Lc:ona.das caracterizara procedimento incompativel com a dig 
ci<i.ade da Camara, para instauragao c�o respectivo processo, na 
fo!'!Il2 da :r·i federal, e consequente ca :SaQao do mandato. 
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Art. 30  0 Secretario Municipal ou Diretor cquivalcnt.c, a 
sou podido, podcra comparoccr pcrante o Plen{trio ou qualqucr 
comissan da Camara para expor assunto e discutir projeto de lei 
on qualqucr outro ato normativo relacionado com O se · 
administrativo. u servico 

. �rt. 31.  A �csa da Camara podera encaminhar pedidos 
cs�11tos de 1�forma<;ao aos Secretaries Municipais ou Diretores c 
quivalentes, 1mportando crimes de rcsponsabilid de _ a recu::;a ou o 
11ao . atcndirncntn no prazo de trinta dias, hem como a prestacfio de inf'ormacao falsa. 

Art. 32  A Mesa, dcntrc outras atribuicess, compete: 
I  ton�ar todas as rncdidas necessarias a regularidads dos 

trabalhos legislatives; 
. I1  propor projctos quc criem ou cxtingam cargos nos ser 

vices ua Camara e fixem os rcspectivos vencimentos · 
, _III  apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de 

creditos suplernentares ou cspcciais, atraves do aprovcitamento to 
tal ou parcial das consignaceos orcamentartas da Camara. 

IV  promulgar a Lei Organica o suas emendas · ' , 
V  representar, junto ao Executivo, sobrc neccssidades de 

cconomia interna ; 
VI  contratar, na Iorma da lei, por tempo determinado 

para atcnder a necessidade temporaria de excepcional interesse 
publico. 

Art. 33  Dontrc outras atribuicees, compete ao Presidente 
da Camara: 

I  representer a Camara em juizo e fora dele ; 
II  dirigir, executar e disciplinar os trabalhos Iegislativos 

e administrativos da Camara; 
III  intcrpretar c fazer cumprir o Regimento Interno; 
IV  promulgar as resolucoes e decretos Iegislativos; 
v_  p�·�mulgar as leis com sancao taclta ou cujo veto te 

nha sido rejeitado pelo Plenario, desde que nao aceita esta dcci 
sao, em tempo habit, pelo Prefeito; 

. VI.  f'azor pnblicar os atos da Mesa. as resolucees, dccrctos 
leg islat ivos e as leis quo vier promulgar; 

VII  autoriza, as despesas da Camara; 
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§ 3°  Qualquer componentc da Mesa podera ser destituido 
di mcsma, p<'IO voto <lr dois tcrcos ( 2/ :l) dos mom bros <la Cama 
ra, quando Ialtoso, omisso ou ineficicntc no descmpcnho de suas 
atribuicoes regimentais, clegcndoso outro Vcrcador para a com 
plcmentacao do manclato . 

Art. 2!5  A Camara tcru comissoos permancntcs c cspcciais. 

§ 1 ° - As comisszos pcrmanentes cm razao da materia de 
sua compctencia cabc : 

I  discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma 
do Rf'3"imcnto Intcrno, a compctcncia do Plcnario, salvo se hou 
vcr recurse de um terco (1/3) dos membros da Casa; 

II  realizar audiencias publicas com cntidades da socicda 
de civil; 

� III  convocar os Sccretarios municipals ou Diretores oqui 
valentcs, para prestar inforrnacoes sobre assuntos inerentes a suas 
o tribuicoes ; 

IV  receber peticees, reclamacoes, representacoes ou quei 
xas de qualquer pessoa contra atos 011 omissoes das autoridades ou 
ontidades publicas ; 

V  solicitar dcpoimento ��8 qualquer autoridade ou cidadao ; 
VI  exercer. no fnnbito de sua competencia, a fiscalizacao 

dos at do Executivo e da Adrninistracao Indireta. 

� 2° · f\s comissecs cspcciais, cri idns por dolibcracao do Pk 
nar io, scrao dcstinadas no cstudo de assuntos especificos e a re 
presentaga.o da Cnmarn. em congressos, salcnidades ou outros atos 
pi'.iblicos. 

§ ;3°  Na formac;a.o <las comissocs, assegurarsea, tanto 
quanta possivcl, a representaGaO proporciona.l dos P1.rtidos on dos 
blocos p:ufamcntarcs quc parlicipcm da Camara. 

§ 4°  As comissocs parlar.1entares de inquerito, quc terao 
poderes de investiga�a.o pr6prios das autoridades judiciais, alem 
de oulros prcvislos n.o Rcgimento Inlcrno da Casa, serao criadas 
,1f'!a Camara Municipal, mer:iante de um tergo dos seus membros, 
pa!·a apura<;a.o de fato dcterminado e por prazo certo, sendo suas 
conclusn('S, SP for () caso, cucaminhaclas ao Ministerio Publico, 
para quc promova a rcsponsabilidade civil ou criminal dos infra 
tores. 
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\'Ill   rcprescntar por dccisac da Umara, sabre a inconsti 
t:.;.cio!!alida.de de lei ou ato municipal; 

L� · solicitar, por decisao da maioi ia absoluta da Camara, 
a intc rvencao no }1unicipio nos casos adu.itidos pela Constituicao 
Federa e pela Cor stitnicao Estadual; 

X  manter a ordem no recinto da Camara, pcds ndo solici 
tar a forca necessaria para esse fim; 

XI · encaminhar, para parecer prcv io, a prestacao de con 
tas do Municipio ao Conselho de Contar dos Municipios. 

""' Das Atribuicoes da Camara Municipal 

Art. 34  Compete ii Camara Municiial, com a sancao do Pre 
feito, dispor sobrc as materias de compc'; �ncia do Municipio e es 
pec:1:1.lrnen":.e: 

I  instituir e arrecadar os tributos de sua competencia, bem 
como aplicar sua '3 rendas ; 

II  autorizar iscncoes e anistias fizcais e a. remissao de di 
vidas; 

III  votar o orcamcnto anual c o [ lurianual de investimen 
tos, bem come autorizar a abertura de 1.reditos suplementares c 
cspeciais; 

IV  deliberar sobre obtencao e ccncessao de emprestimos e 
operacoes de credito, bem como a torra e os meios de paga 
mento; 

V  autorizar a concessao de auxil. os e subvencoes ; 
VI  autorizar a concessao de services publicos ; 
VII  autorizar a concessao do direito real de uso de hens 

municipais ; 
VITI  autorizar a concessao admi.iistrativa de uso de bens 

municipais; 
IX  autorizar a alienacao de bens imoveis ; 
X  autorizar a aquisicao de bens imoveis, salvo quando se 

trr �2 r de doacao sem en cargo; 
XI  criar, transformar e extinguir cargos, empregos e fun· 

c;;oes publicas e fixar os respectivos venr'mentos, inclusive os ser 
vicos da Camara; 
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IX autorizar a rcalizacao de emprestimo, operacao ou acordo 
externo de qualquer natureza, de interess. do Municipio ; 

"� _ iroceder a tomada de contas d 1 Prefeito, atraves de co . . 
missao especial, quando nao apresentadas ii Camara, dentro de 
sessenta dias (60) ap6s a abertura da sr.usao legislativa; 

XI  aprovar convenio, acordo ou qr alquer outro .nstrumen 
to celebrado pelo Municipio com a Uniac, o Estado, outra pessoa 
juridica de direito publico interno ou er tidades assistenciais cul 
turais; 

XII  estabelecer e mudar tempo rat iamente o local de suas 
reunioes ; 

XIII  convocar o Prefeito e o Secretario do Municipio ou 
Diretor equiv.alente para prestar csclarecimentos, ap1azado dia € 

hora para o comp:;i reeimento, 
,_. XIV  deliberar sobre o adiamento e a suspensao de suas 
reuniccs ; 

XV  criar comissao parlamentar de inquerito sobre fato 
determinado e prazo certo, mediante rcquerimcnto de um terco 
de seus men1bros; 

XVI  conceder titulo de cidadao honorario ou conferir ho 
menagem a pcssoas que reconhecidamen l e tcnham prestado role 
vantes services ao Municipio ou nele s ) destacado pela atuaciio 
exemplar na vida publica e particular, mediante proposta pelo 
voto de dois terco (2/3) dos membros da Camara; 

XVII  solicitar a intervencao do �stado no Municipio ; 
XVIII  julgar o Prcfeito, o Vice .. refeito e os Vereadcres, 

nos casos previstos em lei federal; 
:XIX  fiscalizar e ccntrolar os atos do Peder Executive, 

incluidos os da Administracao Indireta ; 
XX  os Senhores Vereadores, pe ·ceberao, como subsidies, 

tr;.ita por cento da rcmuneracao que cr uber ao Pref'eito Munici 
!J2.:; 

XXI  O Presidente da Camara Munlcipal, percebera, como 
reprcsentagiio, dois tercos (2/3) da reFuneragao que couber ao 
?!"2feirn 11unicipal; 

XXII  o Vic.ePrcsidente da Camr,;a, sera assegurado uma 
g!atif:ca�ao de representa�ao de cinqucrta par cento (50%) do 
:1:!·:t:iido ao Presidente, cabendolhe, quando no exercicio deste 
�rgo, por mais de quinze dias, vcncimcnto integral, assegurado 
2. ') :itular cfetivo do cargo; 
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XXIII o 1 ° Secretario <la Camara sera assegurado uma 
gratificacao de oitenta por cento (80%) do atribuido ao Presi 
dente; 

XXIV  o 2° Secretar'io da Camara, sera assegurado uma 
gratificacao de representaeao de cinquenta por cento (50%) do 
atribuido ao Presidente, cabendolhe, quando no exercieio do car 
go de 1 ° Secretario, por mais de quinze dias, vencimento integral, 
assegurado ao titular efetivo do cargo, 

XXV - o Prefeito Municipal, tera a remuneracao composta 
de subsidios e representacao, a qual nao podera excede de um 
quinto (1/5), do que couber ao Governador do Estado; tl' 

XXVI  ao VicePrefeito sera assegurado vencimento nae 
superior a dois terco (2/3) do atribuido ao Prefeito, cabendo 
lhe, r �ndo no exercirio deste cargo, por mais de quinze dias, o 
vencimento integral, assegurado ao titular efetivo do cargo; 
� XXVII  aos Secretarios Municipais ou Diretores equivalen 

tes, sera aasegurado vencimento nao superior a trinta por cento 
(30%), que couber ao Prefeito Municipal. 

Art. 36  Ao termino de cada sessao legislativa a Camara 
elegera dentre os seus membros, em votacao secreta, uma Comis 
sao Representativa, cuja composicao reproduzira, tanto quanto pos 
sivel, a proporcionalidade da representacao partidaria ou dos blo 
cos parlamentares na Casa, que funcionara nos interregnos das 
sessoes legislativas ordinarias,  com as seguintes atribuicoes: 

I  reunirse ordinariamente uma vez por quinzena e extra 
ordinariarnente sempre que convocada pelo Presidente ; 

II  zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo; 
m - zelar pela observancia da Lei Organica e dos direitos 

o garantias individuais ; 
IV  autorizar o Prefeito a se ausentar do Municipio por 

mais de 10 ( dez) dias; 
V - convocar extraordinariamente a Camara em caso de 

urgencia OU interesse publico relevante. 

§ 1 ° - A Comissao Representativa, constituida por numero 
impar de Vereadores, sera presidida pelo Presidente da Camara; 

§ 2°  A Comissao Representativa devera apresentar relate 
rio dos trabalhos por ela realizados, quando do reinicio do periodc 
de funciona.mcnto ordinario da Camara. 
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XII  criar, cstruturar c conferir atribuicecs a Secretaries 
0:1 Dirrtores f'q11iv:ll<'111<':, <' 1'>r��·iin:; <l:t administraodo pt'1bliea; 

X l Il  aprovar o Plano Dirctor de Dcsenvolvimento Intc 
grado ; 

XIV  autor.izur convcnios com cntidades publicas ou parti 
cularcs e cons6rcios com outros Municipios ; 

XV  dclimitar o pcrimctro urbano ; 
Xv'I  autorizar a alteracao da denominacao de proprios, 

v.as c logradouros publicos ; 
XVII  estabelccer normas urbanisticas, particu armcnte as 

rclativas a zoncamento c loteamcnto. 
Art. 35  Compete privativamente �1 Camara Municipal exer 

cer as seguintes atribuicces, dentre outras : 
I  clcgcr sua Mesa; 
II  elaborar o Regimen to Interno; 
IIT  orga.nizar os scvicos administrativos intcrnos c pro 

ver os ,., rgos respectivos ; 
IV  propor a criacao ou a cxtinciio dos cargos dos P.'.'rvic_;os 

ndrnin isl.rativos intornos <' a Iixaciio dos rcspectivos vencimcntos ; 
V  conceder licenca ao Prcfcito, ao ViccPrcfcito c aos 

V crcado res; 
VI  autorizar o Prcfcito a ausentarsc do Municipio, per 

mais de doz dias, por ncccssidade do scrvico ; 
VII  tomar e julgar as contas do Prcfeito, deliberando so 

brc o parccor do Consclho de Contas dos Municipios no prazo ma 
ximo de scssenta ( 60) dias de seu reccbimento, observados os 
seguintes preceitos: 

a) 0 pareccr do Consclho de Contas dos Municipios somen 
tc deixara de prevalecer por decisao de dois tercos ( 2/ 3 ) dos 
mernbros da Camara; 

b ) rlocorrido o prazo de sessenta dias (60), sem dcliberacao 
pcla Camara, as contas serao consideradas aprovadas ou rejeita 
das, de acordo com a conclusao do pm(ccr do Consclho de Con 
tas dos Municipios; 

c) rcjeitadas as contas. s�rao estas, imediatamente, rcmeti 
das ao Ministcrio Publico para os fins de direito. 

VIII  decrctar a perda do mandato do Prefeito e dos Ve 
read01·es. nos casos ;ndicados na Constituic;ao Federal, nesta Lei 
Org:1n1c:1. e na lcgislac.;ao fC'drral aplicavel; 

20 



SE(AO IV 
Dos Vereadores 

SE<;AO V 
Do Processo Legislative 

Art. 37  Os Vereadores sao inviolaveis no cxercicio �o � 
mandate c nn circunscricfio do Municip , , por suas oninioee. pa a. 
vras e votes. 

;�rt. 38  E vedado ao Vereador. 
I  desde a expedicao do di pl om 8, · 

a) firmar ou manter contrato com o Municipio, c im suas au 
tarquias, fundacoes, empresas publicas sociedade c a econornia 
mista ou com suas empresas concessicr.arias de service publico, 
salvo quando o contrato obedecer as cl iusulas uniformes ; 

J b) aceitar cargo. emprego ou funr ao, no ambito da Adrni 
nistracao Publica Direta ou Indireta r umicipal, salvo medianto 
aprovacao em concurso publico e observ ado o disposto no art. 80, 
I, IV e V desta Lei Organica. 

II - desde a posse : 
?t a) ocupar cargo, fun<}a.0 ou emprego, na Admmistracao Pu- 
blica, Direta ou Indireta do Municipio, de que seja exoneravel 
ad nutum, salvo o cargo de Secretario Municipal ou Diretor equi 
valente, desde que se licencie do exerc cio do mandato ; 

b) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal; 
i- c) ser proprietario, controlador oc· diretor de empresa que 

goze de favor decorrente de contrato c�m pessoa juridica de di 
reito puolico do Municipio, ou nela exercer funcao remunerada; 

d) patrocinar causa junta ao Mun .cipio em que seja interes 
sada qualquer <las cnt.dades a que se i efere a alinea "a" do inci 
so I. 

Art. 39  Perdera o mandato o V ereador: 
I  que infringir qualquer das �)roibir,oes estabelecidas no 

artigo anterior; 
II  cujo procedimcnto for declarr.do incompativel com o de 

coro parlamentar ou atentat6rio as ins ':ituigoes vigentes; 
III  que ut.ilizarse do mandato :)ara a pratica de atos de 

corrupcao ou de improbidade adminis+r ativa ; 
IV  que deixar de comparecer, cm cada sessao legislativa 

anual, a quarta parte das sessoes ordinarias da Camara, salvo 
doenca comprovada, Iicenca ou missao • ntorizada pela edilidade; 

Art. 42  0 processo legislativo municipal compreende a ela 
boracao de: 

I  emenda= a Lei Organica Municipal: • 
11  leis complemcntares: 
III  leis ordinarias ; 
IV  leis delegadas ; 
V  resolucoes ; e 
VI  decretos legislativos. 

Art. 13 :: A Lei Orgunica Municipal podera ser emcndada 
mediante proposta: 

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

II - do Prefeito Municipal. 

§ 1 ° -- A proposta scra votada cm dois turnos com intcrsti 
cio rrnrumo de dez dias, e aprovada por dois tercos dos membros 
da Camara Municipal. 

§ 2°  A cmcnda a Lei Organica Municipal sera promulga 
da pela Mesa da Camara com o respective numero de ordem. 

§ 3° A Lei Organica nao podera ser cmendada na vigencla 
de estado de sitio ou de intervencao no Municipio. 

Art. 44  A iniciativa das leis cabe a qualquer Vereador, 
ao Prefeito e ao eleitorado que exercera sob a forma de mo<;ao 
articular' subscrita, no minimo, por cinco por cento do total do 
numero de eleitores do Municipio. 

Art. '15  As leis complementares somente serfio aprovadas 
se obtiverem maioria absoluta dos votes dos membros da Cama 
ra Municipal, observados os demais termos de votacao das leis 
ordinarias. 

Paragrafo unico  Serao leis complementares, dentre outras 
previstas nesta Lei Organica ; 

I  C6digo 'I'ributario do Municipio; 
IT  Codigo de Obras; 
III Plano Dirotor d:: Desenvolvinv>nto Integrado; 
n · - C6digo de Posturas ; 
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V  lei instituidora do regime juridico unico dos servidorcs 
muu ir-i] ais ; 

VI lei organica instituidora da guarda municipal; 
VII  J0i do criacfio dr- cargos. fttn,,i<'s on 0rnprc'gw; publi 

cos, 

Art. 16  Sao de iniciativa cxclusiva <lo Prcfcito as leis que 
disponham sabre: 

I  criacao, transforrnacao ou extincao de cargos, funcocs 
ou empregos publicos na Administracao Direta e autarquica ou 
aumento de sua remuneracao ; 

II  servidores publicos, seu regime juridico, provimento de 
cargos, cstabilidadc c aposeutadoria: 

III  criacao, estruturacao e atribuicces <las Secretarias ou 
Departamentos equivalentes e orgaos da Adrninistracao Publica ; 

IV  materia orcamentiria, e a que autorize a abcrtura de 
creditos ou conceda auxilios, premiss e subvcncoes. 

Paragrafo unico  Nao sera admitido aumento da despesa 
prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, 
ressalvado o disposto no inciso IV, primeira parte. 

Art. 47  Eda cornpetcncia cxclusiva da Mesa da Camara a in: 
ciativa das leis quc disponham sabre: 

I  autorizacao para abcrtura de creditos suplcmentarcs ou 
especiais, atravcs do aprovcitamcnto total ou parcial das consig 
nacoes orcamentarias da Camara; 

II  organizacao dos services administrativos <la C,in,2.1 a, 
criacao, transforrnacao ou cxtincao de seus cargos, empregos e 
funcocs e fixacao da respectiva remuneracao. 

Paragrafo unico  Nor projctos de competencia cxclusiva 
da Mesa da Camara nao serao admitidas emendas 1ue aumentcm a 
despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do incise IT 
destc artigo, sc assinada pc la metadc dos V oreadorcs, 

Art. 48  0 Prcfeito poIera solicitar urgencia para aprecia 
gao de projetos de sua iniciativa. 

§ 1 ° - Solicitada a urgcnc' a. a Camara devera se rnanifcstar 
cm ate trinta dias ( 30) sabre a proposicao, contados da data em 
quo for feita a solicitacao. 
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V  que fixar residencia fora do Municipio; 
VT  quc pcrdcr 011 liver suspenses oa dircitos politicos. 
§ 1 ° - Alern de outros cases definidos no Regimen to Interno 

da C;·,mara Muuicipal, considcrarscu incompativcl com o dccoro 
parlamentar o abuse das prerrogativas asseguradas ao Vereador 
ou percepcao de vantagens ilicitas ou imorais. 

§ 2°  Nos casos dos Incises I e II a perda do mandato sc 
ra dcclarada pela Camara por voto secreto e maioria absoluta, 
modiante provocacao da Mesa ou de Partido Politico representado 
11::i.. Camara, asscgurada arnpla defcsa. 

§ 3°  Nos casos previstos nos incises III a VI, a perda sc 
ra dcclarada pe.a I\;'·sa <la C:ir:1ara, de of'ic:o ou mcdiantc prove 
cagfa, de qualquer de scus mcmbros ou do Partido Politico reprc 
scnta na Casa, asscgurada ampla defesa. 

A rt. 40   0 \ · ercador podcr.i l; ccnciarsc : 

I  por motive de doenca. tendo direito a perceber os sub 
sidio s, quando devidamento comprovada ; 

Ll - para tratar, sern rcmunci acao, de intcresse particular, 
desde que o afastamcnto nao ultrapasse cento e vinte dias (120) 
por sessao legislativa : 

III  para desempenhar missoes temporarias, de carater 
cultural ou de intcrcsse do Municipio. 

§ 1 ° A licenca para tratar de intcresse particular nao scra in 
ferior a trinta dias (30) e o Vcreador nao podera reassumir o 
exercicio do mandato antes do termino da licenga .. 

§ 2°  Independentemente de requerimento, considerarsea 
como licenga o nao comparecimento as reunioes de Vereador pri 
vado, temporaria::uente, de sua liberdade, em virtude de processd 
criminal em curso. 

Art. 41  Darsea a convoc::i.gao do Suplente de Vereador 
nos casos de vaga ou licenga. 

§ 1 °  0 Suplcnte convocado devera tomar posse no prazo 
de quinze dias ( 15) , contados da data de convocac;ao, salvo justo 
motivo aceitr pela Camara, quando se prorrogara o prazo .. 

§ 2° Enquanto a vaga a que se refere o paragrafo anterior 
nao for preenchid�. calcul::i.rsca o quorum em func;ao dos Verea 
dores remanecentes. 
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SE<;AO V 
Do Processo Legislativo 

Art. 42  0 processo legislativo municipal compreende a ela 
ooracao de: 

I  emendar a Lei Organica Municipal; 
11  leis complemcntares ; 
III  leis ordinarias ; 
IV  leis delegadas ; 
V  resolucoes ; e 
VI  decretos legislativos. 

Art. 1} :: A Lei Organica Municipal podera scr emcndada 
mediante proposta: 

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

II - do Prefeito Municipal. 

§ 1 ° -·- A proposta scra votada cm dois turnos com intcrsti 
cio rrurumo de dez dias, e aprovada por dois tercos dos membros 
da Camara Municipal. 

§ 2°  A cmcnda a Lei Organica Municipal sera promulga 
da pela Mesa da Camara com o respective numero de ordem. 

§ 3° A Lei Organica nao podera ser cmendada na vigencia 
de estado de sitio ou de intervencao no Municipio. 

Art. 44  A iniciativa das leis cabe a qualquer Vereador, 
ao Prefeito e ao eleitorado quc exercera sob a forma de mocfio 
articular' subscrita, no minimo, por cinco por cento do total  do 
numero de eleitores do Munieipio. 

Art. 45  As leis complementares somente serfio aprovadas 
se obtiverem maioria absoluta dos votes dos membros da Cama 
ra Municipal, observados os demais termos de votacao das leis 
ordinarias.  

Paragrafo unico  Serao leis complementares, dentre outras 
previstas nesta Lei Organica : 

I  C6digo 'I'ributario do Municipio ; 
IT  Codigo de Obras; 
III  Plano Dirctor do Desenvolvinvnto Integrado ; 
n · - C6digo de Posturas ; 
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� �c _ Esgolado o prazo prcvisto no paragrato anterior sern 
d ' h"rn<:iio pC'la C':,m:1r:1., r-;C'rf1 a proposicfio incluida na Ordcm do 
Dia, £obre�tandosc as dcmais proposicocs, para quc so ultimc a 
votacao. 

§ 30 __ O prazo do § 1 ° niio corrc 1 ·) periodo UC' ecesso dr; 
Camara nem se aplicr, aos projetos de L:i complemer.t+r. 

Art. 49  Aprcvado o projcto de lei sera este cnvia.lo ao Pre 
feito. que, aquiescendo, o sancionara. 

§ 1 ° - O Prefeito considerando o projeto, no todo ou em 
parte, inconstituciona! ou contrario ao irceresse publico vetaloa 
total ou parcialmente, no prazo de (15) quinze dias uteis, con 
tados da data do recebimento, s6 podendo ser rejeitado pelo vo 
to da maiorin absoluta dos Vcrcadorcs, cm cscrutinio secrcto. 

§ 2° O veto parcial somente abrangcra texto integral de ar 
tigo, de paragrafo, de inciso ou de alincr., 

..--f § 3°  Decorrido o prazo do parag.rafo anterior, o silencio 
do Prefeito importara sancao. 

§ 4°  A apreciacao do veto pelo plenario da Camara sera, 
dentro de 30 (trinta) dias a contar do seu recebimento, em uma 
so discussao e votacao, com parecer ou sem ele, considerandose 
rejeitado pelo voto da maior ia absolute, dos Vereadorcs, em es 
crutinio secrete. 

§ 5°  Rejeitado o veto, scra o projeto enviado ao Prefcito 
pal a a promulgacao. 

§ G0  Esgotz.do SCi11 dcliberacao O prazo estabelecido 110 § 
3°, o veto sera colocado na Ordem do Dia da sessao imcdiata, so· 
brestadas as demais proposicoes, ate a sua votacao final, ressal 
vadas as materias de que trata o art. 4S desta Lei Or ganica. 

§ 7°  A nao promulgacao da lei no prazo de quarenta e oito 
horas pe«, Prefeito, nos casos dos §§ 3° e 5°, criara para o Pre 
sidente da Camara a obrigacao de faze.o em igual prazo. / 

Art. 50  As leis delegadas serfio elab;)radas pelo Prefeito, 
que dever:'t solicitar a delcga�ao a Car;.ara Municipal. 

§ 1 ° - Os ates de competencia priv:ith'a da Camara, a mate 
ria reservada a lei complementar e cs planos plurianuais e or� 
me!!tos nao serao objeto de delega<;;ao. 
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§ 2°  A delegacao ao Prefcito sera cfctuada sob a f'orma 
de dccrcto legislative, quc cspccificara o scu contcudo c os tC'l' 
mos de scu oxcrcicio. 

§ 3°  0 decrcto leg islaf.vo pcdera deter. .. nar a aprcciacao 
do projcto pela Camara quo a Iara cm votacao {mica, vedada a 
aprcscntacao de cmenda. 

Art. 51  Os projetos de rcsolueao disporao sabre materias 
de interossc intcrno da Camara c os projctos, de dccrcto tcgisla 
t ivo sobrc os dornais cases d0 sua compotfncin privat iva, 

Paragrafo unico  Nos cases de projeto de rcsolucao P de 
prcjoto <k dccrvto lcgislati vo, {'<1J1<;!d('1·:1 !'-�"-:'• Cl' enrrn du con, a vo 
tacao final a elaboracao da norrna juridica, quc sera 111 omuigada 
polo Prosidente da Camara. 

Art. 52  A materia constanto de projcto de IC'i rcjcitado 
sornentc podera constituir objeto de novo projeto na mesn.a sessao 
legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros 
da Camara, 

SE(AO VI 

Da F'iscalizacao Contabil F'inanceira c Orcamontaria 

Art. 53  A fiscalizacfio contabil, f'inanccira c orcamcnta 
r.a clo Municipio scra excrcida pcla Camara Mun.cipal, mcdianto 
contro!e cxterno, c pelos sistemas de controlc interno do Exccu 
tivo, instituidos cm lei. 

§ 1 ° - O conlrole extcrno da Camara sera exen:ido com o 
auxilio do Consclln de Contas dos Mun�cipios, c comprecncled. 
a apP�ciar,:fo das Cuntas do Prcfcito e cia 11esa da C:Gnara, o a. 
companhamento das atividadcs financeiras e orc;amentarias do 
Municipio, o dcscmpenho d�s fun�f)C'S ck auditot·ia fnanccira c 
on::amcnt[t.ia, 11cm como o j��lgamcnto das contas dos adm;nis 
tradones c dcmais responslweis por bcns c valores publicos. 

§ 2°  As contas do Prefcoito e da Camara 1Iunicipal. prcs 
ladas anualmcntc, sera.o julgar1.as pcla Cf,mara dcntro de 60 (scs 
senta) dias ap6s o recebimento do parecer previo do Consclho de 
Conl;v, dos M:micipios, con1>i<lC'rand0sc .inl�adas nos tcnnor; dar; 
conchmc,cs dl·ssc parcccr, sc nao houycr de! ihcra��o drnlro dcssc 
prazo. 
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V  lei instituidora do regime juridico unico dos servidoros 
muu ir.i] n is ; 

VI lei organica instituidora da guarda municipal; 
VII  lei de criacfio ck cargni=;, f1111c:iiC's ou cmprrgo» pi'1 bl i- 

cos. 

Art. 16  Sao de iniciativa cxclusiva do Prefcito as leis que 
disponham sobre: 

I - criacao, transformacao ou extincao de cargos, funcocs 
ou empregos publicos na Administracao Direta e autarquica ou 
au men to de sua remuneracao ; 

II  servidores publicos, seu regime juridico, provimento de 
cargos, ostabilidadc c aposcutadoria ; 

III  criacao, estruturacao e atr'ibuicoes <las Secretarias ou 
Departamentos equivalentes e orgaos da Administracao Publica ; 

IV  materia orcamentiria, e a que autorize a abcrtura de 
creditos ou conccda auxilios, premics e subvcncoss. 

Paragrafo unico  Nao sera admitido aumento da despesa 
prevista nos projetos de iniciativa cxclusiva do Prefeito Municipal, 
ress.alvado o disposto no inciso IV, primeira parte. 

Art. 47  Eda competencia cxclusiva da Mesa da Camara a ini 
ciativa <las leis quc disponham sobre : 

I  autorizacao para. abertura de crcditos suplcmcntarcs ou 
espcciais, atravcs do aproveitamcnto total ou parcial das consig 
nacoes orcamentarias da Camara; 

II  organizacao dos services administrativos da Camara, 
criacao, transformacao ou extincao de seus cargos, empregos e 
funcoes e fixacao da respectiva remuneracao. 

Paragrafo unico  Nos projetos de compctencia exclusiva 
da Mesa da Camara nao serao adrnitidas emendas .,.ue aumentcm a 
despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do incise II 
destc artigo, sc assinada pcla metadc dos V ercadores. 

Art. 48  O Prefeito podera solicitar urgencia para aprecia 
<;;ao de projetos de sua iniciativa. 

§ 1 ° - Solicitada a urgenc.a a Camara devcra se manifcstar 
cm ate trinta dias ( 30) sob re a proposicao, contados da data em 
quo for feita a solicitacao. 
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§ 30 - Somente por decisao de dois tercos dos membros da 
c·1mara Municipal dcixara de prevalcccr o parecer emitido pelo 
Conselho de Contas dos Municipios. 

§ 4°  As contas relativas a aplicacao dos recurses transfe 
ridos pela Uniao e Estado serao prestadas na forma 0.3. Iegislacao 
federal e estadual cm vigor, podendo o Municipio suplcmentar 
cssas contas, sern prejuizo de sua inclusao na prestacao anual de 
contas. 

Art. 54  0 Executivo mantera sistema de controle interno, 
a fim die: 

I  criar condicoes indispensaveis para assegurar eficacia 
ao controle externo e regularidade a realizacao da receita e des 
pcsa; 

II  acompanhar as execucoes de programas de trabalho e 
do orcamento : 

III  avaliar os resultados alcancados pelos administradores; 
IV  verificar a execucao dos contratos. 

Art. 55  As contas do Municipio ficarao, dur.ante sessenta 
dias, anualmente, a disposicao de qualquer contribulnte, para exa 
me e apreciacao, o qual podera questionarlhes a legitimidade, 
nos termos da lei. 

CAPtTULO III 
Do Foder Executive 

SE(:AO I 
Do Pref'eito e do ViccPrefeito 

Art. 56  0 Poder Executive municipal e exercido pelo Pre 
feito, auxiliado pelos Secretaries Municipals ou Diretores equi 
valentes. 

Paragrafo unico  Aplicase a elegibilidade para Prefeito e 
VicePrefeito o disposto no § 1 ° do artigo 15 desta Lei Organica 
e a idade minima de vintc c um anos. 

Art. 57  A eleicao do Prefeito e do VicePrefeito realizar 
se-a simultaneamente, nos termos estabelecidos no artigo 29, in 
ciso I e II da Constituicao Federal. 

§ 1 ° - A eleicao do Prefeito importara a do VicePrefeito 
com ele rcgistrado. 
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Paragraf'o unico  0 Prefeito regular manta licenciado tera 
dire to a pcrccbor a rcruuncra ciio, quando : 

I  imposs.bilitado de cxerccr o carro, por motivo de docn 
ca dcvidamcntc comprovada : 

II- em gozo de ferias ; 
III  a service 011 cm missao de rcpcscntacao do Municipio. 
§ 1°  0 Prefeito gozara de ferias, anuais de 30 (trinta) 

dias, scm prejuizo da rcmuneracao, ficando a seu criterio a epo 
ca para usufruir do dcscanso, 

§ 2°  A remuneracao do Prefeito sera estipulada na f.orma 
do inciso XXV, do artigo 35 dcsta Lei Organica. 

Art. 64  Na ocasiao da posse e .ac termino do mandate, o 
Prefeito fara dcclaracao de ecus bens, a:, quais ficarao arquiva 
das na Camara, constando das respectivas atas o seu resume. 

Paragrafo unico  0 VicePref'eito fara declaracao de bens 
no mcsmo momento em que assumir, pela primeira vez, o exerci 
cio do cargo. 

SE<;AO II 
Das Atr'ibuiqoes do Prefeito 

Art. 65  Ao Prefcito, como chefe da administraegn, com 
pete dar cumprimento as deliberaeoes da Camara, dirigir, fiscali 
zar e defender os intercsscs do Municip.o, bem como adotar, de 
acordo com a lei, todas as medidas adn iinistrativas de utilidade 
publica, sem excedsr as verbas orcamentarias, 

Art. 66  Compete ao Prefeito, entre outras atribuicoes : 
I  a inici ativa das leis, na forma e casos previstos nests 

Lei Orgnnlca ; 
II  representar o Municipio em Juizo e fora tlele; 
III -=- sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprova 

das pela Camara e cxpcdir os rcgulamcntos para sua cxecncao ; 
IV  vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprova 

dos pcla Camara; 
V  decretar, nos termos da lei, a d,�sapropriagao por ne 

cessidade ou utilidade publica, ou por interesse social; 
\'1  expcdir decretos, portarias e outros atos administra 

tivos: 
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VII  permitir ou autorizar o uso de hens municipais, por 
tcrcciros: 

VIII  pcrrnitir ou autorlzar a exccucao de scrvicos publicos, 
por tcrceiros ; 

IX  prover os carg os publicos c cxpedir os demais atos re 
ferentes fl situacao funcional dos sorvidorcs ; 

X  cnviar a Camara os projetos de lei relativos ao orca 
mento anual e ao plane plurianual do Municipio c das suas au 
tarquias : 

XI  encaminhar a Camara, ate 15 de abril, a prestaciio de 
contas, bem como os balances do exercicio findo; 

XII  encaminhar aos orgaos competentes os planos de apli 
cacao e as prcstacoes de contas cm lei; 

XIII  fazer publicar os atos oficiais; 
XIV  prestar a Camara, dentro de quinze ( 15) dias, as in 

formacoes pela mesma solicitadas, salvo· prorrogacao, a seu pc 
dido e por prazo deterrninado, em face da complexidade da mate 
ria ou da dif iculdade de obtencao nas respectivas fontes. dos da 
dos plciteados ; 

XV  prover os services o obras da administracao publica : 
XVI  superintcnder a arrecadacao dos tributos, bem corno 

a guarda e aplicacao da receita, autorizando as despesas o paga 
mcntos dentro <las disponibilidades orcamcntarias ou dos credi 
tos votados pcla Camara; 

x,·n  colocar a disposicao da Camara, dentro de dez (10) 
dias de sua requisicao, as quantias que devam ser despendidas de 
uma s6 vcz e ate o dia 20 de cada mes, os recursos corrcsponden 
ks tis suas dotacaes orcamentarias, compreendendo os creditos 
suplementares e especiais ; 

XVTTT  aplicar mnltas provistas cm leis C' contratos, bem 
como revelas quando impostas irregularmente; 
� XIX  resolver sobre os requerimentos, reclamacoes ou re 

presentacocs que lhe forem dirigidas; 
XX  oficializar, obedecidas as normas urbanisticas aplica 

veis, as vias c logradouros publicos, msdiante denominacao apro 
varla pL'la Camara ; 

' XXI  convocar cxtraor dinariamente a Camara quando o in 
teressc da administracao o exigir; 
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Art. 58  0 Prefeito c VicePrefeito tomarao posse no dia 
1 ° de janeiro do ano subsequentc a cloicao em sessao da Camara 
Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e Cum 
prir a Lei Orgsnica, observar as leis da Uniao, do Estado c do 
Municipio, promover o bcm geral dos municipes e exercer o car 
go sob inspiracao da dcmocracia, de lcgitimidade e da lcgalidade. 

Paragrafo unico  Decorridos dez dias da data fixada para 
posse, o Prefeito ou VicePrefeito, salvo motivo de forca maior, 
n.io tivcr assumido o cargo, cstc scra declurado vago. 

Art. 59  Substituira o Prefeito, no caso de impadimento 
c sucederlhea, no de vaga , o VicePrefcito. 

� 1 ° - 0 ViccPrcf'cito nao podcru sc recusar a substituir o 
Prefeito, sob pena de extincao do mandato. 

§ 2°  0 VicePrefcito, alern de outras atribuicoes que lhc 
forem conferidas por lei, auxil.ara o Prcfe.ito, sempre que por 
clc for convocado para rnissoes especiais. 

Art. 60  Em caso de impedimenta do Prefcito e do Vice 
Prefcito, ou vacancia do cargo assumira a administracfio munici 
pal o Presidente da Camara. 

Paragrafo unico  0 Prcsidcntc da Camara recusandose, 
por qualquer motivo, a assumir o cargo de Prefeito, renunciara, 
incontinenti, a sua funcao de dirigente do Legislat.vo, ensejado, 
assim, a eleicao de outro membro para. ocupar, eomo Presidente 
da Camara, a chefia do Poder Executivo. 

Art. 61  Vcrif'icandosc a vacancia do cargo de Prcfeito c 
inexistindo VicePrefeito, observarsea o seguinte: 

I  ocorrcndo a . vacancia nos tres primeiros anos do man 
dato, darsea eleicao noventa dias ap6s a sua abcrtura, cabendo 
aos elcitos completar o periodo dos seus antecessores: 

II  ocorrendo a vacancia no ultimo ano do mandate, as 
sumira o Presidente da Camara que completara o p.eriodo. 

Art. 62  0 mandato do Prcfeito 6 de quatro anos, vcdada ' 
a reeleicao para o periodo subsequente, e tera inicio em 1 ° de 
janeiro do ano seguinte ao da sua eleiQao. 

Art. 63  O Prefeito .e o VicePrefeito, qua.ndo no exercicio 
do car�o, nao pockra.o, sem liccnc;a da Camara 11unici11al, .ausen 
tarse do :Municipio p8r periodo supcrim· a dez dias, sob pena uc 
pcrda do cargo ou de mandato. 
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XXII  aprovar projetos de edifier �ao C' pianos de Iotcamcn 
to nrruarncnto c zoncnmcuto urbuno 011 para Iins urbanos: 

X.XIII  apresentar, anualmente, a Camara, rclatorio circuns 
tanciado sobrc o cstaclo das obras c dos services municipais, hem 
assim , irograma da administracao para o ano seguinte ; 

XXIV  organizar os services intornos <las reparticocs cria 
das por lei, sem excedcr as vcrbas para tal destinadas ; 

X,'\:V  contrair emprestimos e realizar operacoes de credito, 
mcdiantc previa autorizaqao da Camara; 

XXVI  providenciar sobre a administracao dos bens do Mu 
nicip:o c sua alienaeao, na forma da lei; 

XXVII : organizar e dirigir, nos termos da lei, os services 
rolativos as terras do Municipio ; 

XXVIII  desenvolver o sistema viario do Municipio ; 
XXIX  conceder auxilios, premios e subvencoes, nos limi 

tcs das rcspcctivas verbas orcamcntarias e do plano de distribui 
<;ao, previa e anualmente aprova<lo pela Camara; 

XXX  providonciru sobro o incrcmonto do cnsino : 
XX.XI  estabclcccr a divisao administrafiva do Municipio, 

de acordo com a lei ; 
XXXII  solicitar o auxilio das autoridades policiais do Es 

t ado para garantia do cumprimento de seus atos; 
XX.XIII  solicitar, obrigatori nnento, autorizacao a Camara 

para nuscntarso do Municipio por tempo superior a dez (10) dias; 
x.XJ;:.IV  adotar providencias para a conservacao e salva 

guarda do patrim6nio municipal; 
XXXV  publicar. ate trinta (30) dias ap6s o encerramento 

de cada bimestre, relat6rio resumido da execucao orcamentaria, 
Art. 67  0 Prefcito podera delegar, por dccreto, ,1, sens 

auxil iarcs, as Iuncocs administrativas previstas nos incisos IX, 
X\. c XXIV do artigo 66. 

SE<:;AO III 
Da Perda e Extincao do Mandato 

Art. 68  E vedado ao Prefeito aseumir outro cargo ou fun 
<_;;ao na Administracao Publica direta ou indireta, ressalvada a 
! ossc cm virtude de concurso publico e observado o disposto no 
a: .rgo SO, I, IV o V dcsta Lei Orgunica. 

Art. ,5  Sao condicoes esscnciais para a investidura no ear 
n� SccrC'till'iO ou Dirrtor cquivalcntc: 

I  ser brc.sileiro ; 
II _ ostar no exercicio dos dircitos _·oliticos; 
III  ser maier de vinte e um anos. 

Art. 76  Alem das at.ribuicoes fixadas em lei, compete aos 
Sccrctarios ou Diretores: 

I __ , ibscrevcr atos c regulamentos referentes aos seus or 
giios; 

II __ expcdir instrucocs para a boa cxccucao <las Jcis, dccrc 
tos e regulamentos; 

III _ aprescntar ao Prcf'eito relatorio anual dos services rea 
lizados por suas rcpart.iqocs ; 

IV _ comparecer a Camara Municipal, sempre que eonvoca 
dos pela mesma, para prestacao de esclr.recimentos oficiais, 

§ 1 ° - Os deeretos, ates e rcgulamcntos referentes aos ser 
vices autonomos ou autarquicos serao referendados pelo Secre 
L{1rio ou Diretor da Administracao, 

§ 2°  A mfringcncia ao inciso IV deste artigo, sem justi 
fica<;a.O, importa em crime de responsabilidade. 

Art. 77  Os Sccreta.rios ou Diretores sao solidariamente 
rcsponsaveis com o Prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem 
ou praticarem. 

Art. 78  Os auxiliares diretos do Prefcito farao declara 
cao de bens no ato da posse e no te"mino do exercicio do cargo. 

SE<:;AO V 

Da Administracao Publica 

A� administracao publica direta e indireta, de qual 
q ucr 

:� 
do Municipio, obdecera aos principios de lega 

Jidade, impessoalidade, moralidade, publieidade e, tambern, ao se 
guinte: 

I - os cargos, empregos e fungoes publicas sao acessiveis 
aos br2.sil0iros qu.e prccneham os requisitos estabelecidos em lei; 
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II  a investidura em cargo ou emprego publico depends de 
a prnv:i.<Jio pr{•vi:i. om cnncurso pi'1 bl icn d<' 1 ll'nvai; ou de provaa <le 
titulos, ressalvadas as nomcaqi"ics para cargo em comissfio decla 
rado em lei de livre nomeagao e exoneragao; 

III  o prazo de validade do concurso puhlieo sera de ate 
dois anos. prorrogavel uma V<'Z, por igual periodo; 

I\' - duranto o prazo improrrog,ivel pr'.?visto no cdital de 
convocagao, aquele aprovado cm concurso publico de provas ou 
de provas e titulos sera convocado com prioridade sobrc novos 
concu rsados para assumi r cargo on <;mprcgo, na carreira ; 

V  os cargos cm com issiio c as ftlllG<1<'s <le conf ianea s.craci 
exercidos, prefcrcncialmcnte, J)Or servidorc::; ocupantes de cargo 
de carreira tecnica ou profissional, nos cases e condigocs previs tos om lei; 

VI  e garantido ao servidor publicn civil o direito fi livre 
associacao sindical; 

VII  o dircito de grevc sera exercido nos termos e nos limi 
tcs dcfini..v.:. em lei complcmcntar fe<leral; 

VIII   a lei rcscrvani pcrccnlual dos cargos c crnprcgo» pu 
blicos para as pessoas portadoras de dcfic:encias e definira os 
criterios de sua admissao ; 

IX  a lei estabelecera os casos de contrata�,10 por tempo 
detcrminado para atender a ncccssidade tcmporann de oxcepcional interesse publico ; 

X  a revisao gcral de rcmuneraGi'io dos scrvidores publicos far ' sempre na mesma data; 
XI a lei fixara o limite maximo e a re1agao de valorcs en 

ere rnaior c a mcnor remunC'ragao dos scrvi�os publicos, obscr 
vado, como limite maxima, os valores percebidos como remunora 
�ao, em especie, pelo Prefcito; 

_,Ji(/ XII  os vcncimcntos dos cargos do Podor Lcgislativo niio 
/15ollerao ser superiores aos pagos pclo Foder Executivo; 

XIII  e vedada a vinculagao ou equiparagao de vencimen 
tos, j.ara efeito de remuneraean de pessoal do servigo publico, res 
salvado o d isposto no inciso anterior e no artigo 81, § 1 °, desta . �ei Organica ; 

XIY  os acrcscimos pecuniarios percebidos por servidor pu 
blico nao serao computados, para fins de conccssao de acrescin.os 
ultcriores, sob o mcsmo titulo ou identico fundamcnto; 
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§ l0 
 E igualmento vcdada ao Prcfcito c ao ViccPrC'f<'ito 

dcscrnpcnhar Iunciio do administra<.;ao cm qualqucr cmprcsn pri vada. 

§ 2°  A infringcncia no dispMto ncstc arligo c cm SC't1 § 1 ° 
importara cm perda de mandato. 

Art. 69  As incompalibilidadcs declaradas no artigo 38, 
seus incises c lctras desta Lei Organica, estcu<lese no quo Io 
rem aplicaveis, ao Prefeito e aos Secretarios ou Diretores equi valcntes. 

Art. 70 - Sao crimes de responsabilidade do Prefeito os pre vistos em lei federal. 

Paragrafo unico  0 Prcfcito &"r:t ,i11lgaclo, pcla praticn d1' 
crimo de n•sponsabilidadc, porantr; o Tribunal de Justiga do Estado. 

Art. 71 - Sao infracecs politicoadministrativas do Prefeito 
as prcvistas cm lei federal. 

Paragrafo unico  0 Prefcito scra julgado, pela pratica de 
Infrar,i,cs politicoadministrativas, peranto a Camara. 

Art. 72  Sera declarado vago, pela Camara Municipal, o car 
g.o de Prefeito quando : 

I  ocorrer falccimenlo, renuncia ou condenagao por crime 
funcional ou eleitoral; 

II - dieixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela 
Camara, dcntr.o do prazo de dcz ( 10) dias; 

III  infringir as normas dos artigos 38 e 63 desta Lei Orga 
nica; 

IV  perder ou tiver sus')ensos os direitos politicos. 

SE(AO IV 
Dos Auxiliares Diretos do Prefeito 

Art. 73 - Sao auxiliarcs diretos do Prcf,eito: 

I  Secretarios Municipais ou Diretores equivalentes. 
Paragrafo unico  Os cargos sao de livre nomC'ac;iio e dc 

missao do Prcfeito . 

Art. 74  A lei nrnnicit :i.J 0stabclccer{1 as atribuic;;oes dos 
auxiliares diretos do Prefcito, defininc1olhes a competencia. dcve 
res o rcsponsabilidadcs. 
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XV  os vencimentos dos servidores publicos sao �uti 
veis e a remuneracao observara o quc dispcem os arts. ® XI, 
XII; 150, II; 153, III; e 153, § 2°, I, da Constituigao Federal; . 

XVI  e vedada a acumulacao rcrnunerada de cargos publi 
cos, exceto quando houver compatibili : ade de horari )S; 

a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro tecnico ou cienti 

fico; 
c) a de dois cargos privativos de medicos; 
XVII  a proibicao de acumular e stendese a empregos e fun 

<;;e>es e abrange autarquias, empresas publicas, sociedade de eco 
nomia mista e fundacoes mantidas pelo Poder Publico ; 

XVIII  a administracao fazendaria e seus servidores fiscais 
tcrao, dentro de suas areas de competencia e jurisdiqfio, prece 
dencia sobre os demais setores administrativos, na forma da lei; 

XIX  scmente por lei especifica poderao ser criadas em 
prcsa publica, sociedade de economia mista, autarquia ou funda 
�ao publica ; 

XX  depends de autorizacao Icgislativa, em cada caso, a 
criacfio de subsidiarias das entidadcs mencionadas no inciso an 
terior, assim como a participacao de qualquer delas em empress 
privada ; 

XXI  ressalvados os cases espccificados na legislacao as 
obras, services, compras ,c alienacoes scrao contratados mediante 
processo de Iicitacao publica quc assegure igualdade de condicoes 
a todos os concorrentes com clausulas que estabeleqam obrigagoes 
de pagamento, mantidas as condicoes efetivas da proposta, nos ter 
mos da lei, exigindose a qualificacao tecnicoeconomica indispen 
savel a garantia do cumprimento <las obrigacces. 

§ 1 o  A publicidade dos atos, programas, obras, services e 
campanhas dos orgaos publicos devera ter carater educative, in 
formative ou de orientacao social, dela nao podendo constar na- 
mes, simbolos ou imagens que caracterizem promocao pessoal de 
autoridades ou servidores publicos. 

§ 2°  A nao observaneia do disposto nos incisos II e III 
implicara a nulidade do ato e a punicao da autoridade responsavel, 
nos tcrmos da lei. 

§ 30 - As reclamacoes relativas a prestacao de services pu 
blicos serao disciplinadas em lei. 
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§ 2°  Aplicase a esses servidora, o disposto no art. 7°, IV 
\ 1, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII; XIX; XX, 
X...XII XXlII e XXX da Ccnstituicao Federal. 

Art. 82  0 scrvidor scra aposci.t ado: 
I  por invalidez pcrmanento, F I do os )rovcn·�os integrais 

quando dccorrentes de acidcnte em scrvico, molestia profissional 
ou doenca grave, contagiosa ou incurr.vel, especif'icaca em lei, o 
proporcionais nos demais casos; 

JI  compulsorianuutc, ;wi:i sctcna a110:; de idadc, com pro 
ventos proporcionais ao tempo de serv .qo ; 

III · voluntariamente: 
a) aos trinta ,e cinco anos de servrco, se homem, e aos trinta, 

se mulher, com proventos integrais ; 
b) aos trinta anos de efetivo exercicio em funcoes de magis 

terio, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos 
Integrals: , 

c) aos trinta anos de service, se homem, e aos vinte e cinco, 
sc mulher, com proventos proporcionais a esse tempo; 

d) aos sessenta e cin.to anos de iiade, sc homcm, e aos ses 
senta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de ser 
vico. 

§ 1 ° - Lei complcmentar podera cstabelcosr excecoes ao dis 
posto no inciso III, A e C, no caso de exercicio de atividades con 
s· dcradas pcnosas, insalubrcs ou pcrigosas. 

§ 2°  A. lei dispora sobre a aposentadoria cm cargos .ou cm 
pregos temporaries. 

§ 3°  0 tempo de service publico federal, estadual ou mu 
nicipal sera computado integralmentc ;�ara os efeitos de aposen 
tadoria e de disponibilidade. · 

§ 1.0  Os provcntos <la aposenladoria scrao rcvistos na mes 
ma proporcao e na mesma data, sempre que modificar a rcmunc 
racao dos servidores em virtude, senr'o tambem estendidos aos 
inativos quaisqucr bcncficios ou vantagcns posteriormento conee 
didos aos servidores em virtude, inclusive quando decorrentes da 
transformagao ou reclassifica<;;ao do cargo ou fun<;ao em que se 
d"u a aposcntadoria, na forma da lei. 

§ 5°  O beneficio da pensao por :norte correspondera a to 
talidade dos ve:ncimentos ou proventos do servidor falecido, ate 
o !imitc estabeiecido eni lei, observado o disposto no paragrafo 
:!.1:terior. 
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Art. v3 - Sao estaveis, apos dois anos de efetivo exercicio, 
os servidores nomeados em virtudc de concurso publico, 

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

§ 2°  Invalidada per sentenca judicial a dernissao do ser 
vidor estavel, sera, ele reintegrado, e o eventual ocupante da va 
ga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenizacao, 
aproveitando em outro cargo ou posto em disponibilidade. 

§ 3°  Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o 
servidor estavel ficara em disponibilidade remunerada, ate seu 
adequado aproveitamento em outro cargo. 

SE<;AO VII 
Da Seguranca Publica 

Art. 84  0 Municipio podera constituir guarda municipal, 
forca auxiliar destinada a protecao de seus bens, services e ins 
talacces, nos termos da lei complementar. 

§ 1 ° - A lei complementar de criacao de guarda municipal 
dispora sobre acesso, dircitos, deveres, vantagens e regime de 
trabalho, com base na hierarquia e disciplina. 

§ 2°  A investidura nos cargos da guarda municipal far 
sea mediante concurso publico de provas ou de provas e titulos. 

T.fTULO III 
Da Organizacao Administrativa Municipal 

CAPiTULO I 
Da Estrutura Administrativa 

Art. 85  A administracao municipal e constituida dos or 
gaos integrados na estrutura administrativa da Pref.eitura e de 
entidades dotadas de personalidade juridica pr6pria. 

§ 1 ° - Os orgaos da administracao direta que com poem a 
estrutura administrativa da Prefeitura se organizam e se coorde 
nam, atendendo aos principios tecnicos recomendaveis ao born de 
sempenho tie suas atribuicoes. 

§ 2°  As cntidades dotadas de personalidadc juridica pro 
pria que compoem a Administracao Indireta do Municipio se clas 
sificam em: 
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§ ·P - Os ntos de improbidade ndministrativa impoi lnrfio a 
:;11.�1w11� los dir ·itos politi('c,,;, a 1 vr la. du Junc.io publi ·a, l d.e 
ponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erario, na forma e 
gradu:u;iin prcvlstas cm ki. scm prcjuizo du u<;ao penal cabivcl. 

§ 5°  A lei federal estabelecera os prazos de prescricao para 
ilicitos praticados nor qualqucr agcntc, servidor ou nfio, quc cau 
scm prcjuizos ao crario. rcsralvadas as respectivas acoes de res 
sarcimento. 

§ 6°  As pcssoas juridicas de direito publico e as de direito 
privado prestadoras de services publicos responderao pelos danos 
que seus agentcs, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegu 
rando o direito de regresso contra o responsavel nos casos de 
dolo ou culpa. 

Arl. 80  Ao servidor publico com cxercicio de mandato elc 
tivo aplicamse as seguintes disposicoes : 

I  tratandose de mandato eletivo federal, ou estadual, fica 
ra afastado de seu cargo, emprego ou funcao ; 

II - investido no mandato de Prefeito, sera afastado do car 
go. emprcgo OI,! funcao. sendoIhe facultado optar pela sua rcn.unc 
raGao; 

III  investido no mandato de Vereador, havendo compati 
bilidade de horarios, perccbcr a as vantagcns de seu cargo, cm 
prego ou funcao, sem prejuizo da remuneraqan do cargo elctivo. 
e, nao havendo compatibilidade, sera aplicada a norrna do incise 
anterior; 

IV  em qualqucr caso quc cxija o afastamento para o cxer 
cicio de mandato elet ivo, seu tempo de servigo sera contado para 
todos os cfeitos lcgais, exceto para promocao por merccimento ; 

V  para efeito de beneficio previdenciario, no caso de afas 
tamento, os valores serao determinados como se no exercicio es 
tivesse. 

SE<; AO VI 
Dos Servidores Publicos 

� Art. 81  0 Municipio instituira regime juriclico unico e pia 
nos de carreira para os servidores da administracao publica dire 
ta. das autarquias e das fundacoes publicas. 

§ 1°  A lei assegurari. aos scrvidores da adrninistracao di 
reta. isoilomia de vcncimentos para cargos de atribuicoes iguais 
ou asscmlhadas do mesmo Poder ou entre servidorcs dos Pode 
res Executive c Legislative, rcssalvadas as vantagens de caratcr 
individua I c as r<'latiYas :1 natureza ou ao local de trabalho. 
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I  autarquia  o service autonomo, criado por lei, com 
pcrsonalidade juri dica, patrimonio .e receita pr6prios, para execu 
tar atividades tipicas du administra jfio publica, que requeiram, 
para seu melhor funcionamento, gestac administrativa e financeira 
dcscentralizadas : 

II  empresa publica  a entic •• de dotad.a de personalidade 
juridica de direito privado, com patrimonio c capital do Munici 
pio, criada por lei, para exploracao <le atividades economicas que 
o Municipio seja levada a exercer, por forca de contingencia ou 
conveniencia administrativa, podendo revestirse de qualquer das 
formas admitidas em direito; 

III  sociedade de economia mi.sta  a ,cntidade dotada de 
personalidade juridica de direito privado, criada por lei, para ex 
ploracao de atividades econ6micas, sob a forma de sociedade ano 
nirna, cujas acoes com direito a voto pertencam, em sua maioria, 
ao Municipio ou a entidade da Administragiio Indireta. 

IV  fundacao publica  a entidade dotada de personalida 
de juridica de direito privado, criada cm virtudo de autorizacao 
Icgislativa, para o desenvolvimento de atividades que exijam exe 
cucao por 6rgao ou entidades de direito publico, com autonomia 
administrativa, patrimonio pr6prio gcrido pelos respectivos orgaos 
de direcao, e funcionamonto custeado por recursoj, do Municipio 
e de outras fontes. 

§ 3°  A entidade de quc trata o inciso IV do § 2° adquire 
personalida.de juridica com a inscric:;ao da escritura publica de sua 
eonst ituiqao no Registro Civil de Possoas Juridicas, nao se lhe 
aplicando as demais disposicoes do C6digo Civil concementes as 
Iundacoes. 

CAPfTULO II 
Dos Atos Municipais 

SE<;;.itO I 
Da Publicidadc dos Atos Municipais 

Art. 86  A publicacao das leis e atos municipais farsea 
cm 6rgao da imprensa local ou regional ou por afixacao na sede 
da Prcfeitura ou da Camara Municipal, conforme o caso. 

§ 1 ° - A escolha do 6rgao de imprensa para divulgacao das 
leis c atos administrativos farsea atraves de licitacao, cm quc 
se Ievarao em conta nao s6 as condicoes de preco, como as cir 
cunstancias de frequencia, horario, tiragem e distribuicao. 
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fl aprovacao de regulamento ou de regimen to das entidades 
qu� · H lJ>·"111 :l :ulministrn<;iio municipal; 

g) perrnissiio de uso dos bans murncipais ; 
h) medidas executorias do Plano Diretor de Desenvolvimen 

to Integrado ; 
i) n, 'Ylas de efeitos externos, nao privativos da lei; 
j) fixaeao e altcracao <le prccos 
II  Portaria, nos seguintes casos: 

a) provimento e vacancia dos cargoe publicos e demais atos 
de efeitos individuais ; 

b) lotacao e relotacao nos quadros de pessoal; 
c) abertura de sindicancia e processos administrativos, apli 

cacfio de pcnalidadcs e dcmais atos individuals de efeitos internos; 
d) outros casos determinados em le i ou decreto. 
III  Contra to, nos seguintes casos: 

a) admissao de servidores para services de carater tempera 
rio, nos termos do art. 79, IX, desta Lei Organica: 

b) exccucfio de obras e services rrunicipais, nos termos da 
lei. 

Paragrafo unico  Os atos constantes dos itens II e III des 
tc artigo, poderao ser delegados. 

SE<;AO IV 

Das Proibicoes 

Art. 90  O Prefeito, .o VicePrefeito, os Vereadores ·e os 
servidores municipals, bem como as pessoas ligadas a qualquer 
deles por matrimonio ou parentesco, afim ou consanguineo, ate .o 
segundo grau, ou por adocao, nao poderao contratar com o Mum 
cipio. subsistindo a proibicao ate seis ( 6) meses ap6s findas as 
respectivas funcoes. 

Paragrafo unico  Nao se incluem nesta proibicao os con 
tratos cujas clausulas c condicoes sejam uniformes para todos os 
interessados. 

Art. 91  A pessoa juridica em dchito com o sistema de se 
!<i:rtdade social, como estabelecido em lei federal, na·o podera con 
tratar com o Peder Publico municipal nem dele receber beneficios 
0�. incentivos fiscais ou crediticios. 
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SE<;AO V 
Das Certidocs 

Art. 92  A Prefeitura e a Camara sao obrigadas a f'ornecer 
a qualquer interessado, no prazo maxima de quinze (15) .dias, 
certidoes dos atos, contratos e decisoes, desde que requeridas pa 
ra fim de direito detcrminado, sob pena de responsabilidade da 
autoridadc ou scrvidor que ncgar ou retardar a sua expedicao. No 
mesmo prazo deverjio atendcr fis requisicoes judiciais sc outro 
niio for Iixado pclo juiz. 

Paragrafo unico  As certidees relativas ao Poder Executivo 
scrfio f'ornccidas pelo Secretario ou Diretor da Administrac5.o da 
Prcf'citura, exceto as declarat6rias de efetivo exercicio do Prefei 
to, que serao fornecidas pelo Presidente da Camara. 

CAPfTULO III 

Dos Bens Municipals 

Art. 93  Cabe ao Prefeito a administracao dos bens muni 
cipais, respeitada a competencia da Camara quanta aqueles uti 
lizados em seus services. 

Art. 94  Todos os bens municipais deverao ser cadastrados, 
com a identif'icacao respectiva, numerandose os m6veis segunda 
o que for cstabelecido em regulamento, os quais ficarao sob a res 
ponsabilidadc do chcfe da Sccretarin ou Diretoria a que forem dis 
tribuidos. 

Art. 95  Os bcns patrirnoniais do Municipio devcrao scr 
classificados: 

I  pela sua natureza; 

II  em rclacao a cada service. 

Paragrafo unico  Devera ser feita, anualmente, a conferen 
cia da escr ituracao patrimonial com os bens existentes, e, na pres 
taciio de contas de cada exercicio, sera incluido o inventario de 
todos os bens municipais. 

Art. 96  A alienacao de bens municipais, subordinada a 
existencia de interesse publico devidamente justificado, sera sem 
pre precedida de avaliacao e obedecera as seguintes normas: 

I - quando irnoveis, dependera de autorizaeao legislativa e 
concorrcncia publica, dispensada esta nos casos de doacao e per· 
muta; 
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§ 2°  Nenhum ato produzira efeito antes de sua publicacao. 
§ 3°  A publicacao dos atos nao normativos, peia impren 

sa, podera ser resumida. 
Art. 87  0 Prefeito fara publicar: 
I  diariamente, por edital, o movimento de caixa do dia 

anterior; 
II  mensalmente, o balancctc resumido da receita e da des 

pesa ; 
III  mc.isalrnentc, os montantes de cada um dos tributes 

arrecadadas e os recursos recebidos; 
IV  anualmente, ate 15 de marco, pelo 6rgao oficial do Es .. 

tado, as contas de administracao, constituidas do balance Iinan 
ceiro, do balance patrimonial, do balance orcarnentario e demons 
tracao das variacoes patrimoniais, em forma sintetica. 

SEC:,:AO II 
Dos Livros 

Art. 88  0 Municipio mautera os livros que forern necessa 
rios ao rcgistro de seus services. 

§ 1 ° - Os livros serao abertos, rubricados e encerrados pelo 
Prefeito ou pclo Presidents da Camara, conforme o caso, ou p.or 
funcionario designado para tal fim. 

§ 2°   Os Iivros referidos neste artigo poderao ser substi 
tuidos por fichas ou outro sistema, convcnientemente autenticado. 

SE<;AO III 
Dos Atos Administrativos 

Art. 89  Os atos administrativos de competencia do Pre 
f'eito dcvcm ser expedidos com obediencia as seguintes normas: 

I  Decreto, numerado em ordem cronologiea, nos seguintes 
casos: 

a) regulamentacao de lei; 
b) instituicao, modificacao ou extincao de atribuicoes nao 

constantes de lei; 
c) regulamentacao intcrna dos orgaos que forem criados na 

administracao municipal; 
d) abertura de creditos especiais e suplementares, ate o limi 

te a"'t1torizado por lei, assim como de creditos extraordinarios ; 
e) declaracao de utilidade publica ou necessidade social, para 

fins de desapropriacao ou de servidao administrativa; 
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II  quando m6veis, dependera apenas de concorrencia publi 
ca, dispensada csta nos cnsos de doacao, quo scra permitida ex 
ciusivamente para fins assistcnciais cu quando houver interesse 
1 ublico relevante, justificado pelo Executivo. 

Art. 97  0 Municipio, preferencemente a venca ou doacao 
de seus im6veis, outorgara concessao de direito real de uso, me 
diante previa autorizacao legislativa e concorrencia publica. 

§ 1 ° - A concorrencia podera ser dispensada, por lei, quan 
do o uso sc destinar a concessionaria de service publico, a cnti 
dades assistenciais, ou quando houver relevante interesse publi 
co, devidamente justificado. 

§ 2°  A vcnda aos proprietaries de imovcis lindeiros de 
areas urbanas remanescentes e inaproveitaveis para edificacoes, 
rcsultante de obras publicas, dependera apenas de previa avalia 
gao e autorizacao Iegislativa, dispensada a licitacao, As areas re 
sultantes de modif'icacoes de alinhamento serao alienadas nas mes 
mas condic,;oes, quer sejam aproveitavcis ou nae. 

Art. 98  A aquisicao de hens imoveis, por compra ou per 
muta, dcpcndera. de previa avaliacao e �utorizagao legislativa. 

Art. 99  E proibida a doacao, venda ou concessao de uso de 
qualquer fragao dos parques, pracas, jardins ou largos publicos, 
salvo pequenos espacos destinados a venda de jorna.is e revistas 
ou refrigerantes. 

Art. 100  0 uso de bens municipais, por tercciros, so pode 
ra ser feito mediante concessao, ou permissao a titulo precario e 
por tempo determinado, conforme o interesae publico o exigir. 

§ 1 o  A concessao de uso dos bens publi cos de uso especial 
0 dom111icais depcndera de lei e concorrencia e sera mediante 
contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a hipotese do 
§ 1 o do artigo 97, dosta Lei Organica. 

§ 2°  A concessao administrativa de bens publicos de uso 
comum. somente podera ser outorgada para finalidades escolares, 
de assistencia social ou turistica, mediante autorizacao legislativa. 

§ 30 _ A permissao de uso, que podera incidir sobre qual 
quer bem publico, sera feita, a titulo precario, por ato unilateral 
do Prcfeito, atravcs de decreto. 

Art. 101  Poderao ser cedidos a particulares, para services 
transit6rios, maquinas e operadores da Prefeitura, desde que nao 
haja prejuizos para os trabalhos �o Mm�ici?io e o in!eressado re 
eolha, previamente, a remuneracao atribuida ,e assme o termo 
de responsabilidade pela conservacao e devolucao dos bens cedidos. 
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Art. 105  As tarifas dos services publicos devcrao ser fi 
., dun pr lo J,;x<'I' ti ivo, lt-ndo-s:• < m v::;t;,, :1 jus.l.n n'JnllllC'l'U<:f�n. 

Art. 106  Nos servii;_os, obras ,: conccssocs do Municipio, 
b m como nas eomnrns <· a l rcna<;cics, s01 a ado tad a n. J icitacao, nos 
termos da lei. 

Art. 107  0 Municipio podera r . rlizar obras c· serviqos de 
tntercssc comum, mcdiantc convcnio com O Estado, <'- Uniao OU 
entidadcs particulares, bem assim, atraves de consorcio, com ou 
tros Municipios. 

CAPfTULO V 
Da Administracao 'I'ributaria c F'inanceira 

SE(:AO 
Dos Tributos Mm ... cipais 

Art. 103  Sao tributos municipals os impostos, as taxas 
e as oontribuicoes de melhoria, deccrrentes de obras publicas, 
instituidos par lei municipal, atendidos os principios estabeleci 
dos na Constituic;ao Federal e nas norn as gerais de direito tribu 
tario. 

Art. 109 · Sao da competencia do Municipio os impostos 
sobre: 

I - proprieclade predial e territorial urbana; 
II - transmissao, inter vivos, a c ualquer titulo, por ato one 

roso, de hens im6veis, por natureza 011 acessao fisica,· e de direi 
·:os rcais sobrc im6vcis, cxceto os de ::>;arant.ia, hem como cessao 
de direitos a sua aquisigao; 

III  vendas a varejo de combusliveis liquidos e gasosos, ex 
ccto 61,eo diesel; 

JV  servic;os de qualquer natu·eza, nao compreendidos na 
competencia do Estado, definidos na lei complementar prevista 
11:, art. 146 da Constituigao Federal. 

§ _'  0 impasto prev isto no inc .. so I podera ser progressivo, 
nos termos da lei, de fonna a assegt :·ar o cumprimento da fun 
c;ao social. 

§ 2°  0 impasto previsto no inciso II nao incide sobre 'l. 
transmissa,o de hens ou direitos incorporados ao patrimonio de 
pessoa juridica em rea.lizagao de capical, nem sabre a transmis· 
sao de bens ou direitos decorrentes de fusao, incorporagao, cisao 
:,u extinc;ao de pessoa juridica, salv.o se, nesses casos, a ativida. 
de preponderante do adquirente for a compra e venda <lesses hens 
OU d]reitos, locac;ao de bens imovcis OU arrendamento mercantil. 
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§ 3°  A lei deterrninara me<lidas para qu., os consumidorcs 
scjam csc arcc.dos acerca dos impastos previston nos incises III 
e IV. 

Art. 110  As taxas s6 poderao ser instituidas por lei, em 
razao do exercicio do Podcr de Policia ou pela utilizacao cfetiva 
ou potencial de services publicos, especificos e divisiveis, prestados 
a o contribuinte ou pestos � disposicao polo Municipio. 

Art. 111  A contribuicao de melhoria podera ser cobrada 
dos proprietaries de im6veis valorizados por obras publicas mu 
nicipais, tcndo como limitc total a despcsa realizada C' como Ii 
mite individual o acrescimo de valor que da obra resultar para 
cada im6vel beneficiado. 

Art. 112  Sempre que passive! os impastos terao caratcr 
pessoal e serao graduados segundo a capacidade economica do 
contribuinte, facultado a administracao municipal, espccialmente 
para conferir cfctividadc a esses objetivos, identificar, respeita 
dos os direitos individuais e nos termos da lei, o patrirnonio, os 
rendimentos e as atividades economicas do contribuinte. 

Paragrafo unico  As taxas nao poderao ter base de calculo 
propria de impostos. 

Art. 113  0 Municipio podera instituir contribuicao, cobra 
da de seus ssrvidores, para o custeio. em beneficio destes, de sis 
temas de providcncia c assrstcucia social. 

SE(,;AO II 
Da Rcccita c da Despesa 

Art. 114  A rceeita municipal constituirsea da arrecada 
c;:'io do}; ti ibutos municipnis. da part.icipruao cm tributes da Uniao 
e do Estado, dos recurses resultantes do Fundo de Part.icipacao 
dos Municipios e da utihzacao de sens bens, services, atividades 
e de outros ingressos. 

Art. 115  Pertencem ao Municipio : 
I  o produto da arrecadacao do imposto da Uniao sobre rcn 

das e provcntos de qualquer naturcza, incidentc na fonte, sobrc 
rendimentos pagos, a qualquer titulo, pela administr acao, autar 
quia c Iundacoes municipais; 

fl ciuqur nt a poi· ccnto do produto da arrccadaciio do im 
pesto da Uniao sobre a propriedade territorial rural, relativamen 
te aos imoveis situados no Municipio ; 

III  cinquenta por cents do produto da arrecadacao do im 
pasto do Estado sobre a propriedade de veiculos automotores li 
cone.ados no terr itor io municipal; 
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Art. 102  A utilizacao e administracao dos hens publicos de 
uso especial, como mcrcados, matadouros, cstaecs, rccintos de 
ospctaculos, centro social e campos de esporte, scrao fcitas na 
forma da lei e regulamentos respectivos. 

CAPfTULO IV 
Das Obras e Services Municipais 

Art. 103  Nenhum cmpreendimento de obras e services do 
Municipio podera ter inicio sem previa elaboracao do plano res 
pectivo, no qual, obrigatoriamente, constem: 

I  a viabilidade do empreendimento, sua conveniencia e opor 
tunidade para o interesse corn um; 

II - os porrnenores para a sua execucao ; 
III  os recurses para o atondimento <las respectivas despe 

sas; 
IV  os prazos para o seu inicio e conclusao, acompanhados 

da rcspectiva justificacao : 
§ io  Nenhuma obra, service ou melhoramento, salvo ca 

sos de extrema urgencia, sera executada sem previo orcamento de 
seu custo. 

§ 2°  As obras publicas poderao ser executadas pela Pre 
feitura, par suas autarquias e demais entidades <la admmistracao 
indireta, e, · por terceiros, mediante licitacao, 

Art. 104  A perrnissao de service publico a titulo preca 
rio, sera outorgada per decreto do Prefeito, apos edital de cha 
mamento de interessados para escolha do melhor pretendente, sen 
do quc a concessao s6 sera feita com autorizacao legislativa, me 
diante contrato, precedido de concorrencia publica. 

§ 1 ° - Serao nulas de pleno direito as permissoss, as con 
cessoes, bem como quaisquer outros ajustes Ieitos em desacordo 
com o estabelecido neste artigo. 

§ 2°  Os services permitidos ou concedidos ficarao sempre 
sujeitos a rogulamcntacao e fiscalizacao e adequacao as neccssi 
dades dos usuarios. · 

§ 3°  0 Municipio podera retomar, sem indenizac;;ao, OS ser 
vic;os permitidos ou concedidos, desde que executados em descon 
formidade c.om o ato ou contrato; bem como aqueles que se reve 
larem insuficientes para o atendimento dos usuarios .. 

§ 4°  As concorrencias para a concessiio de servii;;o publico 
deverao scr preccdidas de ampla publicidade, em_ jornais c radios 
locais, inclusive em 9rgiios da imprensa da capital do Estado, me 
diant� cdital oud'corr.rnnicado resumido. 
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n· - vinte e cinco por cento do produto da arrecadacao do 
im:'()sto do Estado sobre operacoes relativa a circulacao de mer 
cadorias e sobre prestacoes de services de transporte interesta 
dual e intermunicipal de comunicacao. 

Art. 116  A fixacao dos precos ]ublicos, devidos pcla utili 
zacao de bens, services e atividades .nunicipais, sea feita pelo 
Pref cito mediantc cdigilo de dccrcto. 

Paragrafo unico  As tarifas des services puhlicos deverao 
cobrir os seus custos, sendo reajustaveis quando se tornarem defi 
cientcs ou excedentcs, 

Art. 117  Nenhum contribuinte sera obrigado ao pagamento 
de qualquer tributo lancado pela Prefcitura, sem previa notifica 
i;iio. 

§ 1 ° - Considerase notificacao a entrega do aviso de lanca 
mcnto no domicilio fiscal do contribuinte, nos termos da legisla 
c;io federal pertinente. 

§ 2°  Do lancamento do tributo cabe recurso ao Prefeito, 
assegurado para sua interposicao o prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da notificacao, 

Art. 118  A despesa publica atendera aos principios esta 
bcleci<los na Constituicao Federal e in normas de direito finan 

Art. 119  Nenhuma despesa sera ordenada ou satisfeita 
sem gue exista recurse disponivel e credito votado pela Camara, 
salvo a que correr por conta de credito extraordinario. 

Art. 120  Nenhuma lei que crie ou aumente despesa sera 
cxecutada scm quo dela conste a indicacao do recurso para. aten 
dimento do correspondcnte cargo. 

Art. 121  As disponibilidades de caixa do Municipio. de 
euas autarquias e fundacoes e das empresas por ele ccntroladas 
serao depositadas em instituic;oes financeiras oficiais, salvo os 
cases previstos em lei. 

SE<;AO III 
Do Orcamento 

Art. 122  A elaboracao e a execucao da lei crcamentar ia 
anual' e plurianual de investimcntos obedeccra as rcgras estabelc 
cidas na Constituicao Federal, na Constituicao do Estado, nas 
normas de Direito Financeiro e nos Preceitos desta Lei Organica, 

Paragrafo unico  0 Peder Executivo publicara, ate trinta 
dias ap6s o cncerramento de cada bimestre, relat6rio resumido 
da oxecucao orcamentaria. 
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:: 1" _ O nao cumpr+mento do disposto no caput destc art.i 
go im·,Lcar:i a claboracao pcla Camara, independentcmentc do en 
\ ·0 da !H'oposta, da competcntc Lei de Meios, tomando por base 
a ,; orc:ament;',,ria em vigor. 

� �o _ O Prcfeito podcra enviar ncnsagcrn a Camarn , para 
proper a modificaGao do projcto da l i orcamentai a, enqua.ito 
nfio iniciada a. votaciio da partc quc lcscja altcrar. 

Art. 126  A Camara nao envianco, no prazo consignado na 
Li cC!mplementar federal, o projeto da lei orcameutaria a sancao, 
sera promulgada coma lei, pelo Prefeito, o projeto originario do 
Executivo. 

Art. 127  Rejeitado pela Camara o projeto de lei orcamcn 
t£iria anual, prcvaJccara, para o ano seguinte, o orcamcnto do 
cxercicio em curso, aplicandoseIhe a atualizacao dos valores. 

Art. 128  Aplicamse ao projeto de lei orcamentaria, no quo 
nfio contrariar o disposto nesta Sei;;ao as regras do processc le 
g1slativo. 

Art. 120  O Municipic, para execucao de projctos, progra 
mas, obras, services ou despcsas cuja .xccucao sc prolonguc _d�m 
de um oxercicio fi.nancei.ro, devcra elahorar orcamentoe plurianu 
0 's de invcstimentos. 

P.ara.grafo unico  As dotacoes a�uais dos orgament�s. pluri 
anuais dsverao ser incluidas no orcarr onto de cade. exerc1c10, pa 
in. ntilizagao. do i�espectivo credito. 

Art. 130  O orgamcnto sera unn, incorporandose, obrigato 
. 111,,nte 11a rcccita todos os tributos, rendas e suprimentos de rrn · , , _ 

. dos e incln:ndosc, discriminadamcnte, na despcsa, as dotac;oes .cun , . . . . 
ncccssarias ao custcio de todos os se�v19.os mu111c1p:1.1s. 

Art. 121  O orgamento nao contera dispositivo �stranho 
J·".10 da l'"C"ita ncm n fixacac da d,3S,1J;:;a ::mter10rmente 

.i p rrv "' < " · • • , , • . _ " 
autorizada. N[vJ s,· inducm nesta pro1u1c;;a.o a: 

r _ .autorizaG=iO para abertura d? creditos suplcmentares; 
II _ contrataGa.O de opern.c;ues d· crcdito, ainda que por an 

tedpagao d,e receita, nos termos da ,0.i. 

.Art. 132  Sa.o vedados: 
r _ 0 inicio de programas ou p�·ojetos nao incluidos na lei 

orcamenta.ria anu�l; 
 II __ a rc'alizac;,ao de despesas ou a assungao de obrigai;oes 

cliretas ·que excedarn os creditos orga mcnta.l'ios ou adicionais; 
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III  a realizacao de operacees de creditos quo cxccdam o 
montante das dcspcsas de capital, ressalvadan as autorizadas me 
a· ante crcditos suplemcntaros ou especiais com finalidade precisa., 
aprovados pela Camara por maior+a absoluta ; 

IV  a vinculacao de receita de impostos a orgao, fundo 
cu dcspesa, ressalvadas a reparticao do produto de arracadaefio 
dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159 da Constitui 
c;:.io Federal. a dcstinacao de recursos para manutcncao c desen 
volvimeito do cnsino, como determinado pelo artigo 157 destc 
L0i Orgsnica c a prcstaciio de ga1 autias us opcracor s de crcdito 
inr cnt=c.pacao de reccita, j.rev.stas no artigo 131, II dccta Lei 
Org.inica. 

V  a abertura de credito supiementar ou especial sem pre 
via autorizacao lcgislativa e sem indicacao dos recurses corres 
pondentcs ; 

VI  a transposicao, o remanejamcnto ou a transfercncia t,'.) 
recurses de uma categoria rt" programacao para outra 011 de um 
6rgr,o para outro, sern previa autorizacao legislativa ; 

VII  .1 conccssfio ou utilizacao de crcditos ilimitados; 
VIII  a utilizacao, sem autorizacao legis!ativa especifica, 

de recurses dos orcamentos fiscal c da ssguridade social para su 
prir nccessidade ou cobrir deficit de emprcsas, fundacoes e fun 

. dos, inclusive dos mencionados no art. 124 desta Lei Orgsnica ; 
IX  a instituicao de fundos de qualquer natureza, sem pre 

via autorizacao J,'.'g.:,lativa. 
§ 1 ° - Nenhum invcstimento cuja cxecucao ultrapassc um 

cxcrcicio f'inancciro podcra scr iniciado scm prcvia inclusiio no 
plane plurianual, ou scm lei que autorizc a inclusao, sob pena <le 
crime de rasponsabilrdade. 

§ 2°  Os crcditos cspcciais e cxtraordinarios terao vigencia 
no .sxercicio fiuancsiro em que forcm autorizados, salvo se ato 
de autorizacao for promuigado nos ultmos quatro meses daqucle 
cxcrcici», caso em que, reabertos nos lirnitcs de sous saldos, se 
rao incorporados ao orcamcnto do exercicio financeiro subscqucn 
te. 

§ 2°  A abertura de credito extraordinarin somente i::,'.!r{t 

admitida »ara atcnder a despesas imprevisiveis c urgentes, como 
as decorrentes de calarnidade publica. 

Art. 13J   Os recurses corrcspoudentcs :1s dota<;1i("; orca 
mcn�arias. enmprcandidos ?� creditos s�:lementares e e�pcciai_s. 
destinados a Camara Municipal, serlhesao entregues ate o dia 
20 de cada mes. 

52 

A1'l. 123  Os projetos de lei relatives ao piano plurianual, 
o ao orcamento annal c os crcditos adicionais seriio nprcciados 
prla Comissao Permanente de Orcamento c Financas a qua! ca 
bcra: 

I  examinar c cmitir pareccr sobre os projetos c as con 
las aprcscntadas anualmentc pelo Prefeito Municipal; 

II - examinar c ernitir parcccr sobre os pianos c progra 
mas de investimentos c exerccr o acompanhamento c nscahzacao 
orcamcntaria, sem prejuizo de atuacao <las demais Comissoes <la 
Camara .. 

§ 1 ° - As emendas serao apresentadas na comissao, que SO 
brc elas emitira parccer. e apreciadas na forma regimental. 

§ 2° As emendas ao projcto de lei do orcamento anual ou 
aos projctos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso: 

I - sejam compativeis com o piano plurianual; 
II - indiquem os recursos necessarios, admitidos apenas os 

provenientes de anula<;ao de despesa, excluidas as que incidam 
sobrc: 

a) dotaQ6Cs para pessoal e seus encargos; 
b) scrvi<;o de divida ; ou 
III  sejam relacionados: 
n) com a c01rc,ao de cnos ou omissoes; ou 
b) c0m os dispositivos do texto do projeto de lei. 
§ 3°  Os recursos que, em decorrencia de veto, emenda ou 

r<'jeic;ao clo projeto de lei orc;amcnHu'ia anual, ficarem sem des 
pesas correspondentes poderao ser utilizados, conf.orme o caso. 
mediante creditos especiais ou suplemcntares, com prcvia e cspe 
cifica antoriza.�ao lcgislativa. 

Art. 124  A lei orc;;amcntaria anual cornprecndcra: 
I - o or�ament0 fiscal referente aos poderes do Municipio. 

seus fundos, 6rgiios e cntidades da administrai;ao direta e indi 
r2ta; 

II - o orGamrnto de invcstimento das emprrsas cm quc o 
Munidpio. dircta ou indiretamentc, dctenha a m'.lioria do capital 
social com direito a voto; 

III · o orGar.1rnto da :=;cguridadc social, abrangendo todas nf. 
cnlidad<'s c 6rgaos a cla vinculado!, da administrac;ao direta c 
inrlireta, ""m como os fundos instituidos pelo Poder Publico . 

Art. 125  0 Prcfeito enviarit a Cfimara, no prazo consig· 
nado na ki complt·ml'llla.r frdcral, a proposla de on;amcnto annal 
d0 Municipio 1 ara o exercicio seguinte. 
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:. t. 134  A despesa com pessoal ativo c inativo do Muni 
r;pb nao podera exceder os limites estabelecidos em lei comple 
r ntar. 

Paragrafo unico  A concessao de qualquer vantagem ou au 
r: ento de remuneraGaO, a criacao de cargos ou alteracfio de cs 
trutura de carrciras, hem como a admissfio de pessoa , a qualquer 
ttul». pelos 6rgaos C' entidadcs da adn.inistracao dircta on indi 
r, :.:1. i6 po�kr:t'' ic ,. f!'itas �;c· hnuvor 1•r(·via ('of:u:;io orGanH·nl:'1ri:1. 
�,,fil ic ntc rarfl at ndcr (1S �,rojcG,'>2.J de dcspcsa d� pcssoa' -C' ttu�; 
�,.!.;·;:c:rno, dela decorrentes. 

TfTULO IV 
Da Ordern Econ6rnica C' Social 

CAPiTULC l 
Disposicces Cerais 

Art. 135  0 Municipio, dentro de sua compctencia, organi 
zara a ordcm economica e social, concil.ando a librdade de ini 
ntiva com os superiorcs intercsses dr. coletividade, 

Art, 1�6 - A intcrvcncao do Municipio, no dominio economico, 
l �r�. por objetivo ..stimular c orientar a produeao, defender os in 
tr rcsses do povo c promover a justica e solidariedade socials. 

Art. 137  0 trabalho e cbrigacao social, garantido a todos 
O direito ao ernprego e a justa remuneracao, que proporcions exis 
Cncia digna na Familia c na sociedade. 

Art. 138  0 Municipio considerara o capital nao apenas 
como inst1·umento produtor de lucre, mas tambem como meio de 
expansao cconemica e de bemestar coletivo. 

Art. 139  0 Municipio assistira os trabalhadores rurais e 
mas organizac;oes legals, procurando proporcionarlhes, entre ou 
tros bcnrficio�. meios de produciio e c1:; trabalho, credito facil e 
prcco justo, saudc c bcmcstar social. 

Paragrafo unico  Siio isentas de impostos as respectivas Co 
01,,_·rat ivas. 

Art. 140  0 Municipio mantera orgaos especializados, in 
cumbidos de exercer ampla f'iscalizacac dos services publicos por 
cle concedidos e de revisao de suas tarifas. 

Paragrafo un.co  A fiscaizacao de que trata este artigo 
comprccnde o exame contabel e as pericias necessarias a apura 
Gi.io das inversoes de capital e dos lucres auferidos pelas emprc 
sas concessionarias. 
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Art. 146  0 Municipio cuidara 5o desenvolvimento das 
obras o scrvicos relatives ao saneamcnto c urbanismo, com a as 
sistenc'a <la Uniao c do Estado, sob condieocs cstabelccidas na 
1; compk mcntar federal. 

CAPiTULO 

na Famiia , da EducaGao, <la Cult .ra c do Desporte 

Art. 147  O Municipio dispensara protecao especial ao ca 
samento c assegurara condicoes morai. fisicas e socials ind is 
'lCns(nrcis ao dcscnvolvimcnto, scguranc: <' estabilidad> da fami 
1· na. 

§ 1 ° Serio proporcionadas aos intiressados todas as facili 
dades para a celcbr:v;:a.o do casamcnto. 

§ 2°  A lei dispora sobrc a assiste:ncia aos idosos, a matcr 
n '<lade c aos exocpcionais. 

§ :1° --- Compc'tc no Municipio suplcmentar a kgislaga'.'l frclc 
r.al e a estadual dispondo sobrc a prote·�iio �1 inf:tnc:n, :1 jnv1.�n�u 
de c as 11essoas portadoras d,3 deficienci'.L, garantindoihes o aces 
::;o a logradonros, cdificios p(1blico3 c Yeiculos de transporte co 
letivo. 

§ 1° - P::>.:ca a execugao do previ�to neste artigo, sera,o ado 
tadas, entre outras, as seguintes mec :,das: 

I  .amparo iis familias numerosas e sem rccursos; 
II  agao conlra os males que sho instrt1mentos da dissolu 

GU.O da familia; 
III  estimulo aos pais c as org'1nizag6es sociais para for 

mac;ao m.oral, civica, fisica c intelectt.al d.a juventudc; 
IV  coh:.borac;ao com as entid:� '.cs assistenciais quc viscm 

a protegao e cducagao da crianga; 
·v - arnpr..ro �,s pcssoas idosas, nsscgurando sua. participaQao 

na comunidade. d2:fendendo sua dign;.1fado e bemcstar e garan 
bndo1;1.e o dircito a vida; 

VI  colabornc;ao com a Uniao, com o Estado � com outros 
Municipi.os para a solu<;;ao do proble:na dos menores desampara 
dos ou desajustados, atraves de processos adequa.dos de perma 
ncnte rccnpcragao. 

Art. 148  O Municipio estimulara o desenvolvimento das 
c1encias, das artes, das letras e da <' ·'tura .em geral, .observado o 
ctisposto na Constitui�i'io Federal. 

55 



§ 1 ° - Ao Municipio compete suplementar, quando neccssa 
rio, a legislaqao federal c a estadual dispondo sobre a cultura. 

§ 2°  A lei dispora sobre a fix.ac;;a� de datas comemorativas 
de alta significacao para o Municipio. 

§ 3°  A administracao municipal cabe, na forrna da lei, a 
gcstao da documentacao governamental e as providencias para 
f'ranqueai sua consulta a quantos dela nccessitem. 

§ 4° - Ao Municipio cumprc protcger os documentos, as 
obras e outros bens de valor historico. artistico e cultural, os mo 
nurncntos. as paisagons naturals notaveis c 0:1 sitios arqucolo 
gicos. 

Ar-t., 149 - 0 clover do Municipin com a oducacfio s:'1;"t c'fc- 
tivado mcdiante a garantia de: 

I  ensino fundamental, obrigat6rio e gratuito, inclusive 
para os que a cle nao tiverem acesso na idada pr6pria; 

II  progressiva extensao da obrigatoriedade e gratuidade 
ao ensino media; 

lll  atcndimcnto cducaciuual cspccializado acs portadorcs 
de def'iciencia, preferencianmentc na rede regular de ensino ; 

IV   atendimento em crcche e preescola as criancas de 
zero a scis anos de idade ; 

V  acesso aos niveis mais elevados do ensino, da pesquisa 
c> da cr.acao artistica, scgundo a capacidade de cada um; 

VI  oferta de onsino noturno regular, adequado as condi 
�oe3 do cducando; 

VII  atcndimento ao educando, no ensino fundamental, 
atraves de prog:ramas suplementares de material didaticoescolar, 
transporte, alimentacao e assistencia a saude. 

VIII  os estabclccimentos de ensino, por parte do Munici 
pio, os Diretorcs serao escolhidos, respectivamente, pelos alunos 
maiores de quatorze anos, mestres e serventuarios, para o man 
dato de dais anos, com direito a reeleieao. 

§ 1 ° - 0 accsso ao cnsino obrigat6rio e gratuito e direito 
publico subjetivo, acionavel mediante mandato gc injuncao. 

§ 2°  O naoofcrccimcnto do ensino obrigat6rio pelo Mu 
n.cipio, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 
autoridade competente. 

§ :}0  Compete ao Podcr Publico rcccnsear os cducandos 
no ensino fundamental, fazerlhes a chamada e zelar, junto aos 
pais OU responsaveis, pela f'requencia a escola. 
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Art. 141  0 Municipio dispcnsara � microempresa c a rm 
pn:::u �!<.:. pcqt�c110 portc, assim definidas em lei Iederal, tratamcn 
t� juridico difcrenciado, vieando a incentivalas pela simplif'ica 

. <;:�o de suas ohrigac;;ues administrativas, tributarias, previdencia 
rias e crcditictas ou pela eliminacao ou reducao destas, por meio 
de lei.  

CAPiTULO II 
Da Providencia e Assistencia Social 

Art. 142  0 Municipio, dentro de sua competencia, regula 
ra o serv.co social, favorecendo e coordcnando as iniciativas nar 
ticulares que visem .a este objetivo. � 

§ 1 ° - Cabera ao Municipio promover e executar as obras 
que, por sua natureza e extensao, nao possam ser atendidas pelas 
inst ituicoes de caratcr privadc. 

§ 2°  0 piano de assistencia social do Municipic nos ter 
mos que a lei estabelecor, tera par objetivo a correcao dos ct�se 
quilibrios do sistema social e a recuperacao dos elementos desa 
justados, visando a um dcsenvolvimento social harrnonico, conso 
ante previsto no art igo 203 da Constituicao Federal. 

Art. 143  Compete ao Municipio suplcmentar, se for o caso, 
cc pianos de prcvidencia secal, cstabelecidos na IC'1 fedei al. 

CAPfTULO III 
Da Saude 

Art. 144  S2mpre epic· possivel, o )/Iunicipio promoverii: 
I - formac;ao de consciencia sanitaria individual nas pri· 

me!ras idades. atraves do ensino primario; 
II - servi�os hospitalares e dispensarios, cooperando com a 

Unia.o e o Estado, bem coma as iniciativas particulares e filan 
tropicas; 

III  combate as molestias espccificas, contagiosas e infecto 
contagiosas; 

IV  com bate ao uso de t6xico; 
V - scrvic;;os de assistencia a maternidade e a infancia. 
Paragrafo unico  compet,'.:! ao Municipio suplementar, se ne 

cessario, a legisla�ao federal e a estadual que' disponham sobre 
a rcgulamentac;ao, fiscaliza<;ao c controlc das a<;;oes c servic;.os de 
sa1'ide, que constituem um sistema unico. 

Art. 145  A inspec;ao medica, nos cstabelecimentos de ensi 
110 municipal LCr[t caritrr obrigat6rio. 
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Art. 150  O sistema d€ ensino municipal assegurara aos 
alunos necassitados eondicoes de eficiencia escolar. 

Art. 151  O ensino oficial do Municipio sera gratuito em 
todos oa graus e atuara prior itariamente no ensino fundamental 
e preescolar. 

§ 1°  O ensino religioso, de r iatricula facultativa, consti 
lui discipliun dos horarios das r sco.ns oficiais do Municipio c 
sera ministrado de acordo corn a confissiio religi osa do aluno, 
manifeatada por <'�C, se for capaz, en par seu rcprssentante le- 
gal ou nosponsavcl. 

§ 2°  O ensino fundamental regular sera ministrado cm 
lingua portuguesa, 

§ 3° .  O Municipio oricntara c cstimulara, par todos os 
meios, .a educacao fisica, que sera ohrigat6ria nos ostabelccimen 
tos municipals de ensino e nos particulares que recebam auxilio 
do Municipio. 

Art. 152  O cnsino e livre a iniciativa privada, atendidas 
as seguintcs condicoes: 

I  cumprimento de normas gerais de cducacao nac.onal ; 
II  autorizacao e avaliacao de qualidade pelos orgaos com 

petentes. 
Art. 153  Os recurses do Municipio serao destinados as 

cscolas publicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitarias ou 
filantropicas, definidas em lei federal, que: 

I  comprovem finalidade naolucrativa e apliquem seus ex 
cedentes financeiros em educacao ; 

II  assegurem a destinaeao de seu patrirnonio a outra es 
cola comunitaria. filantropica ou ao Municipio no caso de oncer 
ramento de suas atividades. 

§ 1 ° -- Os rccursos de que trata este artigo serao destina 
dos a balsas de cstudo para O ensino fundamental, na forma da 
lei, para os que demonstrarem insui iciencia de recurses, quando 
houver falta de vagas e curses regulares da r,ede publica na lo 
calidade da residencia do cducando, ficando o Municipio obriga 
do a investir prioritariamente na expansao de sua rede na loca 
lidade. 

Art. 154  O Municipio auxiliara, pelos meios ao seu al 
cance as onrnnizac;;oes beneficientes, culturais e amadoristas, nos 
termos da lei, scndo que as amadorrstas e as colegiais terao prio 
ridade no uso de estadios. campos C' instalacoes de propriedade 
do Municipio. 
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III  dcsa1wupricl<;:w, com pugamcn !0 median to ti Iulo du di 
vida uublica de cmissfio prcviam=nte aju ovada polo Senado Fede 
ral, com rra,.,; tf,, i'('l,;.;;>t;: th ale de» : 10:; cm parc··ln.s a1111:ti}; 

guas c succscivis, nssogurados o valor real <la indcnizacao c of. 
.' mos legals. 

§ 2°  P<.·C.�ra Lambem O Municip ) organizar fr zendas co 
letivas, orientadas ou adrnin .strac.as pc Peder Publi o, dcstina 
das f1 Iormaciio de ctcmcntos aptos �1 a l.ividadcs agricolas. 

Art. 161  Sao iscutos de tribu.os os veiculos de tracao 
animal e os dcraais instrumcntos de t.rabalho do pcqueno agr i 
cultor, empregados no servico da propria lavoura ou no trans 
porte de seus produtos, 

Art. 162  Aguele quc possuir corno sua area urbana d , 
ate duzentos e cinqucnta metros quadrados, por cinco anos, inin 
terruptamente e sem oposicao, utilizancioa para sua moradia ou 
de sua familia, adquirirlhea o dominio, desde que nao seja pro 
prietario . de outro im6vel urbano ou rural. 

§ 1 ° - O titulo de dominio e a concessao de uso serao conf,z. 
ridos ao homern ou a mulher, ou a c..mbos, independent2mcate 
do estado civil. 

§ 2"  Esse direito nao sera recc1hecido ao mesmo possui 
dor mais de uma v,cz. 

Art. 163  Sera isento de impm·�o sobre propriedade pre 
di.al e territorla: urbana o predio ou tc:Teno destinad,) a moradia 
tlo propri<'Utrb d;.' pC'r111rPos rccursos, '\K! n:io po::i:sua outro im6 
vcl, nos termcs e no limite do valor quo a lei fixar. 

CAPiTULO VI 
Do Meio Ambiute 

Art. 164  Todos tern direito ao N!cio Ambiente ,ecologica 
mcnte PquHibrado, bem de uso comun: do povo e essencial a sa 
dia quaHdade de vida. impondose ao .?oder Publico municipal e 
a coletividade o devcr de defendeJo =- preservalo p.ara as pre 
sentcs � fuluras gcrac;;ocs. 

§ 10 _ Para assegprar a efetividade desse direito, incumhc 
ao Podcr Pi'.1blico: 

I  prcs<:'.·var e mstaura1· us prc.cessos ecol6gicos essenciais 
e prover o ma;:1ejo ecol6gico das especies e ecossistemas; 

 II  pres�rvar a divcrsidac.e c a integridad.e do patrimonio 
gcnctico do. Pais (' fiscalizar as cntid:.,des dcdicadas a pcsquisa e 
mantpulac;ao de material genetico; 
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JII  def'inir cspacos tcrritoria!s c scus componentcs a cc 
rem especialmente protegidos, sendo a alteracao e a supressfio 
perm .Lidan sorncntc atraves de lei, vcdada qualqucr utilizaciio quc 
comprorncta a integridadc dos atributos quo justifiquem sua por 
tc>c:;ao; 

IV  exigir, na forma da lei, para instalacao de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradacao 
do meio ambionte, estudo prcvio de impacto ambiental, a que so 
dara publicidade ; 

V  controlar a producao, a comercializacao c o emprego 
de tecnicas, metodos e substancias que com pm tern risco para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI  prom.over a educacao ambiental em todos os niveis 
<le c11si110 c a conscicntizacao publica para a preservacao do mcio 
ambicnte; 

VII  proteger a fauna e a flora, vcdadas, na forrna da lei, 
as praticas quc coloquem em rfsco sua funcao ecologica, provo 
quern a extincao de especies ou submetam os animais a crueldade. 

§ 2°  Aquele que explorar recursos minerals fica obrigado 
a rccuperar o mc:o arnbicnto dcgradado, de acordo com solucao 
tccnica exigida pelo orgao publico competentc, na forma da lei. 

§ 3°  As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarao os infratores, pessoa= fisicas ou juridi 
cas, a sancoes penais e administrativas, independentemente da 
obrigacao de reparar os danos causados. 

TI1'ULO V 
Disposic;oes Gerais e 'Transit6rias 

Art. 165 - Incumbe ao Mnnicipio: 
I -- auscultar, pcrmanentemente, a opin:ao publica; para 

isso, sempre quc o inrercsse p(1blico nao ac011selliar o contrario, 
os Podcres Executivo e Legislativo divulgarao, com a devida an 
tecedencias, os projetos de lei para o recebimento de sugestoe,s; 

II  adotar medidas para assegurar a celeridade na trami 
tac;ao e soluc_;ao dos expedient.es administrativos, punindo, disci 
plinarmente, nos termos da lei, os servidores faltosos; 

III  facilitar, no interesse educacional do povo, a difusao 
di> jorn:1 is e outras pnblicagc.,es peri6dicas, assim como das trans 
missocs pelo r{tdio c pela televisao. 

Art. 166  E licito a qualquer cidadao obter informa<_;ocs 
e certid(,es sobre assuntos referentcs a administrac_;ao municipal. 
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Art. 155  0 Mun.cipio mantera o professoi ado municipal 
em nivel cconemico, social e moral a altura de suas funcoes. 

Art. 156  A lei regulara a composicao, o funcionamento 
e as atribuicees do Conse.lho Municipal de Educa<_;ao e do Con 
selho Municipal de Cultura. 

Art. 157  0 Municip.o anlicara, anualmento, nunca monos 
de 2!3% ( vinte o cinco por ccnto ) , no minima, da receita resul 
tante de impostos, comprecndida a proveniente de transferencias, 
na manutcncao C' dcsr-nvotvimonto do onsino. 

Art. 158 - E da competsncia comum da Uniao, do Estado 
e do Mun icipio proporcionar os meios de acesso a cultura. a edu 
cacao e ;'1 c.encia. 

Paragrafo unico  Cabendo, principalmentc ao Municipio, 
dentro des seus lirnites financeiros, prornover o accsso aos cs 
tudan tes universitarios a universidado mais proxima. 

CAPiTULO V 
Da Politica Urbana 

Art. 159  A politica de descnvolvimcnto urbane, cxccutada 
pelo Poder Publico municipal. conforme diretrizes gerais fixadas 
em lei, tern por objetivo ordenar o plcno desenvolvimento dan 
funcoes socials da cidadc C' garantir o bemcstar de scus 112.bi 
tantes. 

§ 1 ° - 0 plano diretor, aprovado pela Camara Municipal, e 
o instrumcnto basico da politica de desenvolvimento ·� de cxpan 
sao urbana. 

§ 2°  A propriedade urbana cumpre sua funcjio social quan 
do atende as exigencias fundamentais de ordenacao da cidade, ex 
pressa no plano diretor. 

§ 3°  As desapropriacoes de imoveis urbanos serao feitas 
com prcvia e justa indenizacao em dinheiro; 

Art. 160  0 direito a propriedade e inerente a natureza do 
homem, dependendo seus limites e seu uso da conveniencia so 
cial. 

§ 1 ° - 0 Municipio podera, mediante lei especifica, para 
area incluida no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, 
do solo irbano nao cdificado subutilizado ou nfio utiiiz:ido, quo 
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivarnen 
te, de: 

I  parcelamrnto ou cdificacao compulsoria ; 
II  imposto sobre propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo; 
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.P t. 167  Qualqucr cidadao sera partc lcgitima para plei 
tear a dcclaracao de nulidade ou anulacao dos atos lesivos ao pa 
trimonio municipal. 
� Art. 168  0 Munieipio nao podera dar nomc de pcssoas vi. 
� vas a bcns e services publicos de, quaiqucr naturcza. 

Paragrafo unico  Para os fins dcstc artigo, somcntc apos 
um ano de Ialccimcnto podcra ser homenageada qualquer pes 
soa, salvo personalidades marcantes que tenham desempenhado 
altas f'uncoes na vida administrativa do Municipio, do Estado ou 
do Pais. 

Art .. 169  Os cemiterios, no Municipio, terao sempre cara 
ter secular, e serao administrados pela autoridade municipal, sen 
do permitido a todas as confissoes religiosas praticar neles os 
seus ritos. 

Paragrato unico  As associacoes rcligiosas e os particula 
, res poderao, na forma da lei, manter cernitsrios pr6prios, fiscali 

zados, porem, pelo Municipio. 
Art. 170  Ate a promulgacao da lei complernentar referi 

da no artigo 131 dcsta Lei Organica, 6 vcdado ao Municipio des 
pcndcr mais do que scsscnta e cinco por cento do valor da reccita 
corrente, limite cstc a ser alcancado •10 maxima, em cinco anos, 
a razao de um quinto por ano. 

Art. 171  Ate a entrada em vigor da lei complementar fe 
deral, o projeto do piano plurianual, para vigcncia ate o final 
do mandato em curso do Prcfeito, e o projeto de lei orcamenta 
ria anual, serao encaminhados a Camara ate quatro meses antes 
do encerramento da sessao lcgislativa. 

Art. 172  Esta Lei Organica, aprovada e assinada pelos 
integrantes da Camara Municipal, sera promulgada pelo Presi 
dente da Camara Municipal e entrara em vigor na data de sua 
promulgacao, revogadas as disposicoes em contrario. 

Antonina do Norte, 05 de abril de 1990 

JOSE MENDES LINARD  Presidente 
FRANCISCO FERREIRA LIMA  VicePresidente 
ROSENO DE MATOS NETO  1 ° Secretario 
JOSE COLOMBO RIBEIRO  2° Secrctario 
FRANCISCO HUGO BRAGA  Relator Geral 
JOSE ROLANDA ARRAIS 
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA 
.JO.AO FERREIRA LEITE 
FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA 
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