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LEI ORGÂNICA DO MUAilCÍPTO DE ANAURTLÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREÂMBULO

Nós os representantes do poao de Anaurilâ,ndia, Estado de

Mato Grosso do Sul, constituíd,os em Poder Legislatiuo Orgâ,nico

d,este Mttnicípio, reunidos ern Cômara Municipa\ com as atribui-

ções preaistas no Artigo 29e da-Constituiçã.o Federal, aotamos e

promulganxos a seguinte Lei Orgânica.

Anauritâ.ndia, Abril de 1.990.
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TÍTULo I

Dos FUNDAMENToS DA oRGANTzAÇÃo uuNICrpAL

Art' I - O Município de Anaurilândia, unidade territorial do Esta-,
do de Mato Grosso do sul exerce todos os pod.eres que náo lhe sejam veda-.
dos, implícita ou explicitamente, pelas constituiçóãs Federal e E-stadual, a
reger-se por esta Lei Orgânica.

Parâgrafo Único - o Município de Anaurilândia, tem como funda_
mentos:

I - a autonomia municipal;

II - a cidadania;

' III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V- a liberdade política e religiosa;

VI - reduzir as desigualdades sociais ;

vII - constituir uma sociedade rivre, justa e solidária, sem quais_
quer formas de discriminações ;

VIII - zelar pelo respeito em seu território aos direitos e garantias
asseguradas pelas constituições, Federal e Estadual e d.esta Lei õrgânica,
fixando em todas as repartições publicas do Município, nas escolas,-trospi-
tais, ou qualquer local de acesso público, tais direiios e garantias ;

iX - garantir o desenvolvimento local e regional;

x - contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional.
Art' 2q - Todo poder emana do povo, que exerce por meio de re-

presentantes eleitos diretamente nos termos d.esta Lei orgânica e das cons_
tituiçóes Estadual e Federal.
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Art. 3e - O Município de Anaurilândia, com sede na cidade do
:smo nome, dotado da autoridade política administrativa e financeira,
;er-se-á por esta Lei Orgânica.

Art. 4q - Sáo poderes do município, independentes e harmônicos
tre si, o Legislativo e o Executivo.

Art. 5a - Sáo símbolos do município, a Bandeira, o Brasão e o Hino
rnicipal.

Parâgrafo Unico - A Lei poderá estabelecer outros símbolos dis-
ndo sobre seu uso no território do município.

Art. 6a - lncluem-se entre os bens do município, os imóveis por
)JÍezà ou acessão física, os móveis que atualmente lhe pertencem, bem
no assim os que vieram a ser atribuídos por Lei e os que se incorpora-
n ao seu patrimônio por ato jurídico perfeito.

CAPÍTULO II

DA DIVISÁO AOUINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Art. 7e - O município poderá dividir-se para fins exclusivamente
ninistrativos, em Distritos e Vilas.

§ lo - Constituem Bairros as porções contínuas e contíguas do ter-
irio sede, com determinaçáo própria, representando meras divisóes
>gráficas de.sta.

§ 2o - E facultada a descentralizaçáo administrativa, com a criação
s bairros, de subsedes da Prefeitura Munici.pal, na forma de Lei de inici-
ra do Poder Executivo.

Art.8a - Distrito é a parte do município dividido Para fins adminis-

03 04

trativos de circunscrição territorial e de jurisdição Municipal, co,m deno-
minaçáo própria.

§ 1o - Aplica-se ao Distrito o disposto no § 2a do artigo anterior.
§ 2o - o Distrito poderá subdividir-se em vilas, de acordo com a

Lei.
Art. 9e - A criação, organização, supressão ou fusão de distritos

depende de Lei, após consulta peblicitária à população direramente inte-
ressada, observada a legislação Estadual, atendendo a requisitos do artigo
dez desta Lei Orgânica.

Art. 10e - São requisitos para a criação de Distritos:
I - populaçáo, eleitorado e arrecadaçáo não inferiores à sexta par-

te exigida para z criação do Município;
II - existência na povoação sede de pelo menos cinquenta moradi-

as, escola pública, posto de saúde e posto policial.
Parágrafo unico - comprova-se o atendimento as exigências enu-

meraclas neste artigo, mediante:
a) declaraçâo emitida pelo IBGE, ou outro órgão que o substitua,

da estimativa da populaçáo;
b) certidão emitida pelo agente municipal de estatística, ou pela

repartição competenre do município, certificando o número cle moraáias;
c) certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, cerrificando

o número de eleitores;
d) certidão de órgáo fazendário Estadual e do Municipal, cer.tifi-

cando a arrecadação na respectiva área territorial;
e) certidão emitida pela Prefeitura Municipal ou pelas secretarias

de Educaçáo, de Saúde e de segurança pública do Estado, certificand.o a
exist-ência de Escola Pública de posto de Saride e posto'policial, na povoa-
ção sede.

Art. 114 - Na fixação das divisas distritais devem ser observadas as
seguintes normas:

I - sempre que possível serão evitadas formas assimétricas, estran-
gulanrentos e alongamentos exagerados;

iI - preferência para delinritação às linhas naturai.s facilmente iclen-
tif icáveis;

III - na inexistência de Iinhas naturais, utilizar linhas retas cujos
extremos pontos naturais ou não, .sejam facilmente identificáveis;

IV- é vedada a interrupção da continuidade territorial clo municí-



) ou distrito de origem.
Parágrafo Único - As divisas distritais d.evem ser descritas trecho a

,cho, salvo para evitar duplicidade nos trechos que coincidirem com os

rites do município.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPTO

Art. I2e - Compete ao Município:
I - legislar sobre assuntos de interesse social;
ll - suptementar a legislaçáo Federal e Estadual, no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua comPetência, bem como

licar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação Es-

lual;
V- organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou

rmissáo os serviços públicos de interesse local incluindo o de transpor-
coletivo que tem caráter essencial;

Vl - manter com a cooperação técnica da União e do Estado, servi-
s de atendimento à saúde da população;

VII - manter com a cooperaçáo técnica da União e do Estado' Pro-
rmas c1e Pré-escolar e de ensino fundamental;

VI ll - clar atendimento em Creche e Pré-escolar as crianças de zero
eis anos de idade;

XI - prornover tlo que couber, adequaclo ordenamento t-erritorial,
:diante plane.iamellto e controle de uso clo parcelamento e da ocupação
solo urbarro;

X - promover a proteçáo do patrimônio histórico-cultural local,
servada a legislaçáo e a açáo fiscalizadora Federal e Estaclual;

Xl - elaborar e executar a política de desenvolvimenLo urbano com

rbjetivo cl e ordenar a funçáo social clas áreas habitaclas uo mutticípio e

rantir o bem estar cla sua população;
Xll - elaborar e execlltar o Plan<-r Diretor com instrumento básico

política de desenvolvinretrto e de expansáo urbana;
XiIl - planejar e pr(.)rnover a implantação do sistema de defesa ci-

, para a attração em casos cle calamiclade pública;
XIV - zelar pela guarda da (lonstituição Federal e da Constituiçáo

taclual, desta Lei Orgânica, das leis e das instituiçóes democr'áticas e

nservar o pat.rimônio público;

XV - cuidar da saúde e assistência pública da proteção e garantias
das pessoas portadoras de deficiência;

XVI - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor his-
tórico, artístico e cultural, os monumentos e as paisagens naturais e os
sítios arqueológicos;

XVII - proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e a
ciência;

XVIII - proteger o meio ambiente, combater a poluiçáo em quais-
-quer uma de suas formas;

XIX - preservar as florestas, a fauna e a flora;
XX - fomentar a produçáo agro-pecuária e organizar o abasteci-

mento alimentar;
XXI - promover programas de construção de moradia populares e

a melhoria das condiçóes habitacionais e de saneamento básico;
XXII - combateras causas da pobreza e os fatores de marginaliza-

ção, promovendo a integraçáo social dos setores desfavorecidos;
XXIII - registrar e acompanhar a fiscalização de concessóes de di-

reito de pesquisas e exploração de recursos hídricos e minerais em seu
território;

XXIV - estabelecer e implantar a política de educaçáo para a segu-
rança do trânsito;

XXV - regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fi-
xaçáo de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros
meios de publicidade nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal;

XXVI - estimular a participaçáo popular na formulação de políti-
cas públicas e sua ação governamental estabelecendo programa de incen-
tivos à Projetos de Organização Comunitária nos campos social, econômi-
co, cooperativas de produção e mutiróes;

XXVII - conceder e renovar licenças para locàlização, funciona-
mento de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de servi-
ços, e de quaisquer outros;

XXVIII - cassar licença que houver concedido à estabelecimentos
cuja atividade venha se tornar prejudicial à saúde, higiene, segurança, ao
sosse.go e aos bons costumes;

XXIX - Ordenar as atividades urbanas fixando condiçóes e horári-
os Para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais de ser-
viços e outros, atendidas as normas das legislaçóes Federais e Estaduais;

XXX - elaborar o Código de Posrura do município;
XXXI - estabelecer normas de codificações, de loteamentos de ar-
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I

amentos e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urba-

sticas convenientes à ordenaçáo de seu território, observadas as diretri-

s das leis Federal e Estadual;
XXXII - instituir, planejar e fiscalizar Programas de desenvolvimen-

urbano nas áreas de habitação e saneamento básico de acordo com as

retrizes estabelecidas na legislação Federal, sem prejuízo do exercício

competência comum corresPondentes;
xxxtll - prover sobre limpeza das vias, logradouros públicos, re-

)çáo e destino do lixo domiciliar ou não, bem como de outros detritos e

síduos de qualquer natureza;
XXXIV- organizar e manter os serviços de fiscalizaçáo necessários

exercício do seu poder de política administrativa;
XXXV - fiscilizar nos locais de venda, peso e medida e condição

nitária dos gêneros alimentícios, observadas as legislaçóes Federal e Es-

Jual;
xxxu - dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadori-

apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal;

XXXVII-disporsobreregistro,guarda,vacinaçáoecapturade
.imais, com finalidaàe própria de controlar e erradicar moléstias de que

)ssam ser portadores ou transmissores;
xxivfiI _ disciplinar os serviços de carga e descarga, bem como

.ar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias pú-

icas municipais, inclusive nas vicinais cuja conservaçáo seja de sua com-

:tência;
XXXIX - sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem

,mo regulamentar e fiscalizar sua utilizaçáo;
iL -."gutamentar a utilização de logradouros públicos e especial-

ente no períÃetro urbano, determinar o itinerário e os Pontos de para-

, obrigatãria de veículos de transPorte de coletivos;

xLI - fixar, sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em

,ndiçóes esPeciais;
xLII - regular as condiçóes de utilizaçâo dos bens públicos de uso

'mum;
xLItI - regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir

r autorizar, conforme o caso:

a) os serviços de carro de aluguel, inclusive o uso de taxímetros;

b) os serviços tunerários e os cemitérios;
cj os serviços de mercados, feiras livres e matadouros públicos;

d) os serviços de construções e conservaçáo de estradas' ruas' vias

ou caminhos municipais;
e) os serviços de iluminaçáo pública;
f) a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quais-

quer outros meios de propagandas, nos locais sujeitos ao poder de polícia
municipal;

XLIV - fixar os locais de estacionamentos públicos de táxi e de-
mais veículos;

- XLV - estabelecer servidóes admini.strativas necessárias a realiza-

çáo de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários;
XLVI - adquirir bens, inclusive por meio de desapropriaçáo;
XLVII - assegurar a expediçáo de certidóes quando requeridas às

repartições municipais para a defesa de direitos e esclarecimentos de situ-
açôes.

§ 1a - As competências previstas neste artigo não esgotam o exercí-
cio privativo de outros na forma da Lei desde que atenda ao peculiar inte-
resse do município e ao bem estar de sua população e não conflita com a
competência Federal e Estadual.

§ 2'g-As normas de codificação de loteamento e arruamento a que
se refere o inciso XXXI deste artigo deverão exigir reserva de área destina-
da à:

a) zonas verdes e demais logradouros públicos;
b) vias de tráfego e de passagem de canalizaçáo pública de esgotos

e de águas pluviais;
c) passagem de canalização pública de esgotos e de águas pluviais,

nos fundos dos lotes obedecidas as dimensoes e demais condiçóes estabe-
lecidas na legislaçáo.

§ 3o - A Lei que dispuser sobre a Guarda Municipal destinada à

proteção dos bens, serviços e instalaçóes municipais, estabelecerá sua or-
ganizaçáo e competência.

§ 4n - A política de desenvolvimento urbano com o objetivo de
ordenar as funçôes sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habi-
tantes, deve ser consubstanciada em Plano Diretor integrado nos termos
do artigo l82a § la da Constituiçáo Federal.

CAPÍTT'I-O IV

DAS VEDAÇÔES

Art. 134 -Além de outros casos previstos nesta Lei Orgânica, é ve-
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lo:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, emba-

ar-lhes o funcionamento ou manter com eles Seus representanles rela-

I de dependência ou aliança, ressalvadas na forma da Lei, a colaboraçáo
interesse público;

II - recusar a fé nos documentos públicos;
III - criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si;

IV - subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos

blicos, quer pela imprensa, rádio, televisáo, serviços de alto-falante, car-

es, anúncioi. ou oútto. meios de comunicação, propaganda político-
ctidária a que se destinar a camPanha ou objetivo estranho à adminis-

çáo e ao interes_se Público.
Art. I 4o - E vedada a instituiçáo, pelo município de qualquer mo-

tidade de aposentadoria, de auxílios, de pensão ou de benefícios de na-
.eza previdenciária à Prefeitos, Ex-Prefeitos, Vereadores e Ex-Vereado-
,, .oÀ critérios diversos daqueles aplicáveis aos servidores pírblicos.

CAPÍTULO V

DA ADMINISTRAÇÁO PÚBLICA

SEÇÃO I

DrsPoslÇÓns cexans

Art. 154 - A administração pública direta, indireta ou funcional de

alquer dos Poderes do Município, obedece ao princípio da legalidade,

pessoalidade, publicidade, moralidade e também ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funçóes púbticas são acessíveis aos brasi-

ros que preencham os requisitos estabelecidos em lei'
II - a investidura em cargos ou emPregos públicos depende de aPrg-

çáo prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos ressal-

Cas às nomeaçóes para cargos em comissão declarada em Lei de livre

'meação e exoneração;
III - o pr?'zo de validade de concurso público é de até dois anos,

orrogáveis uma vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convoca-

o aquele aprovado em concurio público de provas ou de Provas e títulos
,U. a.a convocado com prioridade sobre oS novos concursados para assu

mrr cargo ou emPrego na carrerra;
V - os cargos em comissóes e as funçóes de confiança, devem ser

exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carrei-
ra técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em Lei;

VI - é garantido ao servidor público, o direito à livre associação
sindical;
r VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites de-

finidos em lei complementar Federal;
VIII - a Lei reservará o percentual de cargos e empregos públicos

para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão;

IX - a Lei estabelecerá os casos de contrataçáo por tempo determi-
nado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse pú-
blico;

X - a revisáo geral da remuneraçáo dos servidores públicos far-se-á
sempre na mesma data;

XI - a Lei fixará o limite máximo entre a maior e a menor remune-
ração dos servidores públicos, observado como limite máximo os valores
percebidos como remuneraçáo em espécie pelo Prefeito;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo náo poderão
ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XiII - sáo vedadas as vinculações e a equiparaçáo dos vencimentos
para efeito de remuneração de pessoal público, ressalvado o disposto no
inciso anterior e o § 1a do artigo 164 desta Lei Orgânica.

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não seráo computados nem acumulados para fins de concessão de acrésci-
mos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

XV - os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a
remuneração observará o que dispóe os incisos XI e XII deste artigo, bem
como os artigos 1500 II, 1530 III e 1504 § 2o I da Constituição Federal;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, ex-
ceto quando houver imcompatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;
b) e de um professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médicos;
XVII - a proibição de acumularestende-se a empregos e funções e

abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e
fundaçóes mantidas pelo poder público;

XVIII - somente por Lei específica poderão ser criadas empresas
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blicas, sociedades cle economia mista, autarquias ou fundaçóes públi-

;

XIX - depende de autorizaçáo Legislativa, em cada caso a cÍraçao

subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como

articipação de qualquer delas em emPresas privadas;

XX -..r.ulvados os casos esPecíficos na legislaçao, as obras, os ser-

os, compras e alienaçóes serão contratados mediante Processo de |!5:ita-
I públicà que assegurará igualdade de condições a todos os concorren-

àm cláusulas quã estabeleçam obrigaçóes de pagamento, mantidas as

rdiçóes efetivas d" ptopotta nos termos da lei, exigindo-se a qualifica-

> técnica e .conômicalndispensáveis à garantia do cumprimento das

rigaçóes.
§ 1e _ A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e camPa-

a dos"órgáos públicos deveráo ter caráter educativo, informativo ou de

entaçáo social, dela náo podendo constar nomes de autoridades ou de

rbolos ou imagens que càrzcterizem Promoção pessoal de autoridades

de servidores Públicos.
§ 2o - os bens móveis e imóveis do município não poderão constar

mes simbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de auto-

ades ou de servidores Públicos'
s 3o - Os órgãos áa administraçáo pública referidos no parágrafo

terior poderáo tei caracLerização com cores, a serem estabelecidas em

s 4o - A não observância do disposto nos incisos II e III deste arti-

, impl"icará na nulidade do ato e a puniçáo da autoridade responsável,

s termos da lei'
§ 5o - As reclamaçóes relativas à proteçáo de serviços públicos se-

r recebidas pela Câmara Municipal'
§ 6a - os atos de improbidade administrativa importaráo a susPen-

> dos ãireitos político. " 
ã perda da função pública, a indisponibilidade

s bens e o ressarcimento aã erário público, na forma e gradação previs-

em Lei, sem prejuízo de ação penal cabível'

s 7o - Oi prazos de prescriçóes para os aios ilÍcitos praticados por

alquer agente, servidoç àu não que causem prejuízos ao erário, ressal-

1", 
^* 

reJpectivas açóes de ressariimento, são estabelecidos em Lei Fe-

ral.
§ go - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito priva-

prestadoras de serviços públicos responderáo pelos danos que seus agen-

, ,r"rg qualidade causarem a terceiros, assegurando o direito de regres-

so contra o responsável nos casos de dolo e culpa.
§ 9o - A administração pública é obrigada a fornecer no prazo de

15 (quinze) dias, a qualquer cidadão para a defesa de direitos, iertidóes
de qualquer ato e a atender no mesmo prazo se outro não for fixado, as
requisiçóes judiciais.

SEÇAO II

DOS SERVIDORES PÚNrrCOS

Art. 16 - o município instituirá regimejurídico único e plano de
carreira Para os servidores da administração pública direta, das aútarquias
e das fundações públicas.

§ 1n - A Lei assegurará aos servidores da administração direra,
isonomia de vencimentos para cargos de atribuiçóes iguais ou assemelha-
das do mesmo poder ou entre os servidores d.os poderes Executivo e Legis-
latiYo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à nalu-
reza ou ao local de trabalho.

§ 20 -Aplica-se a estes servidores o disposto no artigo 7e incisos IV,
v vI, vII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII,
xxlII, xxvlII, xxx, xxxl, xxxlII, xxxlv da constituiçáo Federal.

§ 3n - são garantias do servidor público, no gozo de férias anuais
remuneradas, mais cinquenta por cento dos vencimentos, pagos antecipa-
damente.

Art. i7a - sempre que pagos com atraso os vencimentos dos servi-
dores públicos municipais, sofrerão a atualizaçáo pela incidência do índi-
ce oficial de correção monetária, devendo o município nesta hipótese efe-
tuar o pagamento destes valores no mês subsequentes ao da referida ocor-
fÂ- -i-

Parágrafo Único - Os vencimentos dos servid.ores públicos munici-
pais deverão ser pagos até o quinto dia útil do mês subsequente ao venci-
do

Art. 18e Ao servidor priutico municipal em exercício de mandato
eletivo de Sindicato, aplicam-se as seguintes disposiçóes:

I - é vedada a dispensa de servidor sindicalizad,o a partir do regis-
tro de candidatura a cargo de direção ou representaçáo sindical, se eleito
ainda que suplente até um ano após o final do mandato, salvo se cometer
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ta grave nos termos da Lei;
II - o servidor investido em mandato de representaçáo sindical será

rst.ado do cargo, emprego ou função, sendo garantidas as remuneraçôes
r contagem de tempo de serviço para todos os efeitos legais exceto para
omoção e merecimento.

Art. 194 - Fica assegurado abono para todos os efeitos legais das
tas até no máximo de vinte, compreendidas no período de dez anos
teriores à data da promulgação da presente Lei orgânica, excluídos os
:itos financeiros.

Art 20q - O pedido de demissáo do servidor estável só será válido
m a assistência do respectivo sindicato ou de autoridade do trabalho ou
Lda da Justiça do Trabalho.

\F--'êI_eH - O servidor público municipal ocupante de cargo efetivo
estável que durante .ginç_o a=no:Sqru€çuttyas au sç.!e:ajte-Llr.4d.oliy_er ear-
na direcáo, assessoramen to superi or na administracáo direta ou indire-
-era rnco orado à remuneraçáo do cargo para todos os efeitos legais as
rta NS cunlarlas OC em comlssao, o e ecen o e:

-a ncorporaçao e-a com ase no ve ento do cargo mais
c desempenhado pelo menos durante três an

II - o servidor deverá ter completado pelo menos um terço
de serviço necessário à aposentadoria voluntária no município

§ 1o - O servidor que após a incorporaçáo vier afazer novamente
ao vencimento da mesma espTacie perceberá apenas a diferença entre a
orporação e esta se menor.l

§ 2n - Só será considerado para fins deste artigo o exercício do
go de confiança prestado ao município à sua administração indiretan/

proporcionais ao tempo a. r.*iço/
III - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem e, trinta anos se

mulher com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funçóes de magistério,

se professor e, vinte e cinco anos se professora, com proventos integrais;
( c) aos trinta anos de serviço se homem e, aos vinte e cinco anos de

serviço se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos sessenta e cinco anos de idade se homem e, aos sessenta se

mulher com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
§ 1o - A lei poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III,

"a" e "c" no caso do exercício de atividades consideradas penosas, insalu-
bres ou perigosas.

§ 2o - A lei disporá sobre aposentadoria em cargos ou empregos
temporários.

§ 3o - O tempo de serviço público, federal, estadual ou municipal
será çomputado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de dis-
ponibilidade.

§ 4o - Aplicam-se ao servidor público municipal o disposto no § 2o

do artigo 2024 da Constituiçáo Federal.
§ 50 - Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma pro-

porçáo e na mesma data, sempre que se modificar a remuneraçáo dos ser-
yidores em atividades, sendo também estendidos aos inativos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em ati-
vidade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação
do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 6o - O benefício da pensâo por morte correspondente a totalida-
de dos vencimentos ou proventos do servidor falecido,.até o limite estabe-
lecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

§ 7o - Aplica-se ao especialista em educação o que dispóe o inciso
IIi, letra "b" deste artigo.

Art.24 - Fica assegurado ao servidor público a contagem proporci-
onal para fins de aposentadoria do tempo de serviço efetivo exercício em
funçóes de magistério como professor, especialista de educação, no regi-
me previsto no artigo 22e letra "b".

Art. 25 - Sáo estáveis após dois anos de efetivo exercício, os servi-
dores nomeados em vir[ude de concurso público.

§ 1q - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de

*^

Lrt. 22e - O tempo de serviço prestado ao municípi
ma e vínculo por servidor e efetivo estável será computr
:feitos leais incluídos à ascensão e progressão funciona

/
Lrt. 23a - O servidor será aposentadoy'

oso
ado to

uer
dos

b

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quan-
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
ve ou incurável, especificada em lei e proporcional nos demais casos;

II - compulsoriamente aos setenta alos de idaü com proventos

?
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ttença judicial transitada em julgado ou medianre processo adminisrra-
) em que lhe seja assegurada ampla defesa.

§ 2q Invalidada por sentença judicial a d.emissáo do servidor está-
, será reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo
origem, sem direito a indenizaçâo. aproveitado em outro cargo ou pos-
em disponibilidade.

§ 3o - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade o servidor
ável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveira-
nto em outro cargo.

Art. 26 - Ao servidor público em exercício de mandato eletivo,
icam-se as disposiçóes do artigo 38q da Constituição Federal.

rÍrulo rrr

oRGANTZAÇÁO DOS PODERES

CAPÍTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

sEÇq.o r

DA CÂMARA MUNICIPAL

Art. 27e - O. poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal.
Parágrzfo Único - Caãa legislatura tem a duração de quatro 

"nor,respondendo cada ano uma sessão legislativa.

Art. 284 - A Câmara Municipal, compóe-se de Vereadores eleitos
o sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato
quatro anos.

§ 1a - São condições de elegibilidade para o exercício do mandato
vereadores, na forma da Lei Federal:

a) a nacionalidade brasileira;
b) o pleno exercício dos direitos políticos;
c) o alistamento eleitoral;
d) o domicílio eleitoral circunscrição;
e) a filiação parridária;

f) a idade mínima de dezoito anos;
g) ser alfabetizado.
§ 2o - o número de vereadores será fixado pela Justiça Eleitoral,

tendo em vista a populaçáo do Município, observado os limites estabeleci-
dos no artigo 29'g IV da Constituiçáo Federal.

' Art. 29e - A Câmara Municipal reunir-se-á anual e ordinariamente,
na sede do município, de quinze de fevereiro a trinta de junho e de pri-
meiro de agosto a quinze de dezembro.

§ lo - As reuniões inaugurais de cada sessáo legislativa marcadas
para as datas que lhe correspondem previstas no parágrafo anterior, serão
transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando coincidirem com
sábados, domingos e feriados.

§ 2o - A convocação da câmara é feita no período e nos termos
estabelecidos no caPut deste artigo, correspondente a sessão Legislativa
Ordinária.

§ 3o - Durante o recesso a convocação extraordinária da Câmara
será feita:

I - Pelo Prefeito, quando este entender necessária, com antece-
dência de três dias;

II - Pelo Presidente da câmara para compromisso e a posse do
Prefeito e do Vice-Prefeito;

III - Pelo Presidente da câmara ou a requerimento de um terço
dos membros da Casa, em casos de urgência ou interesse público relevan-
te.

§ 4o - Forã do recesso, a convocação extraordinária será feita pelo
Presidente ou a requerimento de um terço dos vereadores quando estes
entenderem necessária.

Art. 300 - As deliberaçóes da câmara serão tomadas por maioria de
votos, presente a maioria dos membros, salvo disposiçóes em contrário
prevista na Constituiçáo Federal e desta Lei Orgânica.

Art. 314 - A sessão legislativa ordinária náo será interrompida sem
deliberaçáo sobre o Projeto de,Lei Orçamentária.

Art. 32q - As sessóes da Câmara realizar-se-ão em recinto destinado
ao seu funcionamento, observado o disposto no artigo 344 inciso XiI desta
Lei Orgânica.

§ io - O horário das sessões ordinárias e extraordinárias da Câma
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zÍunicipal é o estabelecido em seu Regimento Interno.
§ 2q - Poderão ser realizadas sessões solenes no recinto da Câmara.

Art. 33q - As sessões serão públicas, salvo deliberaçóes em contrá-
de dois terços dos vereadores, adotada em razào de motivo relevante.

Parágrafo Único - Considerar-se-á presente à sessão, o vereador
assinar o livro de presen ç^ atê o início da Ordem do Dia, participar
trabalhos do Plenário e das votações.

SEÇAO II

DAS ATRIBUIÇÔES DA CÂMARA MUNICIPAL

Art. 34q - Cabe a Câmara Municipal com a sanção do Prefeito dis-
sobre todas as matérias de competência do Município, especialmente

re:
I - tributos municipais, arrecadaçáo e dispêndio de suas rendas;
II - isenção e anistia em matéria tributária bem como remissáo de

das;
III - orçamento anual, plano plurianual e autorizaçáo para abertu-

le créditos suplementares e especiais;
IV - operações de créditos, auxílio e subvenções;
V- concessáo, permissão e autorizaçáo de serviços públicos;
VI - concessão administrativa de uso de bens municipais;
VII - alienação de bens públicos;
VIII - aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação

r encargos;
IX - organizaçáo administrativa municipal, criaçáo trans'formaçáo

rtinção de cargos, empregos e funçôes públicas, bem como a fixação
respectivos vencimentos ;

X - criação e estruturaçáo de secretarias municipais e a. *ri, a.-
s da administração pública, bem como a definição dás respectivas atri-
çóes.

XI - aprovaçáo do Plano Diretor e demais Planos e Programas de
/e rno;

XII - autorização para assinaturas de convênios de qualquer natu-
a com outros municípios ou entidades públicas ou privadas;

XIII - delimitaçáo de perímetro urbano;
XIV - transferência temporáría da sede do governo municipal;

XV - autorízação para mudança de denominação de próprios, vias
e logradouros públicos;

XVI - normas urbanísticas, particularmente as relativas a
zoneamento e loteamento.

Art. 35e - É aa competência exclusiva da Câmara Municipal:
, I - eleger os membros da sua Mesa Diretora;

II - elaborar o Regime Interno;
III - dispor sua organizaçáo, funcionamento, polícia, criação, trans-

formaçáo ou extinçáo de cargos, empregos e funçóes de serviços, fixação e
alterações da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabele-
cidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereado-
res;

V - autorizar o Prefeito a ausentar-se do município, quando a au-
sência exceder a quinze dias;

VI - exercer a fiscalizaçáo contábil, financeira e orçamentária do
município, mediante controle externo, pelo sistemas de controle interno
do Poder Executivo;

VII - tomar ejulgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o pa-
recer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de sessenta dias
do seu recebimento, observados os seguintes preceitos;

a) o parecer do'fribunal de Contas do Estado somente deixará de
prevalecel por decisáo de dois terços dos membros da Câmara Municipal;

b) decorrido o prazo de sessenta dias sem deliberação pela Câma-
ra as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a
conclusáo do parecer do Tribunal de Contas do Estado;

c) no decurso do prazo previsto na alínea anterior, as contas do
Prefeito ficaráo a disposiçáo de qualquer contribuinte do município, para
exames e apreciaçóes, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos ter-
mos da Lei;

d) rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao
ministério público para fins de direito;

IX - decretar perda de mandato do Prefeito e dos veread<;res nos
casos indicados na Constituição Federal, aplicável na Legislação Fecler.al e
nesta Lei Orgânica;

X - autorizar a realização de empréstinlos ou créditos internos ou
externos de qualquer natureza de interesse do município;

XI - proceder a tomada de contas do Prefeito, através de Comis.sáo
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ecial, quando não apresent.adas a câmara Municipal dentro de sessen-
lias após a abertura da sessão legislativa;

XII - aprovar convênio, acordo ou qualquer outro instmmento ce-
rado pelo município com a União, Estado, ou outra pessoa jurídica de
:ito público inrerno, de direito privado, instituições estringeiras ou
Itinacionais, quando se tratar de matéria assistencial, educacional, cul-
rl ou técnica;

xlII - estabelecer e mudar temporariamente o local das reunióes;
xlv - convocar o Prefeito, secretário do Município ou autoridades

ivalentes para prestar esclarecimentos aprazand.o dia e hora para o com-
ecimento, importando a ausência sem justificativa adequadas, crime
:esponsabilidade punível na forma da Legislação Federal;

XV - encantinhar pedidos escritos de informações ao secretário do
nicípio ou autoridade equivalente, importando em crime de responsa-
dade a recusa ou náo atendimento no przzo de quinze dias, bemcomo
stação de informações falsas;

xvl - ouvir secretários do município ou autoridade equivalenre,
ndo por iniciativa e mediante ar.endimento prévio com a Meia, compa-
:m à Câmara Municipal, para expor assuntos de relevância da secreta-
ou órgão da administração de forma que forem titulares;

XVII - deliberar sobre adiamento de suas reuniões;
xvlII - criar comissão Parlamentar de Inquérito sobre fato deter-

Lado e prazo certo, mediante requerimento de um terço de seus mem-
S;

XIx - conceder título de cidadão honorário ou conferir homena-
t à pessoa que, reconhecidamente tenha prestado relevantes serviços
nunicípio ou nele se tenha destacado pela atuação exemplar na vida
'lica ou particular, mecliante proposr-a pelo voto de doii terços dos
nbros da Câmara;

XX -julgar o Prefeito, ou Vice-Prefeito, e os Vereadores nos casos
vistos em [-ei Federal;

xxl - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive
ldmin ist ração indireta;

xxll - fixar obsen,ado o que dispóe os artigos 374 inciso xI, 150e
so III e l53a § 2o inciso I da constituiÇão Federal, a remuneração dos
eaclores enr cada legislatura subsequente sobre a qual incidirá o impos-
obre renda e pr<;ventos de qtralquer natlrreza;

XXIII - fixar o que dispõe o artigo 150q inciso XI desta Lei Orça-
rtária e os artigos l50o inciso lIs, r53a inciso IIIo, r50a s 2a inciso I, da

Constituiçáo Federal em cada legislatura para subsequente a remuneração
do Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretários Municipais ou Autoridades equi-
valentes;

xxIV - conceder licença para processar o Prefeito Municipal nos
crimes comuns;

XXV - apreciar vetos.

Art. 36q - Salvo disposições em contrário previstas nesra Lei Orgâ-
nica as deliberações da Câmara Municipal e de suas Comissões serão to-
madas por maioria de votos presentes a maioria absoluta dos membros.

Art. 37e - A Câmara Municipal deliberará mediante Resolução so-
bre assuntos desua economia interna e nos demais cargos de sua compe-
tência privada por meio de Decreto Legislativo.

SEÇAO III

DOS VEREADORES

Art. 384 - Os Vereadores sáo invioláveis no exercício do mandato e
na circunscriçáo do Município, por suas opiniões palavras e votos.

§ lo- Desde a expediçáo do diploma, os membros da Câmara Mu-
nicipal não poderão ser presos em flagrante de crime inafiançável, nem
processados criminalmente, sem prévia licença de Casa, observado o dis-
posto no § la artigo 53q da Constituição Federal.

§ 2o - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos seráo
remediados dentro vinte e quatro horas à Câmara Municipal para que pelo
voto secreto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autori-
zem ou não a formação de culpa.

§ 3o - Os Vereadores serão submetidos àjulgamento perante o Tri-
bunal de justiça.

§ 4o - Os Vereadores não são obrigados a testemunhar sobre infor-
mações recebidas ou prestadas em razâo do exercício do mandato nem
sobre as pessoas que lhes confiaram ou delas receberam informações.

Art. 394 - Os Vereadores terão acesso às repartições públicas muni-
cipais, para se informarem sobre qualquer âssunto de natureza adminis-
trativa com direito à acesso a qualquer documento.
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Art. 404 - Os Vereadores sáo contribuintes facultativos do Instituto
Previdência do Estado e, nessa condiçáo, terão direito aos serviços e

r benefícios prestados aos servidores públicos estaduais, incluída a aPo-
rtadoria, observado o disposto no artigo 314 da Constituição Estadual.

Parágrafo Único - Ao término do mándato, os Vereadores poderão
rtinuar como segurados, recolhendo em dobro as contribuiçóes.

Art.41e - O Vereador investido do mandato a serviço do Municí-

' que vier a ser acometido de acidente, terá direito:
I - no caso de invalidez permanente devidamente comProvada, a

eber os subsídios integrais a que tinha direito;
II - no caso de auxílio acidentário, enquanto permanecer, também

eber integralmente seus subsídios.
Parágrafo Unico - No caso de morte do agente político, teráo di-

to os dependentes do mesmo dos subsídios integrais a que tinha dirêito
lesmo.

Art. 420 - Com relaçáo aos subsídios dos Vereadores, aplica-se o
igo 17e o seu parágrafo único desta Lei Orgânica.

Art. 434 - É vedado ao Vereador:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com o município, com suas autar-

.as, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com
presas concessonárias de serviços públicos, salvo quando o contrato
:decer a cláusulas uniformes;

b) aceitar cargo, emprego ou função no âmbito da administraçáo
:lica, direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovaçáo em con-
'so público, observado o artigo 214 desta Lei Orgânica;

II-desdeaposse:
a) ocupar cargo, função ou emprego na administraçáo pública,

eta ou indireta do município de que seja exonerável "adnutun", salvdo
go de secretário municipal ou diretor equivalente;

b) exercer cargo eletivo, federal, estadual ou municipal;
c) ser proprietário controlador ou diretor da empresa que goze de

or decorrente de contrato com pessoajurídica de direito público muni-
al ou nela exercer funçáo remunerada;

d) patrocinar causa junto ao município em que seja interessada
rlquer das entidades a que se refere a alínea "a" do inciso I deste artigo.

-,a--

( Lrt. 44e - Perderá o mandato de vereador:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo

anterior;
II - cgjo procedimento for declarado incompatível com o decoro

parlamentar gu atentatório às instituiçóes vigentes;
III - que utilizar-se do mandato para prática de atos de corrupçào

ao improbidade administrativa;
IV - deixar de comparecer em cada sessão legislativa anualmente à

terça parte da sessóes ordinárias da Câmara, salvo por doença devidamen-
te comprovada, licença ou missáo autorizada pela edilidade, e três conse-
cu tivas;

V - fixar residência fora do município;
VI - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos.
§ in - Além de outros casos definidos no Regimento Interno da

Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamen-
tar ou abuso das prerrogativas asseguradas ao Vereador ou percepção de
vantagens ilícitas ou imorais.

§ 2o - Nos casos dos incisos I e II deste artigo a perda do mandato
será declarada pela Câmara por voto secreto e maioria absoluta, mediante
aprovação da Mesa do Partido Político representado na Câmara, assegura-
da ampla defesa.

§ 3e - Nos casos previstos nos incisos II e IV deste artigo a perda
do mandato será declarada pela Mesa dã Câmara, de ofício ou mediante
provocação de qualquer de seus membros ou de Partido Político represen-
tado na Casa, assegurada ampla defesa.

Art. 454 - O Vereador poderá licenciar-se:
i - por motivo de doença;
II - para tratar de interesse particular, desde que o afastamento

não ultrapasse cento e vinte dias por sessóes legislativas, e náo terá direito
à remuneração;

III - para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou
de interesse do município.

§ 1o - Náo perderá o mandato, considerando-se automaticamente
licenciado o Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou Dire-
tor de Órgáo da Administração Pública direta ou indireta do município
conforme previsto na alínea "a" do inciso II do artigo 434 desta Lei Orgâ-
nica.

§ 2n - O vereador licenciado nos termos do inciso I deste artigo a
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nara pocle determinar o pagamento no valor que estabelecer e na for-
que especificar, de auxílio doença.

§ 3c - O auxílio de que trata o parágrafo anterior poderá ser fixado
curso da legislatura e náo será computado para efeito de cálculo da
runeração aos Vereadores.

§ 4n - A licença para tratar de interesse particular não será inferior
'inta dias e o Vereador náo poderá reassumir o exercício do mandato
es do término da licença.

§ 5n - Independente de requerimento considerar-se-á com licença
ão comparecimento às reuniões de Vereadores privados temporaria-
nte de sua liberdade, em virtude de processo criminal em curso.

Art. 46q - Dar-se-á a conyocação do Suplente de Vereador nos casos
saga ou licença.

§ I o - O Suplente convocado deverá tomar posse no prazo de quin-
lias contados da data da convocaçáo, salvo justo motivo aceito pela
nara, quando se prorrogará o prazo.

§ 2o - Enquanto avaga a que se refere o parágrafo anterior náo for
enchida, calcular-se-á o quorum em funçáo dos Vereadores remanes-
tes.

SEÇAO IV

DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

Art. 47e - A Câmara reunir-se-á em sessóes preparatórias a partir
>rimeiro de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de
r membros e eleição da IvÍesa.

§ 1o - A posse ocorrerá em sessáo solene que se realizará indepen-
te de núrmero, sob a presidência do Vereador mais idoso dentre os prd-
.es.

§ 2o - O Vereador que,não tomar posse na sessão prevista no pará-
'o anterior deverá fazê-la dentro de quinze dias do início do funciona-
rto ordinário da Câmara, sob pena de perda de mandato salvo motivo
o aceito pela maioria dos membros da Câmara.

§ 3n - lrnediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob
esidência do mais idoso dentre os presentes e, havendo maioria abso-
dos membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa, que se-

automaticameÍrte empossados os eleitos.

. § 4q - Se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta proceder-
se-á em seguida novo escrutínio, no qual considerar-se-á eleito o mais vo-
tado e no caso de empate o mais idoso.

§ 5o - Não havendo número legal, o vereador mais idoso dentre os
presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que
seja eleita a Mesa.

Art. 48q - O mandato da Mesa, será de dois anos, vedada a
recondução para o _mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.

Parágrafo Único - A eleiçáo parà z renovaçáo da Mesa, ,.riir".-r"-
á sempre no primeiro dia da terceira sessáo legislativa, da legislatura, con-
siderando-se automaticamente empossados os eleitos.

Art. 494 - A mesa da Câmara compõe-se do Presidente, do Vice-
Presidente, do Primeiro Secretário e do Segundo Secretário, os quais se
substituirão nessa ordem.

§ 1e - Na constituiçáo da Mesa é assegurada, tanto quanto possível
a rePresentação proporcional dos partidos ou blocos de parlamentares que
participam da Casa.

§ 2o - Na ausência dos membros da Mesa, poderá ser destituído da
mesma pelo voto de dois terços dos membros da Câmara, quando faltoso,
omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, ele-
gendo-se outro vereador para a complementação do mandato.

Art. 50q - A Câmara terá comissões permanentes e especiais, cons-
tituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento in-
terno, ou no ato de sua criação.

§ 1a - As comissóes permanentes em razào da matéria e de sua com-
petência cabe:

I - discutir e votar Projeto de Lei que dispensar na forma do Regi-
mento Interno a competência do Plenário, salvo se houver recursos de um
terço dos membros da Casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
III - convocar os Secretários municipais ou diretores equivalentes,

bem como chefes de departamentos para prestar no prazo de quinze dias
informações sobre assuntos de sua pasta ou área de atuação, previamente
determinada, caracterizando a recusa ou o não atendimento, crime de res-
ponsabilidade;

IV - solicitar depoimento de qualquer cidadão ou autoridade;
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V - apreciar programas de obras do Plano Municipal e emitir pare-

:s;
VI - receber petições, reclamaçóes, representaçóes ou queixas de

isquer pessoas, quanto à atos ou omissóes de autoridades públicas;
VII - exercer no âmbito de sua competên cia, a fiscalização dos atos

Executivo e da administração indireta.
§ 2o - As comissões especiais criadas por deliberaçáo do Plenário

io destinadas ao estudo de assuntos específicos e a rePresentação da

xara em Congressos, solenidades ou outros atos públicos.
§ 3q - Na formação das comissões, assegurar-se-á tanto quanto Pos-

I a representaçáo proporcional dos partidos políticos ou dos blocos de

lamentares que ParticiPam da Câmara.

§ 4o - As comissóes especiais de inquérito, que terão poderes de

:stigaçáo próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos
Regimento Interno da Casa, seráo criadas pela Câmara Municipal, me-

rte requerimento de um terço de seus membros, Para aPuraçáo de fato
:rminado e por Prazo certo, sendo Suas conclusões se for o caso enca-

.hadas ao Ministério Público, Para que Promova a responsabilidade ci-

>u criminal dos infratores.
§ 5q - As comissóes especiais de inquérito, no interesse das investi-

5es poderáo:
I - proceder as vistorias e levantamentos nas rePartiçóes públicas

ricipais e entidades descentralizadas onde terão livre ingresso e Per-
rência;

II - requisitar dos responsáveis das rePartições mencionadas no

so anterior a exibiçáo de documentos e prestaçáo dos esclarecimentos
essários;

III - transportar-se-á aos lugares onde se fizer necessário a sua pre-

ça alí realizando os atos que lhe competem;
§ 6a - No exercício de suas atribuiçóes poderão ainda as comissóes

eciais de inquérito por intermédio de seu presidente:
I - determinar as diligências que rePutarem necessárias;
II - tomar depoimentÔs de quaisquer autoridades;
III - proceder averiguações contábeis em livros, papéis e documen-

dos órgãos e entidades da administraçáo direta ou indireta-
§ 7o - Nos termos do artigo 3a da Lei Federal no 1.579 de 18 de

.ço de 1952, as testemunhas serão intimadas de acordo com as prescri-
s estabelecidas na legislaçáo penal e, em caso de náo comparecimento
motivo justificado a intimação será solicitada ao juiz criminal da loca-

lidade onde sê encontra na forma do artigo 2184 do Código de Processo
Penal. r

Art. 51q - A maioria ou a minoria, as representações partidárias,
mesmo com apenas um membro e, os blocos parlamentares terão líder e

quando for o caso vice-lider.
§ io - A indicação dos lideres será feita em documento subscrito

pelos membros das representações majoritárias, minoritárias, blocos par-
lamentares ou partidos políticos a IVÍesa nas vinte e quatro horas que se

seguirem a instalação do primeiro período legislativo anual.
§ 2o - Os lideres indicaráo os vice-lideres se for o caso, dando co-

nhecimento à Mesa da Câmara da designação.

Art. 52e - Além de outras atribuições previstas no Regimento Inter-
no os líderes indicarão os representantes partidários nas Comissões da
Câmara.

Parágrafo Único - Ausente ou impedido o líder, suas atribuições
serão exercidas pelo vice-líder.

Art. 53e - A Câmara Municipal, observado o disposto nesta Lei
Orgânica compete elaborar seu Regimento Interno, dispondo sobre sua
organizaçáo política e provimento de cargos de seus servidores, especial-
mente sobre:

I - sua instalação e funcionamento;
II - posse de seus membros;
III - eleição da Mesa, sua composição e suas atribuições;
IV - periodicidade das reunióes;
V - comissões;
VI - sessóes;
VII - deliberaçôe.s;
VIII - todo e qualquer assunto de sua administração interna.

Art. 540 - À M.r., em c<-rlegiado, dentre outras atribuições compe-
te:

I - tomar todas as medidas necessárias à regulariclade dos traba-
thos legislativos;

II - propor projetos que criem ou extinguem cargos nos serviços
da Câmara e fixem os respectivos vencimentos;

III - apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de crédi-
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suplementares ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara.
IV - promulgar a Lei C)rgânica e suas emendas;
V - representar junto as Executivo Municipal sobre a necessidade

economia interna;
VI - contratar na forma da lei e por tempo determinado, para aten-

as necessidades temporárias de excepcional interesse público;
VII - encaminhar pedidos escritos de informações aos secretários

nicipais, ou ocupantes de cargos da mesma natureza importando em
ne de responsabilidade o não atendimento no prazo de quinze dias,
I como a prestaÇáo de informações falsas.

VIII - suplementar mediante ato as dotaçóes do orçamento da Câ-
:a observado o limite da autorizaçâo constante da Lei Orçamentária,
de que o recurso para sua cobertura sejam provenientes da anulação
rl ou parcial de suas dotações orçamentárias ;

IX - enviar ao Prefeito até o dia trinta e um de março de cada ano,
ontas do exercício anterior ;

X - devolver à tesouraria da Prefeitura Municipal, o saldo em caixa
itente na Câmara no firral do exercício;

XI - nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licen-
por em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e, punir funcio-

ios ou servidores da Secretaria da Câmara Municipal, nos termos da

XII - solicitar a intervenção no município, nos casos admitidos pela
rstituição Federal e Estadual.

Art. 55a - Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da
:lara:

I - representar a Câmara em juizo ou fora dele;
il - clirigia executar e disciplinar os trabalhos legislativos e admi-

rativos da Câmara;.
III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
IV - promulgar as Resoluções e Decretos Legislativos;
V - promulgar as Leis.com sanção tácita ou cujo o veto tenha sido

.itado pela Plenário, desde que não acei[a a decisão em tempo hábil,
r Prefeito;

VI - fazer publicar atos da Mesa, as Resoluções, Decretos legislativos
s Leis que vierem a promtrlgar;

VII - autorizar as despesas da Câmara;
Vlll - solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara a inter-

vençáo no Município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela
Constituição Estadual;

IX - declarar perda de mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e de
vereadores nos casos previstos nesta Lei Orgânica e Lei Federal.

X - requisitar o numerário destinado as despesas da Câmara, apli-
car disponibilidades financeiras no mercado de capitais;

XI - apresentar ao Plenário até dia trinta de cada mês, o Balancete
relativo aos recursos recebidos e as despesas realizadas no mês anterior;

XII - representar sobre a inconstitucionalidade de Lei ou Ato Mu-
nicipal;

XIII - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a
força necessária para este fim;

XIV - nomear, exonerar, aposentar, promover e conceder licença
dos servidores da Câmara, na forma da Lei, ouvida a Mesa.

Art. 56e - Quando estiver no exercício do cargo de Prefeito, o Pre-
sidente da Câmara será substituído pelo Vice-Presidente.

Parágrafo Único - O fato dó Presidente estar substituindo o Pre-
feito não impedirá que seja na época determinada de proceder a eleição
para o cargo de renovação da Mesa, cabendo ao novo Presidente eleito
prosseguir na substituição do Prefeito.

Art. 574 - O Presidente da Câmara, ou seu substituto só terá direi-
to a voto:

I - na eleição da Mesa diretora;
II - quando a matéria exigir para sua aprovação dois terços dos

membros da Câmara;
III - quando houver empate em qualquer votpção no Plenário;
IV - nos casos de escrutíneos secretos.

Art. 58q - O Vereador presente à sessão não poderá escusar-se de
votar, salvo quando se tratar de matéria de interesse pessoal, seu cônjuge
ou de pessoas de quem seja parente consangüíneo ou a fim até o terceiro
grau.

Parágrafo Único - Será nula a deliberação em que haja votado o
vereador que se enquadre nos termos do caput deste artigo.

Art. 590 - O voto será público nas deliberaçóes da Câmara, excero:
I - na eleição da Mesa e dos substitutos, bem como no preenchi-

g'7
2B



DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art. 604 - O Processo Legislativo Municipal, compreende de
I - Emendas à Lei Orgânica;
II - Leis Complementares;
III - Leis Ordinárias;
IV - Leis Delegadas;
V - Resoluções;
VI - Decretos Legislativos.

Art. 61o - A Lei Orgânica, poderá ser emendada mediante propos-

I - de um terço no mínimo dos membros da Câmara Municipal ;

Il - do Prefeito Municipal.
§ 1n - A proposta será votada em dois turnos com interstício míni-

de dez dias, aprovada por dois terços dos membros da Câmara Munici-

§ 2o - A Emenda à Lei Orgânica Municipal será aprovada pela Mesa
3âmara com o respectivo número de ordem

§ 3n - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de
ido de Sítio ou de intervenção no Município.

Art. 624 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
lquer vereador, comissáo permanente da CâmaÍa , ào Prefeito e aos ci-
áos que a exercerão sob forma de moção articulada subscrita no míni-
por cinco por cento do total do número de eleitores do município.

Art.63q -As leis complementares somente serão aprovadas se obti-

verem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal,
observadros os demais termos de votação das Leis Ordinárias.

Parâgraf o Único - Serão leis complementares, dentre outras pre-
vistas nesta Lei Orgânica:

I - Código Tributário Municipal;
II - Código de Obras;
III - Código de Posturas;
IV - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;
V - Lei de criação de cargos, funçóes ou empregos públicos ;

VI - Lei Orgânica Instituidora da guarda municipal;
VII - Lei que institui Plano Diretor do Município.

Art. 644 - São de iniciativa exclusiva do Prefeito as Leis que dispo-
nham sobre:

I - Criaçáo, transformação ou extinção de cargos, funçóes ou em-
pregos públicos na administração direta ou autarquias, ou aumento de
sua remuneraçáo;

II - Servidores públicos do Poder Executivo, na administraçáo in-
direta e autarquias, seu regime jurídico, provimentos de cargos, estabili-
dade e aposentadoria;

III - Criaçáo, estruturação e atribuições das Secretarias, Departa-
mentos ou Diretorias equivalentes e órgão da administração pública;

IV - Matéria orçamentária e a que autorize a abertura de crédito
orçamentário, ou conceda auxílio e subvenções.

Parágrafo Único - Náo será admitido adiantamento d.a despesa
prevista nos Projetos de iniciativa do Prefeito Municipal, ressalvado o dis-
posto no artigo 166a § 3e e 4e da Constituição Federal.

Art. 65e É competência da Mesa da Câmara a iniciativa das Leis
que dispóe sobre:

I - Autorizaçáo para abertura de créditos suplementares ou especi-
ais, através de aproveitamento total ou parcial das consignaçóes orçamen-
tárias da Câmara;

II - Organização dos serviços administrativos da Câmara, criação,
transformação ou extinção de seus cargos, empregos ou funções e fixação
da respectiva remuneração.

Parágrafo Único - Nos projetos de competência exclusiva d.a Mesa
da Câmara, não seráo admitidas emendas que aumentem as despesas pre-
vistas, ressalvado o disposto na parte final do inciso II deste artigo, se assi-
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nto de yaga;
II - no julgamento do Prefeito, do Vice-Prefeito e, de Vereadores;
III - nas deliberaçóes sobre contas do Prefeito;
IV - nos pronunciamentos sobre nomeação de funcionário que

>ende da Câmara;
V - nas votações de Decreto Legislativo para concessão de quais-

:r honrarias;
VI - na votaçáo de veto aposto pelo Prefeito.

SEÇÁO V



da pela metade dos vereadores.

Art. 660 - O Prefeito poderá solicitar urgência p^rà a apreciaçáo
projetos de sua iniciativa.

§ I o - Solicitada a urgência a Câmara deverá se manifestar até qua-
rta e cinco dias sobre a proposição, contados da data em que forfeita a

icitaçáo.
§ 2n - Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem delibe-

;ão pela Càmara, será a proposição incluída na Ordem do Dia,
rrestando-se as demais proposições Para que se ultime a votação.

§ 3n - O prazo do parágrafo primeiro não corre no período de re-
rso da Câmara nem se aplica nos projetos de Lei complementar.

§ 4o - A apresen tação pelo Prefeito de qualquer modificáção ao

>jeto original importará em reinício do prazo.

Art. 67q - Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao Prefeito
e aquiescendo o sancionará.

§ 1o - O prefeito considerando o projeto no todo ou em parte in-
rstitucional ou contrário ao interesse público, vetado total ou parcial-
:nte no przzo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento,
irendo ser justificado.

§ 2n - Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do Pre-

to importará em sanção.

§ 3o - O veto parcial somente abrangerá texto integral, de artigo,
parâgrafo e de inciso ou alínea.

§ 4a - A apreciação do veto pelo Plenário da Câmara será feita den-
de trinta dias a contar do seu recebimento em uma só discussáo e vota-

), com parecer ou sem ele, considerando rejeitado pelo voto da maioria
ioluta dos vereadores em escrutínio secreto.

§ 5o - Rejeitado o veto será o projeto enviado ao Prefeito P^rã a
>mulgaçáo.

§ 6a - Esgotado sem deliberação o Pr^zo estabelecido no § 4a deste
igo o veto será colocado'na ordem do dia da sessáo imediatamente,
rrestadas as demais proposiçôes, até sua votação final; ressalvadas as

térias que trata o artigo 63e, desta Lei Orgânica.
§ 7'Q - A não promulgação da Lei no Prazo de quarenta e oito horas

.o Prefeito, nos casos dos parágrafos 2a e 5a autoriza o Presidente da
mzra z Íazê'lo em igual Prazo.

§ 8o - A manutençáo do veto náo restaura matéria suprimida ou

modificada pela Câmara.
§ 9o - Na apreciação do veto a câmara, não poderá introduzir qual-

quer modificação ao texto vetado.

Art. 68e - As leis delegadas serão elaboradas pero prefeito que de-
verá solicitar a delegação da Câmara Municipal.

§ la - Os atos de competência privativa da Câmara, a matéria reser-
vada à lei complementar, os planos plurianuais e orçamentos náo serão
objetos de delegação.

§ 2o - A delegação do Prefeito será efetuada sob a forma de Decre-
to Legislativo, que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercí-
cio.

§ 3o - o decreto legislativo poderá dererminar a apreciação do pro-
jeto pela câmara que a fará em votação única, vedada a apresentação de
emenda.

Art. 69q - os projetos de resolução disporão sobre matérias de in-
teresse interno da Câmara e os projetos de decretos legislativos sobre os
demais casos de sua competência privativa.

Parágrafo unico - Nos casos de projetos de resolução e de proje-
tos de decretos legislativos, considerar-se-á concluída a deliberaçaã cám
votaçáo final e elaboraçáo da norma jurídica, que será promulgada pelo
Presidente da Câmara.

Art. 704 - A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente
poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, med.iante
proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Art.71e- o projeto de lei que receber quanto ao mérito pareceres
contrários de todas as comissóes, será tido como rejeitado.

SEÇÃO VI

DA FrS CALTZAçLO CONTÁBrL
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

A'rt. 72e - A fiscalização contábir, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do município e das entidades da administração
direta e indireta, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, apli-
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Lçáo das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pera câmaraunicipal, mediante controre externo e pelo sistema de control" irrt"..rJ: cada poder, na forma da lei.
§ I o - Prestará 

.conta. qualquer pessoa física, entidade pública ou:ssoa jurídica de direito privaao que utilize, arrecad.e, gr"rd", gerencie,r administre bens e varores púbriáos_ou pelos quais o município respon-. ou em nome deste assuma obrigação d. .r.rr."r. f".unia.i..§ 2o - o controle exrerno d"a câmara ,..a "*.i.ido .o,,, auxilio doibunal de contas do Estado, consoante competência estaberecida na,nstituiçáo Estadual e sua Lei Orgânica.
§ 30 - As contas do prefeito ã a, câmara Municipar, prestadas anu-nente' serão julgadas pela câmara d.entro de sessenrà dirr, após o rece-nento do parecer prévio do Tribunal de contas, considerando-se julga_s nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deriberaçãontro desse prazo.
§ 4o - Somente por decisão de dois terços dos membros da CâmaraLnicipal deixará de- prevarecer o parecer emitido pero Tribunal de con-do Estado ou órgão estadual incumbido dessa rrii"Jo.
§ 5a-As contas do município ficaráo no d.ecurso do prazo previsto§ 3a deste artigo,.à d.isposiçao de qualquer contribuinte para exame e'eciação no horário de funcionamánto da câmara Municipal em localfácil acesso ao público.
I - A consulta às contas municipais, poderá ser feita por quarquer

1-T,?;#Íll::o""r" 
de requerimento, autorização, despacho de qual_

II - A consurta poderá ser feita no recinto da câmara.
§ 6o - A reclamaçáo apresentada deverá:
I - ter a identifica-çáo e qualificação do reclamante;

- II - ser apresentad.a em quatro vias no protocolo àa Câmara Muni_rl;
III - conter elementos e provas nos quais se fundamenta o recra-

r te.

§ 7o - As vias da r_eclamação apresentada ao protocoro da câmarao a seguinte destinação:
I - a primeira via poderá ser encaminhada pela câmara ao Tribu_Ce C-onras ou órgão equivalente mediante ofícià;II - a segunda via deverá ser anexada as coÍltas, a disposição dolico pelo prazo que restar ao exame e apreciação;III - a terceira via se constituirá em recibo do reclamante e deverá

ser autenÍicada pelo servidor que receber no protocolo;
IV - a quarta via será arquivada na Câmara Municipal.
§ Bo - A anexação da segunda via, de que trata o inciso II do pará-

grafo 6q deste artigo deverá ser feita no prazo de quarenta e oito horas,
pelo servidor que tenha recebido sob pena de responsabilidade.

Lrt. 73e - A comissáo incumbida de emitir parecer sobre os proje-
tos de Lei relativos ao plano plurianual ao orçamento anual, à diretriies
orçamentárias e aos créditos adicionais, diante de indícios de despesas
não autorizadas ainda que sob forma de investimentos não programados
ou de subsídios não aprovados poderá solicitar a autoridade Municipal
responsável que no Prazo de cinco dias preste esclarecimentos necessári-
os.

§ lo - Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes in-
suficientes, a Comissão solicitarâ ao Tribunal de Contas do Estado pro-
nunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de trinta dias.

§ 2o - Entendendo o Tribunal de contas irregular a despesa, a
comissão se julgar a gosto possa causar dano irreparável ou lesáo à econo-
mia pública, proporá à Câmara sua sustaçáo.

ê^rt. 74e - comprovados os fatos que denotem infrigências dos ti-
pos previstos nos incisos I a III do artigo lla da constituição do Estado, o
Tribunal de Contas rePresentará ao poder competente visando a interven-
ção.

Art. 75q - os poderes Executivo e Legislativo manterão de forma
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual
a execução dos programas de governo e do orçamento do município ;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficá-
cia e eficiência da gestão orçamentária financeira e patrimonial nos ór-
gãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de
recursos públicos por entidade de direito privado;

III - exercer o controlô das operaçóes de créditos, avais e garanti-
as, bem como dos direitos e haveres do município;

IV - apoiar o controle exrerno no exercício de sua missão
institucional.

§ 1o - os responsáveis pelo controle ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Con-

§
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do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2o - Qualquer cidadão, partido político, associaçáo ou sindicato

rrte legítimà paÍa na forma da lei denunciar irregularidades ou ilegali-
e na administraçáo pública municipal perante o Tribunal de Contas
Estado.

Art. 764 - As contas mensais e anuais da administração direta ou
ireta bem como as da Câmara, serão remetidas ao Tribunal de contas
Estado, dentro do prazo previsto em sua lei orgânica.

§ 1o - Para fins de consolidação, os órgãos da administração indi-
t e a Mesa da câmara, encaminharáo as suas contas ao Prefeito até ses-
ta dias após o encerramento do exercício financeiro

§ 2o - Se a Câmara náo remeter ao Executivo as suas contas o Pre-
o encaminhará somente as suas sem prejuízo da responsabilidade do
[e ito.

Lrt. 77e - O Executiyo manterá sistema de controle interno a fim

I - criar condiçóes indispensáveis para assegurar eficácia ao con-
e externo e regularidade à realização da receita e despesa;

II - acompanhar a execução de programa de trabalho e orçamen-

III - avaliar os resultados alcançados pelos administradores;
IV - verificar a execução dos contratos.

CAPITULO II

DO PODER EXECUTIVO

SEÇA.O r

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Art. 7Bo - O Poder Executivo do Município é exercido pelo Prefei-
Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Diretores
rartamentais.

Parágrafo Único - Aplica-se a elegibilidade para o Prefeito e Vice-
feito o disposto no § 1a do artigo 280 desta Lei Orgânica, no que cou-

ber e a id.ade mínima de vinte e um anos.

Art. 79e - A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á si-
multânea com a dos vereadores nos termos estabelecidos no artigo 290
inciso II da Constituição Federal.

§ 1o -A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeiro com ele
registrado.

§ 2'q- Será considerado eleito Prefeito, o candidato que registrado
por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos validos não com-
putados os em branco ou nulos.

§ 30 - Se na apuração, mais de um candidato obtiver a mesma vota-
ção será qualificado o mais idoso.

Art. B0o - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia pri-
meiro do ano subsequente à eleição em sessão da Câmara Municipal, pres-
tando o compromisso de manter, defender a Lei orgânica, observar as Leis
da Uniáo, do Estado e do município, promoyer o bem geral dos muníci-
pes e exercer o cargo sob a inspiraçáo da democracia, da legitimidade e
da legalidade.

§ I0 - Se a Mesa não for eleita ou não puder ser eleita, a solenidade
de posse será feita sob a presidência de quem estiver dirigindo os traba-
thos.

§ 2o - Se por qualquer motivo a Câmara não quiser ou não puder
dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito eleitos, estes poderão prestar com-
promisso e tomar posse perante o Juiz de Direito da Comarca.

§ 3a - Se decorridos dez dias da data fixada p^r^^ posse o Prefeito
ou o Vice-Prefeito, salvo por motivo de força maior náo tiver assumido o
cargo, este será declarado vago pelo Presidente da Câmara.

§ 4o - Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assumirá o Vice-
Prefeito, na falta ou impedimento deste o Presidente da Câmara.

Art. Ble - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito
a vacância do cargo, assumirá a admihistração municipal o Presidente da
Câmara.

Parágrafo Único - A recusa do Presidente da Câmara por qual quer
motivo a assumir o cargo de Prefeito, importará automática renúncia a sua
função de dirigente do Legislativo, ensejando assim a eleiçáo de outro
membro para ocupar como Presidente da Câmara, a chefia do Poder Le-
gislativo.

!
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Art.820 - Verificando-se a vacância do cargo de Prefeito e
'xistindo Vice-Prefeito, observar-se-á o seguinte:

I - Ocorrendo a vacância nos dois primeiros anos de mandato dar-
í a eleição trinta dias após a sua abertura, cabendo aos eleitos comple-
ntar o período de seus antecessores;

II - Ocorrendo a vacância nos dois últimos anos de mandato, assu-
:a o Presidente da Câmara que completará o período.

Art. 834 - O mandato do Prefeito é de quatro anos, vedada a reelei-
t pàra o período subsequente e, terá inicio em primeiro de janeiro do
r seguinte ao da sua eleição.

Art. 84q - Substituirá o Prefeito no caso de Impedimento e suce-
.lhe-á nà va,ga o Vice-Prefeito.

§ 1o - O Vice-Prefeito além de outras atribuições que lhe forem
tferidas por lei, auxiliará o Prefeito sempre que por ele convocado para
,sões especiais;

§ 2o - O Vice-Prefeito náo poderá recusar-se a substituí-lo. sob pena
extinção do respectivo mandato.

Art. 85e - No ato da posse e no término do mandato o Prefeito
erá apresentar declaração pública de bens, bem como o Vice-Prefeito
rndo tomar posse no cargo.

Art. 864 - Prefeito é contribuinte e segurado facultativo do Institu-
le Presidência do Estado e, nessa condição terá direito aos serviços e
benefícios prestados aos servidores públicos estaduais de acordo com
rtigo l82e da Constituiçáo Estadual.

Parágrafo Único - Ao término do mandato, o Prefeito Municipal
lerá continuar como segurado, recolhendo em dobro as contribuições.

Art. 87e - O Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderá
r licença da Câmara, ausentar-se do Município ou afastar-se do cargo
mais de quinze dias, sob pena de perda do mandato.

Art. 88q - O ?refeito regularmente licenciado pela Câmara, Lerá
:ito a perceber sua remuneração quando em:

I - Tratam-ento de saúde, devidamente comprovado;
II - Missáo de representaçáo do município.
Parágrafo Único - Quando a Chefia do Executivo Municipal, for

rcida por uma pessoa do sexo feminino, além do disposto nos incisos I

e II deste artigo terá direito a Licença Gestante.

Art. 89e - A remuneração será estipulada na forma do inciso XXI
do artigo 35a desta Lei Orgânica.

SEÇAO II

DAS ATRIBUIÇOES DO PREFEITO

Art. 90e - Compete privativamente ao prefeito Municipal:
I - representar o Município, em juizo ou fora dele;
II - sancionar, promulgar e fazer pubricar as leis aprovadas pela

câmara Municipal, bem como expedir decretos e regulamentos parlsua
fiel execução;

III - iniciar o Processo legislativo na forma prevista nesta Lei Orgâ-
nica;

IV - vetar os projetos de lei total ou parcialmente;
V - dispor sobre a organização e funcionamento da administração

Municipal na forma da lei;
VI - remeter mensagem e plano de governo a câmara por ocasiáo

da abertura da sessáo legislativa, expondo a situação do Muniàípio e soli-
citando as providências necessárias;

VII - nomear e exonerar seus auxiliares diretos;
VIII - enviar à câmara Municipar, o projeto de lei de diretrizes

orçamentárias e proposta de orçamento previsto nesta Lei orgânica;
IX - enviar a câmara e ao Tribunal de contas do Estado, dentro d.e

sessenta dias após a abertura da sessáo legislativa as conras e o balanço
geral referente ao exercício anterior;

X - prover e extinguir cargos públicos municipais, na forma da lei,
ressalvada a competência da Câmara;

XI - declarar a necessidade ou a utilidade pública ou o interesse
social, para fins de desapropriação, nos termos da Lei Federal, com *ad
referendum" da Câmara;

XII - prestar dentro de quinze dias úteis, as informações solicita-
das pela câmara, salvo prorrogação a pedido, por prazo determinado;

xIII - reÀlizar operaçôes de crédito, desde que autorizados pela
Câmara Municipali

XIV - solicitar o concurso das autoridades policiais do Estado para
assegurar o cumprimento das normas e deliberações da administràção
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rn icipal;
XV - celebrar convênios com a união, com o Estado e com outros

nicípios "ad referendum" da Câmara Municipal;
xvl - solicitar intervenção Estadual no Município, quando lhe

r ber fazê-lo;
xvll - planejar, organizar e dirigir obras e serviços públicos locais;
xvllI - publicar os atos oficiais e darpublicidade, de modo regu-

pela imprensa, aos atos da administraçáo, inclusive os resumos dos
ancetes mensais e o relatório anual;

XIx - superintender a arrecadação dos tributos e outras rendas,
1 como a guarda e aplicaçáo da receita, autorizando as despesas e paga-
rtos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos crédito, uoi"-
pela Câmara Municipal;

XX - criar a Guarda Municipal, como corporacão civil, empregada
lefesa da ordem, da segurança e da propriedade dos cidadãos;

xxl - comparecer a câmara Municipal, por sua própria iniciativa,
r prestar os esclarecimentos que julgar necessários sobre o andamento
negócios municipais;

xxll - decidir sobre os requerimentos, reclamaçóes ou represen-
es que lhe forem dirigidas;

xxliI - aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como relevá-
luando impostas irregularmen te;

xxIV - colocar à disposição da câmara Municipal, dentro de trin-
ias de sua requisição, as quantias que devem ser dispendidas de uma
:ze,até o dia vinte e cinco do mês em curso, a parcela correspondente
uodécimo de suas dotações orçamentárias;

xxv - oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, os
rdouros públicos;

xxvl - convocar extraordinariamente a câmara quando o interes-
r administração o exigir;

xxvll - comparecer a câmara Municipar ou se fazer representar
)ertura das sessóes Legislativas, para expor a situaçáo do Município e
itar as providências que julgar necessárias;

xxvlII - delegar, por decreto, a seus auxiliares as funções admi-
ltivas que náo sejam de sua competência;

XXIX - expedir portarias e outros atos administrativos;
xxx - fixar os preços dos serviços prestados pelo Município;
xxxl - contrair empréstimos, internos ou externos bem como ope-

,s de créditos após autorização da câmara Municipal, observadá o

disposto em Legislaçáo Federal;\ xxxlI - aprovar os projetos de edificações e planos de loteamento,
arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos;

xxxIII - autorizar a execução de serviços públicos, por terceiros,
mediante permissão, concessão ou autorizaçáo, nos termos da Lei ,,ad re-ferendum" da Câmara Municipal;

' xxxlV- exercer outras atribuições previstas nesta Lei orgânica;I xxxv - remeter a câmara Municipal, cópia do balancete mensar
) ::T do:"m.entos comprobatórios de despesas e ieceitas realizadas aré o-' último dia do mês subsequente;

parâgrafo único - o não cumprimento deste inciso, implica eminfração política administrativa.
xxxvl - permitir ou autorizar o uso de bens Municipais, por ter_ceiros, com autorização legislativa;
xxxul - providenciar sobre a administração dos bens do Municí-pio e a sua alienação na forma da Lei com ,,referendum,, 

da câmara Muni-cipal;
xxxvIII - organizar e dirigir nos termos da Lei, os serviços relati-vos as terras do Município;
xxxlx - conceder auxírios, prêmios e subvençôes nos limites dasrespectivas verbas orçamentárias d.o plano de distribuição prévia e anual-mente aprovada pela Câmara.

)

,

Art.91e - É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função naadministraçáo pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude deconcurso público e observado o disposto no artigo 3ga incisos II, IVevdaConstituição Federal- e no artigo 26o desta Lei Orgânica.
§ 1q - Ao prefeito e ao vice-prefeito é vedaão desempenhar funçãoa qualquer título em empresa privada.
§ 2o - A infringência ao disposto neste artigo em seu parágrafoprimeiro implicará em perda de mandato.
Art. 920 As incompatibilidades declaradas no artigo 4za e seus in-cisos e letras desta Lei orgânica, estendem-se no que forem aplicáveis aoPrefeito e aos secretários municipais ou autoridadãs equivarentes.

SEÇAO III

DA PERDA E DA EXTINÇÁO DO MANDATO
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Art. 934 - O Prefeito será processado e julgado:
I - Pelo Tribunal deJustiça do Estado, nos crimes comum e nos de

sponsabilidades, nos termos da legislação Federal aplicável.

Art. 94o - São infrações políticas administrativas do Prefeito as Pre-
]tas em Lei Federal, Estadual e nesta Lei Orgânica, sendo julgadas:

I - Pela Câmara Municipal, nos termos de seu Regimento Interno
segurados entre outros requisitos de validade o contraditório a publici-
rde, ampla defesa com meios e recursos à ela inerentes e, a decisão moti-
da que limitará a decretar a cassação do mandato do Prefeito.

§ lo - Admitir-se-á denuncias por qualquer vereador o qual fica
rpedido de participar do Processo e do julgamento.

§ 2o - Se decorridos noventa dias o julgamento não tiversido con-
uído o processo será arquivado.

Art. 95a - Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de
'efeito, quando:

I - Ocorrer falecimento, renuncia ou condenação por crime funci-
ral ou eleitoral

II - Deixar de tomar posse sem motivo justo aceito pela Câmara
:ntro do prazo de dez dias;

III - Infringir uma das normas dos artigos 43a e 85q desta Lei Or-

nica;
IV - Perder ou tiver susPensos os direiios políticos.

SEÇÃO IV

DOS AI.TXILIARES DIRETOS DO PREFEITO

Art. 96q - Sáo auxiliares diretos do Prefeito:
I - Os Secretários MuniciPais;
Il - Os diretores da administração pública direta'
parágrafo único - es cargos são de livre nomeaçáo e demissão do

efeito

Art. 97q - A Lei Municipal estabelecerá as atribuiçóes dos auxilia-
s diretos do Prefeito definindo as comPetências, deveres e responsabili-
des.

Art. 984 - São condições essenciais para a investidura no cargo de

secretário ou diretor:
I - ser brasileiro;
II - estar no gozo dos direitos políticos;
III - ser maior de vinte e um anos.

Art. 994 - Além a", "rrilrões fixadas em lei, compete aos secretá-
rios e diretores:

I - subscrever e regulamentar atas referentes aos órgãos;
II - expedir instruções para a boa execução das leis e decretos e

regulamentos;
III - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados

por suas secretarias ou órgáos;
IV - comparecer a Càmara Municipal, sempre que convocado pela

mesma para prestaçóes de esclarecimentos oficiais.
§ 1o - Os decretos, atas e regulamentos referentes aos serviços au-

tônomos ou autárquicos serão refendados pelo secretário ou diretor da
administrzção.

§ 2o - A infringência ao inciso IV deste artigo sem justificaçóes
importa em crime de responsabilidade, nos termos da Lei Federal.

Art. 1004 - Os secretários ou diretores, sáo solidariamente respon-
sáveis com o Prefeito, pelos atos que assinarem, ordenarem ou pratica-
rem.

Art. 1014 - Lei municipal de iniciativa do Prefeito, poderá criar
administraçóes de bairros e sub-prefeituras nos distritos.

§ 1o - Os administradores de bairros ou sub-prefeituras, como de-
legados do Poder Executivo compete:

I - cumprir e fazer cumprir as leis, resoluçóes, regulamentos e, me-
diante instruçóes expedidas pelo Prefeito, os atos pela Câmara e por ele
aprovados;

II - atender as reclamaçóes das partes e encaminha-las ao Prefeito
quando se tratar de matéria estranha as suas atribuiçóes ou quando for o
caso;

III - indicar ao Prefeitô as providências necessárias ao bairro ou ao
dis trito;

IV - fiscalizar os serviços que lhe sáo afetos;
V - prestar contas ao Prefeito mensalmente ou quando elas forem

solicitadas.
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.A.rt. 102o - O Sub-prefeito em caso de licença ou de impedimento
á substituído por pessoa de livre escolha do Prefeito.

Art. l03o - Os auxiliares diretos do Prefeito aPresentarão declara-
:s de bens no ato da Posse e no término do exercício do cargo que cons-

a dos arquivos da Prefeitura.

sEÇq.o v

DO CONSELHO DO MUNICÍPIO

Art. l06q - O Conselho será convocado pelo Prefeito, semPre que

.ender necessário.
Parágrafo Único - O Prefeito poderá convocar secretários munici-

s para pârticiparem das reunioes do Conselho, quando constar da pau-

luestões relacionadas com a respectiva secretária.

SEÇAO VI

DA TRANSI ÇÂO ADMINISTRÁTIVA

A-rt. 1070 -Até trinta dias antes da transferência do cargo, o Prefei-
leverá preparaÍ Pa.r^ ^ 

entrega ao sucessor e para a publicação imediata
relatório da situação da administração Municipal, que conterá entre
.ras, informaçóes atualizadas.

I - Dívidas do município, por credor, com as datas dos respectivos

vencimentos inclusive das dividas a longo prazo e encargos decorrentes de
operações de credito, informando sobre a capacidade da administraçáo
municipal realizar operaçóes de crédito de qualquer natureza;

II - Medidas necessárias à regularização das contas municipais pe-
rante o Tribunal de Contas;

III - Prestação de contas de convênios celebrados com organismos
da Uniáo, do Estado, bem como do recebimento de subvençóes ou auxíli-
os;

IV - Situação de contratos com concessionárias e permissionárias
de serviços públicos;

V - Situação de contratos de obras e serviços em execução ou aPe-
nas formalizadas sobre o que foi realizado e Pago e o que há Por executar
e Pagar, com Prazos respectivos;

VI - Transferências a serem recebidas da União e do Estado por
força de mandamento constitucional ou de convênio;

. VII - Proietos de Lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na
Câmara Municipal, para permitir que a nova administração decida quanto
à conveniência de lhe dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou
re tirá-los;

VIII - Situaçáo dos servidores do Município, seu custo, quantida-
de e órgão em que estáo lotados e em exercíciol

IX - Operações de crédito em tramitação nos órgáos financeiros,
Estaduais e Federais.

Art. 108a - O Município poderá coristituir Guarda Municipal força
auxiliar destinada a proteção de seus bens, serviços e instalaçóes nos ter-
mos da Lei Complementar.

§ I 
o - A Lei Complementar de criação da Guarda Municipal, dispo-

rá sobre acesso, direitos e deveres, vantagens e regime de trabalho, com
base na hierarquia e discipliná.

§ 2" - A investidura no cargo da Guarda Municipal, far-se-á medi-
ante concurso público de provas e títulos.

CAPITULO IV
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A-rt. 104e - O Conselho do Município é órgio governamental que

r por finalidade auxiliar a administração, e dele participam:
I - o Vice-Prefeito;
l[ - o assessor j u ríd ico:
III - seis cidadãos brasileiros, com mais de trinta e cinco anos de

de, sendo três nomeados pelo Prefeito e, três eleitos pela Câmara Mu-
ipai com mandato de três anos;

IV - membros das associações rePresentativas de bairros Por estas

ticadas, para um período de três anos.

Art. l05c - ComPete ao Conselho pronunciar-se sobre questóes de

evante interesse Para o município.

CAPITULO IIl

DA SEGURANÇA PÚBLICÁ



DA ESTRUTURA ADMINI STRATIVA

Art. 1094 - A administraçáo pública é constituída de órgãos inte-
.os na estrutura administrativa da Prefeitura de entidades dotadas de

onalidade jurídica próPria.
§ 1n - Os órgãos da administração direta que comPõem a estrutura

inistrativa da Prefeitura se organizam e se coordenam atendendo aos

cípios técnicos recomendáveis ao desempenho de suas atribuições.

§ 2n - As entidades dotadas de personalidade jurídica própria que

põe a administraçáo indireta do Município se classificam em:

I - Autarquia, o serviço autônomo criado por lei, com Personalida-
rrídica, patrimônio e receita próprios, Para executar atividades tÍpicas
dministraçáo pública, que requeiram, pàra seu melhor funcionamen-
'estão administrativa e financeira descentralizadas;

II - Empresa Pública, a entidade dotada de personalidade jurídica
ireito privado, com patrimônio e capital exclusivo do município, cria-
or lei, para exploraçáo de atividade econômica que o governo munici-
eja levado a exercer por força de contingência ou conveniência admi-
.ativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direi-

III - Sociedade de Economia Mista, a entidade dotada de persona-
le jurídica de direito privado, criada por lei para exploração de ativi-
: econômica sob forma de sociedade anônima, cujas ações com direito
io pertençam em sua maioria ao município, ou entidade da adminis-
io indireta;

IV - Fundaçáo Púbtica, a entidade dotada de personalidade jurídi-
e direito privado, sem fins lucrativos, criada por lei, em virtude de

rizaçáo legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exi-
execução por órgão ou entidades de direito público, com autonomia
inistrativa, patrimônio próprio gerido pelos resPectivos órgãos de di-
o e funcionamento custeado Por recursos do município e de outras

es.

§ 3t - A entidade que trata o inciso IV § 20 deste artigo, adquire
onalidade jurídica com a inscriçáo da escritura pública de sua consti-
io no registro público de pessoas jurídicas, não se lhe aplicando as

ais disposições do Código Civil concernentes as fundações.

CAPITULO V

Art. 1100 - A publicação das leis e atos municipais, far-se-á por órgáo da
imprensa local ou regional ou por afixaçáo na sed.e da prefeitura eãa câ_
mara Municipal, conforme o caso.

§ 1o - A escolha do órgão de imprensa para divulgação das leis e
dos atos administrativos, far-se-á através de licitação, no que levarão em
conta não só as condiçóes de preço, como as circunstâncias de frequência,
horário, triagem e distribuição.

§ 2o - Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicaçáo.
§ 3'g - A publicação dos atos não normativos pera imprensa, poderá

ser resumida.

Art- llla - O Prefeito fará publicar:
I - diariamente por edital, o movimento de caixa do dia anrerior:
II - mensalmente o balancete resumido da receita da despesa;
III - mensalmente os montantes d.e cada um dos tributos arrecada-

dos e os recursos recebid.os;
IV - anualmente até primeiro de março pelo órgão oficiar de Esta-

do, as contas da administraçáo constituídas do talanço financeiro do ba_
lanço patrimonial e da demonstração das variações patrimoniais, em for-
ma sintética.

Art- l12e - o município terá os livros que forem necessários aoregistro de suas atividades e de seus serviços.
§ 1o- os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo prefei-

to ou pelo Presidente da câmara, conforme o caso, ou por funcionáriodesignado para tal fim.
§ 2n - os livros referid.os neste artigo poderáo ser substituídos porfichas ou outro sistema, convenientemente autenticados.

DOS ATOS MUNICIPAIS

SEÇAO I

DA PUBLICIDADE DOS ATOS

SEÇAO II

DOS LIVROS
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SEÇÃO III

DOS ATOS ADMINISTRÂTIVOS

Art. I i3e - Os atos administrativos de competência do Prefeito
em ser expedidos com obediência as seguintes normas:

I - decretos, numerados em ordem cronológica, nos seguintes ca-

a) regulamentaçáo de leis;
b) instituição, modificação ou extinção de atribuiçóes não cons-

-es de lei;
c) regulamentação interna dos órgãos que forem criados na admi-

raçáo municipal;
d) abertura de créditos especiais e suplementares até o limite au-

zado por lei, assim como créditos extraordinários;
e) declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins

lesapropriação ou de servidão administrativa;
f) aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que

rpóem a administração municipal;
g) permissão de uso de bens municipais;
h) medidas executórias do plano diretor municipal;
i) normas de efeitos externos, não privativos de lei;
j) fixaçáo e alteraçáo de preços.
II - Portarias nos seguintes casos:
a) provimento de vacância dos cargos e demais atos de efeitos in-

duais;
b) lotação e relotaçáo nos quadros e pessoal;
c) abertura de sindicância e processos administrativos, aplicaçáo

renalidades e demais atos individuais de efeitos internos;
d) outros casos determinados em lei.
III - Contratos nos seguintes casos:
a) admissão de servidores para serviços de caráter temporário nos

ros do artigo 154 inciso IX desta Lei Orgânica;
b) execução de obras e serviços municipais nos termos da Lei.
§ la - Os atos constantes dos itens II e III deste artigo, poderão ser

gados.
§ 2o - Os casos não previstos neste artigo obedecerão a forma de

, instruções ou avisos da autoridade responsável.

SEÇAO IV

DAS PROTBTÇOES

Art. 1144 - O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os servido-
res municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matri-
mônio ou parentesco afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por
adoção, não poderáo contratar com o município, susistindo a proibição
até seis meses após.findar as respectivas funçóes.

Parágrafo Unico- Não se incluem nesta proibição os contratos cu-
jas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados.

Art. 1 l5s - A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade
social, como estabelecido em lei Federal, não poderá contratar com o po-
der público municipal nem dele receber beneficio ou incentivos fiscais ou
creditícios.

SEÇÁO V

DAS CERTIDÓES

Art. 116s - A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qual-
quer interessado, no prazo máximo de quinze dias, certidóes de atos, con-
tratos e decisóes, desde que requeridas para fim de direito determinado,
sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou re-
tardar a sua expedição. No mesmo prazo deveráo atender às requisiçóes
judiciais se outro não for fixado pelo juiz.

Parágrafo Único - As certidóes relativas ao Poder Executivo serão
fornecidas pelo secretário ou diretor da administraçáo da Prefeitura, ex-
ceto as declaratórias de efetivo exercício do Prefeito, que seráo fornecidas
pelo Presidente da Câmara.

CAPÍTULO VI

DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 1174 - Cabe ao Prefeito a administraçâo dos bens municipais,
respeitando a competência da Câmara Municipal quanto aqueles utiliza-
dos em seus serviços.

47 48



Art. l18q - Todos os bens deverão ser cadastrados, com identifica-
respectivas, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido

"grr1r*.rrto, 
os quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da se-

,i" o, diretoria a que forem distribuidos'
(.

Art. l l ge - Os bens patrimoniais do município, deverão ser classifi-

s:

I - Pela sua natureza;
lI - Em relação a cada serviço.
parágrafo Único - Deverá ser feita anualmente, a conferência da

luração patrimonial com os bens existentes e, na Prestação de contas

.d. exeriício, será incluído o inventário de todos os bens municipais'

Art. 120s - A alienaçâo de bens municipais, subordinada a existên-

e interesse público devidamente justificado, será semPre precedida

'aliação e obedecerá as seguintes normas:
I - quando imóveis dependerá de autorização legislativa e concor-

a pública, dispensada esta nos casos de doaçáo e Permuta;
II - quandà móveis dependerá apenas de concorrência pública,

:nsada esta nos casos de doaçáo, que será permitida exclusivamente

fins existenciais ou quando houver interesse público relevante justifi-
pelo Executivo.

parágrafo Único - Aplica-se o inciso II, quando se tratar de máqui-

r veículos automotores.

Art. 1214 - o Município preferentemente à venda ou doação de

bens imóveis, outorgará concessáo de direito real de uso mediante

a autorizaçáo legislativa e concorrência pública'

§ 1c - A concorrência poderá ser dispensada, por lei, quando o uso,

,stinar à concessionária ãe serviço público, entidade assistencial, ou'

do houver relevante interesse público devidamente justificado'

§ 2n - A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de área urba-

,*.]1.r...rtes e inapràveitàveis para edificaçóes resultantes de obras

icas, dependerá "pãrrrt 
de prévia avaliaçáo e autorização legislativa,

:nsadas a licitações as áreas resultantes de modificações de alinha-

:o serão alienados na mesma condiçáo quer seja aproveitadas ou não'

Art. l22a - A aquisição de bens imóveis ou Permuta, dependerá de

a avaliação e autorizaçáo legislativa'

Parágrafo Único - Aplica-se o artigo anterior, quando se tratar de
máquinas e veículos automotores.

Art. 123'-Eproibida a doaçáo, venda ou concessáo de uso d.e qual-
quer fração dos parques, praças, jardins, ou lagos públicos, salvo peque-
nos espaços destinados à venda de jornais e revistas ou refrigerantes.

Art. 1244 - O uso de bens municipais por terceiros, só poderá ser
feito mediante concessão, ou permissão a título precário e por tempo de-
terminado, conforme o interesse o exigir.

§ 1n -Aconcessâo de uso de bens públicos de uso especial e domi-
nicais dependerá da Lei e concorrência e, será feita mediante contrato,
sob pena de nulidade do ato ressalvada a hipótese do § 1q do artigo 119e
desta Lei.

§ 2o - A concessão administrativa de bens públicos de uso comum
somente poderá ser outorgada por finalidades escolares, assistência social
ou turística, mediante autorização legislativa.

§ 3'Q - A permissáo de uso que poderá incidir sobre quaisquer bens
públicos, será feita a títuIo precário, por ato unilateral do Prefeito, através
de Decreto.

Art. 125e - Poderáo ser cedidos a particulares, para serviços transi-
tórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que nâo haja prejuízo
para os trabalhos do município e o interessado recolha previamente a re-
muneraçáo arbitrada e assine o termo de responsabilidade pela conserva-
ção e devolução dos bens cedidos.

Art. 1264 - A utilização e administraçáo dos bens públicos de uso
especial, como mercados, matadouros e estações, recintos de espetáculos
e campo de esportes, seráo feitos na forma da Lei e regulamento.

CAPITULO VII

DAS OBRAS E SERVrÇOS PÚBLTCOS

Art. l27a - Nenhum empreendimento de obras e serviços do muni-
cípio, poderá ter inicio sem prévia elaboração do plano respectivo, no qual
obrigatoriamente conste :
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I - a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oPortu-

ade para o interesse comum;
II - os recursos para o atendimento das respectivas despesas;

III - os Pormenores Para a sua execução;

Iv - os prazos para seu início e conclusão acomPanhados da res-

tiva justificaçâo;
V - o orçamento do custo.
parágrafo Único - Nenhuma obra, serviço ou melhoramento será

cutado sem observância do artigo anterior e seus incisos, salvo nos ca-

de extrema urgência devidamente justificada'

Art. 1280 - A concessão ou permissão de serviço público somente

i efetivada com autorizaçao da Câmara Municipal e mediante contrato

cedido de licitaçáo.
§ 1o - O náo cumprimento do estabelecido neste artigo torna nula

>leno direito ,, .or.ãrrôes, permissões e autorizaçóes, para a explora-

de serviços Públicos.
§ 2o - Os serviços, concedidos ou permitidos ficaráo sujeitos à re-

rmenlação e a fiscalizaçáo da administração municipal, cabendo ao Pre-

o, aprovar as resPectivas tarifas

§ 3n - Em caso de extrema urgência devidamente justificada, a per-

são d1 serviço público semPre a título precário dependerá de ato uni-

ral do Prefeito, apó\edital de chamamihto dos interes-sados P21,^ a

-^, 
---__\. _-----

s 4" - O municipio poderá retomar sem indenização os serviços

mitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com

.o ou contrato bem como aqueles que revelarem insuficientes Para o

rdimento do usuário'
§ 5o - As concorrências para concessão de serviços públicos deve-

,.r f.e..didas de ampla publicidade, em jornais e rádios locais ou

,o."i., inclusive de órgão de imprensa da capital do Estado, mediante

.al ou comunicado resumido'

Art. 1290 - Nos serviçor, obru, e concessões do município bem como

compras e alienaçáo, será adotada a licitação nos termos da lei.

Art. 130q - O município poderârealizar obras e serviços de interes-

omuns, mediante convênios com a União, Estado ou entidade particu-

bem como assim através de consórcio com outros municípios-

rÍrulo tv

DA TRIBUTAÇÁO MUNICIPAL, DA RECEITA,
DA DESPESA E DO ORÇAMENTO

CAPITULO I

DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Art. 13lo - São tributos municipais, os impostos, as taxas e âs con-
tribuições de molharias decorrentes de obras públicas, instituídas por Leis
Municipais, atendendo os princípios estabelecidos na Constituição Fede-
ral e nas normas de direito tributário.

Art. l32a - Compete ao município instituir impostos, sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão inter-vivos a qualquer título, Por ato oneroso de

bens imóveis, por natureza ou acessão física e, de direitos reais sobre irnó-
veis, exceto o de garantia, bem como acessão de direitos a sua aqrrisição;

III - vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos excet.o óleo
diesel;

IV - serviços de qualquer natureza, naçt comPI'eendidos na conrpe-
tência do Estado, definidos em lei complementar, Prevista no artigo l56q
IV da Constituiçáo Federal e excluídas cle sua incidência as exportações
de serviços para o exterior.

§ 1o - O imposto previsto no inciso I poderá ser pt'ogl'essivo nos
termos da lei de forma a assegural'o cumprimento da função social da
propriedade.

§ 2o- O imposto previsto no inciso II, não ir-rcide sobre a transrnis-
são de bens ou direitos incorporaclos ao patrirnôrtio de pessoajr-rrídica errr
realização de capital, nem sobre a transrnissão de betts ou clireitos clecor-
rentes de fusáo, incorporação, cisão ou extinção de pessoa-jtrrídica, salr,<r

se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for compra e veu«la
desses bens ou direitos, locações de bens inrór,eis olt arrendarnento mer-
cantil.

§ 3n - A Lei que instituir tributo municipal observará no que cou-
ber, as limitações do poder de tribut.ar, estabeleciclas nos artigos l50q a
l52o da Constituição Federal.
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Art. l33q - As taxas seráo instituídas em razâo do exercício do Po-

de Polícia ou pela utilização efetiva ou Potencial de serviços específi-

e divisíveis, prestados ao contribuinte ou Posto a disposição pelo Mu-
'Pio.

Art. l34q - A contribuiqão de melhoria poderá ser instituída e co-

da em decorrência de obras públicas, nos termos e limites definidos na

courplementar a que se refere o artigo 1464 da Constituição Federal'

Art. l35e - Sempre clue possível os impostos terão catáter pessoal e

io graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facul-

clola administração municipal especialmente para conferir atividades a

:s objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos ter-

s da úi, patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do con-

trinte.
Parágrafo Único - As taxas não poderão ter a base de cálculo pró-

r do imposto.

Arr. 1360 - O município poderá instituir contribuiçáo cobrada de

s servidores, para custeio ern benefício destes sistemas de previdência
rsistência social que criar e administrar'

Art. 137q - As rnicro-empresas de Pequeno Porte, assim definidos

lei, o rlunicípio dispensará tratamento jurídico diferenciado, com sim-
'icaçáo de suas obrigaçóes administrativas e tributárias.

CAPÍTULO II

DAS LIMITAÇOES DO PODER DE TRIBUTAR

Art. 13Ba - E verlado ao municíPio:
I - exigir ou atrmentâr tributo sem lei que o estabeleça;

Il - instituir tratarnento desigual entre os contribuintes que se en-

1rem en) situaçào eqttivaletlte, proibida qualqler distinção em razáo

rcupaçáo pr<>flssir.rnal ou ftinçáo por eles exercidas, independentement.e

cenominação luríclica clos rendimentos, títulos ou direitos;
III - cobrar rI'ibutos:
a) eur relaÇáo a [atos geraclores ocorridos antes do início davigên-

cla lei (lue os tttrttver instituírlos ou aurllentado;
b) ncr rnesrno exercício financeiro em que lhe haja sido publicada

ei qr"re os inst-itttill ou Allrnentou;

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - instituir imposto sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços da União e dos Estados;
b) templos de quaisquer cultos;
c) patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive suas

fundaçóes das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituiçóes de

educaçáo e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisi-
tos da lei;

VI - estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natu-
Íeza eíÍL razão de sua procedência ou destino.

§ 1o - A vedações do inciso V "a" é extensiva as autarquias e as

fundaçóes instituídas ou mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao

patrimônio, à renda e aos serviços vinculados e suas finalidades essenciais

ou as deles decorrentes.
§ 2o - As vedaçóes do inciso Y "^", e do parágrafo anlerior náo se

aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a explora-

ção de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis e emPreen-
dimentos privados, ou em que haja contra prestação ou pagamento de
preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comPrador da
obrigaçáo de pagar imposto relativamente ao bem imóvel

§ 3o - As vedações expressas na alíneas "b" e "c", compreendem
somente patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalida-
des essenciais das entidades nela mencionadas.

§ 4o - Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária
ou previdenciária só poderá ser concedida através de lei específica.

§ 5o - Náo será admitida concessáo de anistia ou isenção fiscal no
último exercício de cada legislatura, salvo no caso de calamidade pública,
nos termos da Lei.

CAPÍTULO III

DA RECEITA E DA DESPESA

Art. 139'q - A renda municipal constituir-se-á da arrecadaçáo dos
tributos municipais, da participação em impostos da Uniáo e do Estado,
dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios e da
utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros ingressos.

Art. 1404 - Pertencem ao município
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I - o produto da arrecadação do imposto da Uniáo sobre rendas e

yentos dá qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
os a qualquer título, pelo município, suas autarquias e fundaçóes Por
mantidas;

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da

áo sobre , p.opri.dade territorial rural, relativamente aos imóveis si-

t"' "r?rYlJ,'.'illojo. ..r,o do produto da arrec adaçàodo imposto da

áo sobre operações de créditos, câmbio e seguros, ou relativas a títulos
,alores *oÉiliátios, incidente sobre ouro observado o disposto no arti-

53 § 5a da Constituição Federal;
lV - cinquenta por cento da arrecadação do imposto do Estado

:e operaçóes relativas à circulaçáo de mercadorias e sobre a proprieda-
le veículos automotores licenciados em seu território;

V - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto

istado sobre operaçóes relativas à circulação de mercadorias e sobre a

rtação de serviço de transporte intermunicipal de comunicação;
VI - vinte e dois e meio Por cento do produto da arrecadação dos

ostos sobre renda e proventos de qualquer natureza sobre produtos

rstrializados, que será repassado pela Uniáo através do Fundo de Parti-

.çáo dos MunicíPios;
VII - vinte e cinco por cento da quota de dez Por cento que a Uniáo

.ega ao Estado relativa ao produto da arrecadação do imposto sobre

rstrializados.

Art. 1414,- A fixação dos preços públicos devidos pela utilizaçáo de

s, serviços e atividades municipais, será feita pelo Prefeito mediante
.áo de decreto.

Parágrafo Único - As tarifas dos serviços públicos deveráo cobrir
:us custoi sendo reajustáveis quando se tornarem deficientes ou exce-

tes.

Art. 142e - Nenhum contribuinte será obrigado ao Pagamento de

lquer tributo lançado pela Prefeitura sem prévia notificação.

§ le - Considera-se notificação a entrega de aviso de lançamento

lonticílio fiscal do contribuinte, nos termos da lei complementar Pre-
r no artigo 146e da Constituição Federal'

§ 2n-- Do lançamento do tributo cabe recurso ao Prefeito, assegu-

, puà a interposição o prazo de quinze dias, contados da notificação.

Art. 143e - A despesa pública atenderá aos princípios estabeleci-
dos na .Constituição Federal e as normas do direito financeiro.

Art. 1444 - Nenhuma despesa será ordenada satisfeita sem que exista
recurso disponível e crédito votado pela Câmara Municipal, salvo a que
ocorrer por conta de crédito extraordinário.

Art. l45e - Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será execu-
tada sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do cor-
respondente encargo.

Art. 146q - As disponibilidades de caixa do Município, de suas au-
rarquias, fundações e das empresas por ele coí[õlad.as serão depositadas
em instituiçóes financeiras oficiais, salvo os casos previstos em l-ei.

CAPÍTULO IV

DO ORÇAMENTO

Art. 1474 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I- o Plano Plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ I - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma

setorizada, as diretrizes, objetivos, as metas da administração municipal
Para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relati-
vas ao parágrafo de duração continuada.

§ 2n - A lei de diretrizes orçamentárias compréenderá as metas e
prioridades da administração municipal, incluindo as despesas de capital
Para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei or-
çamentária anual e disporá sobre alterações na legislação tributária, e es-
tabelecerá a política de fomento.

§ 3q - O poder Executivo publicará e enviará ao legislativo até trin-
ta dias após o encerramento do bimestre, relatório da execução orçamen-
tária.

§ 4q - Os planos e programas municipais, distritais de bairros, regi-
onais e setoriais seráo elaborados em consonância com o Plano Plurianu-
al, e apreciados pela Câmara Municipal.

§ 5n - Os projetos de Ieis de que trata este artigo, serão enviados,
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c prefeito à câmara Municipal nos termos da lei complementar a que

efere o artigo 165s § 9a da Constituiçáo Federal'

Art. 148a - A lei orçamentária anual comPreenderá:

l-oorçamentofiscalreferenteaosPoderesMunicipais,fundose
áos da administraçáo direta e indireta'

II - o orçamento de investimento das emPresas em que o MunicÊ

, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com di-

o a voto.
§ 1o - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demons-

.ivo rãgionatiz^ão de efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de

rçóes,ãnistias, remissóes, subsídios e benefícios de natureza financei-

tributária e creditícia'
§ 2o - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à

visáo da receita e à fixaçáo da despesa, náo se incluindo na proibiçáo a

orizaçáo para abertura de créditos suplementares e contrataçáo de ope-

óes dà ..ãdito. ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei.

Art. l49a - os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao pla-

plurianual as direirizã, orçumentárias e aos créditos adicionais serão

lciados pela Câmara Municipal, na forma de seu Regimento'

§ 1; - Caberá a Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos

Câmara:
[-examinar,emitirPareceressobreosprojetosreferidosneste

.go e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito'

lI - exercer, sem frejuízo da atuaÇão das demais Comissóes perma-

rtes, a físcalizaçâo orçamen tária'

§ 2o - As emendas serão apresen[adas na Comissão Permanente,
: sobie elas emitirá parecer " 

t"ião apreciadas pela Câmara Municipal'

§ 3n - As emendas e projetos de lei do orçamento anual ou aos

,jetos que modifiquem, somente podem ser aProvados caso:

l - sejam compatíveis.com o plano plurianual e com a lei de dire-

:es orçamentárias.
it _ irraiqrrem os recursos necessários, admitidos apenas os prove-

ntes de anulação de despesas, excluídos os que incidem sobre'

a) dotaçáo Para Pessoal e seus encargos'

b) serviço da dívida'
III - sejam relacionadas:
a) com correçáo de erros ou omissóes;

b) com os dispositivos do texto do projeto de let.
§ 4o - ar emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não

poderáo ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.- 
§ 5a - O Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara Muni-

cipal, para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo,
enquanto não iniciada a votação, na Comissão Permanente da parte cuja
alteração é proposta.

§ 6n - aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que
não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas ao Processo
legislativo.

§ 7o - os recursos que em decorrência de veto, emenda ou rejeiçáo
do projeto de lei orçamentária anual ficarão sem despesas corresponden-
tes poderão ser utilizados conforme o caso mediante créditos especiais ou
suplementares, com prévia e especifica autorização legislativa.

Art. I50q - Sáo vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orça-

mentária anual;
' II - arealização de despesas ou assunção de obrigaçóes diretas que

excederem os créditos orçamentários ou adicionais;
III - a realizaçáo de operaçóes de créditos que exceda o montante

das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos su-
plementares ou especiais, com finalidade precisa aprovados pela Câmara
por maioria absoluta;

IV - a vinculaçáo de receita de impostos à órgãos fundo ou despe-
sa, ressalvadas a distinção de recurso para a manutenção e desenvolvimen-
to do ensino, como estabelecido na Constituição Federal, e a prestaçáo
garantias às operaçóes de crédito por antecipação da receita.

V - abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autori-
zaçã.o legislativa e sem indicação de recursos corresPondentes;

VI - a transposição e o remanejamento ou a transferência de recur-
sos de uma categoria de programaçáo para outra, ou de órgão Para outro
sem prévia autorização legislativa.

VII - a concessáo ou a autorizaçáo de créditos ilimitados;
VIII - a utilização sem autorização legislativa especifica de recur-

sos do orçamento fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou
cobrir déficit público de empresas, fundações e fundos;

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia auto-
rização legislativa.

57

58



§ 1o - Nenhum investimento cuja execuçáo ultrapasse um exercí-

financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusáo no plano plurianu-
,u sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilida-

s 2o - Os créditos especiais e extraordinários teráo vigência no exer-

io financeiro em que forem aulorizados salvo se o ato de autorização

promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que

Éertos nãs limites dos seus saldos serão incorporados ao orçamento do

'rcício financeiro subsequente'

s 3o - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida

a atender as desPesas imprevisíveis e urgentes como as decorrentes de

:rra comoçáo interna ou calamidade pública.

Art. 15la - Os recursos corresPondentes às dotações orçamentári-
inclusive créditos suPlementares e especiais destinados ao Poder Legis-

vo Ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês, na forma da lei

nplementar a que se refere o artigo 165q § 9a da Constituiçáo Federal'

Art. l52a - As despesas com pessoal ativo e inativo do Município
» poderáo exceder os limites estabelecidos em lei complementar fede-

a que se refere o artigo 169'Q da Constituição Federal'
Parágrafo Unico - A concessáo de qualquer vantagem ou aumento

remuneração a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira,

n como a admissáo do pessoal a qualquer título, Pelos órgáos e entida-

da administraçáo direta e indireta só poderáo ser feitas:
I - se houver prévia dotaçáo orçamentária suficiente Para atender

rrojeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes'

II - se houver awtorização especifica na lei de diretrizes orçamen-

as ressalvadas as emPresas públicas e as sociedades de economia mista'

rÍrulo v

ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

CAPÍTULO I

DA EDUCAÇÁO, DA CULTURA E DO DESPORTO

SEÇÃO I
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DA EDUCAÇÃO

Art. 1534 - Na organização do sistema municipal de ensino, obser-
var-se-á, além dos estabelecidos nos artigos 205a,206e e 20Ba da Constitui-
çáo Federal, o seguinte:

I - atuaçáo prioritária no ensino fundamental e pré-escolar;
II - construçáo de escolas mediante um planejamento aprovado

pela Câmara Municipal, onde se preveja sua distribuição por bairros, vilas,
após o recenseamento dos educandos aptos a cursar o ensino fundamen-
tal;

III - as escolas a serem construidas, na zona rural deveráo ter resi-
dência para o professor, e funcionários, local para confecção e distribui-
ção da merenda, além de oferecer condições de higiene adequadas e, área
pzra ^ 

prática de esporte e lazer;
IV - as escolas a serem construidas na zona urbana, deverão ter

quadra de esporte, biblioteca e dar diariamente aos educandos alimenta-
ção e condições de_higiene adequadas.

Parágrafo Unico - idênticos equipamentos e serviços serão criados
nas escolas já existentes citadas nos incisos III e IV,

a) havendo falta de vagas o número de alunos insuficiente para a
construção de escola ou cursos regulares, na localidade da residência do
educando o município deverá fornecer condições de transporte dos alu-
nos para a escola mais próxima.

Art. i54q - Nas unidades escolares municipais localizadas na zona
rural deverá haver um funcionário para efetuar os serviços de limpeza da
mesma confecção da merenda escolar.

Art. 155q - O ensino fundamental será ministrado em língua por-
tuguesa

Art. 1560 - O ensino religioso de matrícula facultativa, constituirá
disciplina dos horários normais das escolas públicas municipais de ensino
fundamental.

Art. 157a - O município, orientará e estimulará, por todos os mei-
os a educação física que será obrigatória nos estabelecimentos municipais
de ensino.
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Art. l58q - Os recursoyPúblicos somente serão destinados as esco-

; públicas municiPais.

Art. 159o - O município, aplícará anualmente nunca menos que

nta e cinco por cento da receita resultante de impostos, comPreenden-

' a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do

sino pré-escolar e fundamental

Art. l60o- O município ao divulgaraté o último diado mês subse-

.ente ao da arrecadaçáo, oS montantes arrecadadose dos recursos reCe-
jos, deverá divulgar com clareza e no mesmo PÍazo o Percentual gasto

m a manutençáo e desenvolvimento do ensino'

Art.161a - O ensino é livre a iniciativa privada, atendidas as condi-
es:

I - cumprimento das normas gerais de educaçáo nacional;
II - autorizaçáo e avaliaçáo de qualidade pelos órgãos comPeten-

Art. 1624 - O município valorizará os profissionais do ensino, ob-

:vando os seguintes PrincíPios:
I - instituição de plano de carreira com piso salarial profissional;
lI - garantia de irredutibilidade de salário, que será atualizado men-

mente;
III - ingresso exclusivamente Por concurso público;
IV - assegurar aos especialistas de educação os mesmos direitos

ncedidos aos professores, inclusive quanto à aposentadoria;
V - garantia com incentivos, gratificações específicas como regên-

L nas escolas ou classes seriadas, regência em classe de alunos excepcio-

is e regência em classe de difícil acesso ou provimento, conforme o Es-

uto do Magistério;
VI - os professores, administradores e especialistas lotados em

idade pré-escàlar teráo oJnesmo regime jurídico dos demais professo-

r da rede municiPal de ensino;
VII - o tempo de exercício no magistéri<.r prlrblico municipal será

ntado com título, Pala todos efeitos legais'

Art. 1634 - O município proverá atendimento especializado aos por-

lores de deficiência física sensorial, mental, firmando convênios com

instituiçóes, garantindo recursos humanos e materiais e provendo salas

especiais através de equipes especializadas.

Art. 164a - O Poder Público Munici ioritariamente manterá

horários esPe- rars Para que seus servr ores se am etizados e

am o enslno u amen rnecen o lnc usl'y-ç_-aurí[io-aos que frequ en-
tuaos refãiidos

Parágrafo nico - o auxílio de que trata este artigo será de cin-
uenta or cento do vencimento do servidor,

Art. 1654 - As empresas privadas que criarem facilidades para que

seus funcionários cursem o ensino fundamental gozarão de incentivos fis-
cais na forma da lei.

Art. 1660 -Afim de cumprir o contido no artigo 604 das Disposi-

ções Transitórias da Constituição Federa[, o município destinará vinte por
cento.dos recursos a que se refere o artigo 212'Qdo mesmo diploma, no
desenvolvimento de esforços e mobilizaçáo de associaçóes, conselhos, sin-
dicatos, entidades religiosas, projetos populares e outros setores organiza-
dos da sociedade, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino
fundamental.

Parágrafo Único - Sempre que possível a participação do municí-
pio será em forma de convênios com as entidades mencionadas-

Art. 167'Q - O sistema de ensino municipal será organizado em regi-
me de colaboração com a Uniáo e o Estado.

Art. 1684 - O Poder Público Municipal deverá incentivar e assegu-
rar, através de "bolsaS de estudo", Os eStudantes residentes nO mUnicípio,
que estiverem cursando nível superior.

§ lo - só estará aPto a ser contemplado com a bolsa de estudo, o

estudante que estiver devidamente matriculado em curso superior e com-

Provar a residência no município;
§ 2o - O Poder Executivo Municipal regulamentará sobre o valor, o

número de bolsas de estudo e o critério para obtenção das mesmas.
Art. 1694 - A verba destinada às bolsas de estudo deverá constar no

Orçamento Anual do município.
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Art. l70e - O servidor da Rede Municipal de Ensino, investido em

rdato no Sindicato, será afastado do cargo, emPrego ou função, sendo

antidas remuneração e a contagem do tempo de serviço para todos os

rtos legais, exceto Para promoção por merecimento.
pará.grafo Único - Poderáo ficar á disposiçáo do Sindicato até o

ite de dois membros da Diretoria do mesmo'

SEÇÃO II

DA CULTURA

Art. 171s - Para garantir o pleno exercício dos direitos culturais e

iso as fontes de cultura previstos nos artigos 2l5a e 216q da Constitui-
Federal, o município terá uma política de cultura própria e criará;.

I - O Conselho Municipal de Cultura, na forma dos artigos 102e a

a desta Lei Orgânica;
lI - incentivos as empresas que proporcionarem a seus emPrega-

atividades culturais e colocarem à sua disposiçáo bibliotecas, discote-
e outras fontes culturais;

tII - Espaço culturais, como teatros, feiras, casa do artesáo e ou-
, com a corresPondente previsão de recursos orçamentários'

Art. 1 72a - O município atuará junto as emissoras de rádio e televi-
da região, para que sua produçáo e Programaçáo atenda aos seguintes

rcípios constitucionais :

I - Preferência à finalidades educativas, artísticas, culturais e in-
nativas;

II - Promoção cultural nacional e regional e estímulo à produçáo

ependente que objetivo a sua divulgação;
III - Regionalizaçáo da produção cultural e artística, jornalística,

forme percentuais estabelecidos em lei.

Art. 1 73s - O município incentivará a criaçâo de bibliotecas, arqui-
museus e outras instituições básicas culturais em seus bairros, vilas e

ritos.
Parágrafo Único- As bibliotecas de que trata o caPut deste artigo,

erão dispor de seçóes de livros em Braille.

sEÇÃo IIi
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DO DESPORTO

Art. 174e - O município garantirá a todos os munícipes o direito
d.e exercer práticas desportivas formais e não formais conforme previsto
no artigo 217a da Constituição Federal, observados:

I - a criaçáo do Conselho Municipal de Desporto, na forma dos

artigos 102e a 104e desta lei;
II - A criação de incentivos para pessoa jurídica que atuar no de-

senvolvimento do desporto escolar, náo formal e, náo especial;
III - Garantia aos portadores de deficiência física, do pleno exercí-

cio de suas atividades e manifestaçóes esportivas complemento de sua edu-
caçâo e reabilitaçáo.

Art. 175e - O município só aprovará projetos de conjuntos habita-
cionais, mediante previsão de área de lazer e de quadras poliesportivas.

. Art. 176e - Gozarão de incentivos especiais a serem definidos em
lei as empresas públicas ou privadas que, em colaboração com o Poder
Público se responsabilizarem pela limpeza, iluminação, ajardinamento e

instalaçáo de equipamentos nas praças de lazer e esportivas.

Art. 177e - No período de férias regulares, o município manterá
em funcionamento os equipamentos pzraa prática de desportos, nas esco-
las de Rede Municipal de Ensino.

Art. 1780 - O município deverá incentivar o esPorte local, dando
prioridades aos clubes inscritos nas resPectivas Federações.

CAPITULO II

DA SAÚDE

Art. 179 a - A Saúde é direito de todos os municípes e dever do
Poder Público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que
visem a eliminaçáo do risco de doenças e outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e

recuperação.

Art. 180 a- Para atingiros objetivos do artigo anterior, o Município
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)moverá por todos os seus meios ao seu alcance:
l - condiçóes dignas de trabalho, saneamentos, moradia,

mentação, educaçáo, transPorte e lazer;
II - respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;
lll - acesso universal e igualitário de todos os habitantes do

rnicípio às açôes e serviços de proteçáo e recuperação da saúde, sem

alquer discriminaçáo.

Art. l81e -As ações de saúde são de relevância pública, devendo a

ecução ser feita preferencialmente através de serviços públicos e

nplementáres através de.serviços de terceiros.
parágrafo único - É vedado ao município cobrar do usuário pela

:stação de serviços de assistência à saúde mantidos pelo Poder Público
contratos com terceiros'

Art. 182 o - São atribuições do município no âmbito do Sistema

ico de Saúde:
I - planejar, organizar, geriç controlar, avaliar as açóes e os serviços

saúde;
II - planejar programas e organizar a rede regionalizadz e

rárquica do SUS, em articulação com a direção estadual;

III - gerir, executar e controlar e avaliar as açóes referentes às

rdições e os ambientes de trabalho;
IV - executar serviços de :

a) vigilância ePidemológica;
b) vigilância sanitária;
c) alimentação e nutrição;
v - planejar e executar a política de saneamento básico em

iculaçáo com o Estado e a Uniáo;
VI - executar a política de insumos e equipamentos PZra a saúde;

VII - fiscalizar as agressóes ao meio ambiente que tenham
,ercussão sobre a saúde humana e atuar aos orgãos estaduais e federais

npetentes Para controlá-las;
VIll - formar consórcio intermunicipal de saúde;

lX - gerir laboratórios públicos de saúde;

X - avaliar e controlar a execução de convênios e contratos cele-

clos pelo município, com entidades privadas prestadoras de serviços de

de;
XI - autorizar a instalação de serviços privados de saúde realizados

e alJtorizar-lhes o funcionamento
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Art. 183q -As ações e os serviços de saúde realizados no município
integram uma rede regionalizada e hierarquizada constituindo de acord.o
com as seguintes diretrizes:

I - comando único exercido pela Secretária Municipal de Saúde,
ou equivalente;

II - integridade da prestação das ações de saúde;
III - organizaçao de distritos sanitários com alocação de recursos

técnicos e práticas adequados à realidade epidemológica local;
IV - participaçáo em nível de decisáo de entidades dos usuários

dos colaboradores de saúde e dos representantes governamentais na
formulação, gestão e controle da política municipal e das açóes de saúde
através de Conselho Municipal de caráLer deliberativo e peritário;

V - direito do indivíduo de obter informações e esclarecimentos
sobre assuntos pertinentes a promoção, proteçáo e recuperação da sua
saúde e da coletividade.

' Parágrafo Único - Os limites dos distritos sanitários referidos no
inciso III constarão do Plano Diretor de Saúde e serão fixados segundo os
seguintes critérios:

I - área geográfica de abrangência;
II - a descrição de clientela;
III - resolutividade de serviços à disposiçáo da população.

Art. I84'q - o Prefeito convocará anualmente o conselho Municipal
de saúde para avaliar a situação do município, com ampla participação da
sociedade e fixar diretrizes gerais da política da saúde do Município.

Art. 185s - A lei disporá sobre a organização e Tuncionamenro do
Conselho Municipal de Saúde que terá as seguintes atribuiçóes:

I - formular a política municipal de saúde, a partir de diretrizes
emanadas da Conferência Municipal de Saúde;

II - planejar e fiscalízar a distribuiçáo dos recursos desrinad.os a
saúde;

III - aproyàr a instalação e o funcionamento de novos serviços
públicos ou privados de saúde atendidas as diretrizes do plano municipal
de saúde.

Art. 1864 - As instituições privadas poderáo parricipar de forma
comPlementar do Sistema Unificado de Saúde, mediante contrato de direito



iblico, ou convênio tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem
ns lucrativos.

Art. 187o - O Sistema Único de Saúde no âmbito do Município
rá financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado, da
nião e da seguridade social além de outras fontes.

§1o - Os recursos destinados às ações e aos serviços de saúde no
unicípio constituiráo o Fundo Municipal de Saúde, conforme a lei
sPuser.

§20 - O montante das despesas de saúde não será inferior a quinze
>rcento das despesas globais do orçamento anual do município.

§30 - E vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou
bvençóes às instituições privadas com fins lucrativos.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÁO OA COMISSÁO INTERINSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 188e - Fica criada a Cims (Comissão Interinstitucional
unicipal de Saúde) , que será constituida de representantes e sua
ordenação e gestão estará a cargo de :

I - representantes da Prefeitura municipal;
II - representantes da Secretaria de Saúde;
III- representantes de entidades filantrópicas da área de saúde

tegrantes da Ais - Açóes integradas de Saúde.
Parágrafo Unico - A Cims, deverá constituir uma Secretaria Técnica

ecutiva, que dará apoio ao desempenho de sua competência.

Art. I Bga - A Cims terá por finaliclade organizar as Açóes Integradas
Saúde do Município de Anaurilândia-MS.

SEÇAO I

DA SUA COMPETÊNCIA

Art. 190e - Compete à Cims:
I - Planejar, organizar e supervisionar o desenvolvimento das Ações

legradas cle Saúde, no âmbito de seu município em consonância com a

Cris - Comissão Interinstitucional Regional de Saúde de sua regiáo;
II - elaborar o diagnóstico de saúde no que tange a epidemiológica

e de todos os recursos existentes em seu município;
III- elaborar o Plano de Aplicação dos recursos humanos e materiais

financeiros estabelecendo metas P^ra à Ais no âmbito do Município,
encaminhando à Cris da regiáo;

IV - analisar , aprovar faturas mensais elaboradas pela Prefeitura
Municipal de local encaminhando ao Sms da região;

V - elaborar e aProvar os relatórios de atividades e prestaçáo de

contas da Instituições integradas da Ais a serem encaminhadas à Cris da

região;
VI - supervisionar o desenvolvimento das atividades de todos os

serviços de saúde, próprios, conveniados e concentrados, apondo e

corrigindo possíveis irregularidades no âmbito do Município;
VII - propor medidas de caráter técnico e administrativo no sentido

de aperfeiçoamento da Ais a nível de seu município, a Cris da região;
. VIII - propor alteraçóes , rescisões, ampliaçóes, reduçóes nos

convênios, credenciamentos que as instituiçóes do setor público mantém
com o setor privado, tânto para os serviços ambulatoriais como hospitalares
de apoio, diagnóstico e terapêutico.

Art. 191a - A lei disporá sobre a otganização e funcionamento da
Cims.

rÍrulo vl

CAPÍTULO I

DA ASSISTÊNCTA SOCIAL

SEÇÃO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 1924 - A açáo do município no camPo da assistência social
além do estabelecido no artigo 103 e da Constituição Federal, objetivará
promover:

I - integração do indivíduo no mercado de trabalho e ao meio
social;
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II - Integraçáo das Comunidades Carentes;
III - criação de programas de preservação e atendimento

recializado aos deficientes;
IV - criação de meios de defesa ao consumidor.

Art. 1934 - No orçamento da seguridade social, obrigatoriamente
rerá previsáo de recursos para assistência social, que contará com outras
rtes de recursos.

Art. l94a - O município nos Programas de assistência social,
rcurará descentralizá-los administrativamente e buscará a participação
entidades beneficentes e da assistência social.

SEÇAO II

DA FAMÍLIA

Art. 1954 - Na execuçáo da política habitacional e fundiária, o

nicípio considerará como entidade familiar , náo só a resultante do
amento mas a união estável entre homem e a mulher e a comunidade
mada por qualquer dos pais e dos seus descendentes.

Art. 1964 - Fundado o planejamento familiar na dignidade da Pessoa
mana, na paternidade responsável e na livre decisão do casal, o
nicípio proporcionará recursos educacionais, cien tíficos, materiais para
xercício desses direitos, vedada qualquer forma coercitiva por parte de

tituiçóes oficiais.ou privadas.
Parágrafo Unico - Em todos os estabelecimentos municipais de

de haverá recursos educacionais e científicos à disposiçáo dos seus

rarios interessados no planejamento familiar'

Art. 197a - A autorização para a instalação de empresas que tenham
is de cem empregados, só'será dada, desde que haja na planta esPaço

tinado paraà instalaçáo de creche, que deverá entrar em funcionamento
rcomitantemente com a emPresa.

SEÇÃO III

DA CRIA]\IÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO
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Art. 1984 - Para garantir com absoluta prioridade à criança e ao

adolescente os direitos que lhes forma outorgados no artigo 227 a da

Constituição Federal, o município criará o Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente, que terá sua comPosição, seus objetivos e o

âmbito de atuaçáo definidos conforme os artigos de 102q a 1044 desta Lei

Orgânica.
Parágrafo Unico - O orçamento Municipal de seguridade social

conterá obrigatoriamente verbas PaÍa o atendimento à criança e ao

adolescente.

Art. l99a - Dentro das atençóes à populaçáo infantil, a prioridade
absoluta deverá ser dada à prevenção e combate à desnutriçáo infantil e

suas causas Para tanto o Poder Público:
I - incentivará por todos os meios disponíveis, inclusive

orçamentários, os Programas de prevençáo e combate à desnutrição
infantil;

. II - zelará para que seja garantida à criança desnutrida prioridade
de atendimento nos estabelecimentos de saúde, assistência social e demais
órgáos públicos que deles necessitar Para seu restabelecimento;

III - promoverá distribuiçáo de complementação alimentar a estas

crianças até sua completa recuperação;
IV - promoverá e implantará aLràYés dos órgãos ligados ao setor,

programas que visem a produção de alimentos, como hortas comunitárias,
viveiro de mudas, distribuindo gratuitamente Parte de sua produção às

crianças desnutridas;
V - executará planos de educação sanitária que visem a

concientização das famílias para o atendimento e resoluçáo dos problemas
que acarretam desnutrição tanto na área urbana quanto rural-

Art. 200q - Compete aos profissionais médicos estabelecer o

diagnóstico de desnutriçáo infantil a qual desencadearâ o conjunto de
ações acima descritas.

Art. 20l e - A criança desnutrida deverá ser aco mpanhada
regularmente por equipe multidisciplinar, médica, social, psicológica,
durante o período de risco até cinco anos de idade.

Art-. 2024 - O município estimulará através de assistência jurídica,
incentivos fiscais e subsídios a serem definidos em lei, o colhimento sob
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na de guarda, de criança ou adolescente órfão abandonado.

Art. 2034 - Além dos direitos reconhecidos no artigo 230 a da

rsriruiçáo Federal, o município garantirá ao idoso à política habitacional
rndiária municipal, sem qualquer restriçáo de idade'

SEÇÃO IV

DA MULHER

Art. 204a - O atendimento à saúde da mulher pelo município ,

ervará o seguinte:
I - na existência de postos de saúde, mantel horários de

edimentos compatíveis com a jornada de trabalho;
II - fiscalização e prevenção contra doenças profissionais;
III - estímulo à distribuição dos meios de contracepçâo ;

lv - exames periódicos de prevenção de câncer ginecológico e das

nas:
V- tratamento e Prevenção das doenças sexualmente transmissíveis;

vI - criação de postos de assistência integral à saúde da mulher do

nicípio em sua sede, ou distrito'

Art. 205a - o município garantirá a implantação, o acompanha-

oto e a fiscalizaçáo da política de assistência integral à saúde da mulher
todas as fases de sua vida, de acordo com suas especificidades, nos

nos da lei:

I - assistência ao pré-natal e puerpério, incentivo ao aleitamento e

stência clínica ginecológica;

II - direito de auto- regulação da fertili{ade, com livre decisão da

lher, do homem, do casal, Para exercer a Procriação ou evitá-la, vedada

tlquer forma coercitiva de' induçáo;
III - assistência à mulher em caso de aborto previsto em lei ou

uelas de abortamento;
lV - atendimento à mulher vítima de violência'

Art. 2064 - O município garantirá assistência , psicológica e jurídica

rulher e seus familiares ,íti*"t de violência, sempre que possível por

rneio dos servidores do sexo feminino.

?rrt. 207e - Ao município caberá proporcionar a plena integraçáo

das mulheres portadoras de qualquer deficiência física na vida econômica

e social e o total desenvolvimento de suas potencialidades, assegurando a

todas adequada qualidade de vida em seus diversos asPecto§.

SEÇAO V

DO DEFICIENTE

Art. 208e - Os edifícios de uso público e os logradouros só teráo
suas plantas aprovadas quando contiverem garantia de acesso adequado à

pessoas portadoras.de deficiência.
Parágrafo Unico -A lei disporá sobre a adaPtaçáo dos logradouros,

dos edifícios de uso público e dos veículo de transporte que eventualmente
existir a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência, conforme disposto no artigo 227' § 2a da Constituição Federal.

CAPÍTULO II

DO MEIO AMBIENTE DA POLÍTICA URBANA
E DA POLÍTICA RURAL

SEÇÃO I

DO MEIO AMBIENTE

Art. 2094 - Todos tem direito ao meio ambiefite ecologicamente
equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida impondo-se ao Poder Público municipal e à coletividade o dever de
defendê-to e preservá-lo para as Presentes e futuras gerações.

§ 1o - O município em articulaçáo com a União e o Estado,
observadas as observaçóes pertinentes do artigo 23e da Constituição
Federal, desenvolverá as ações,necessárias para o atendimento do previsto
neste capítulo.

§ 2 o - Para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao Poder
Público:

[ - preservar e restaurar o processo ecológico essencial e Prover o
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nejo ecológico das espécies ecosistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético

país e, fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulaçáo de

terial genético;
III - definir espaço territoriais e seus comPonentes a serem

recialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
nente através de lei vedada qualquer utilização que comPrometerá a

egridade dos âtributos que justifiquem sua proteçáo;
IV - exigir na forma da lei, Para a instalação de obra ou atividade

Lencialmente causadora de significativa degradação de meio ambiente,

udos de impacto ambiental a que se dará publicidade;
V - controlat a produção, a comercializaçao e o emPrego de

nicas, métodos e substâncias que comPorte risco de vida, a qualidade
vidaeomeioambiente;

VI - promover educaçáo ambiental em todos os níveis de ensino e

oncientização públicapar^ a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas

: coloquem em risco sua funçáo ecológica, Provoquem, a extinção de

,écies ou submetam os animais a crueldades.

§ 3n - Aqueles que explorarem recursos minerais ficam obrigados

3cuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a soluçáo técnica

gidã pelo órgáo público comPetente, na forma da lei'
- 

§ 4e - As condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio

biente sujeitarão os infratores, Pessoas físicas ou jurídicas, a sanções

tais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos

rsados.

Art. 2l0a - As Empresas Concessionárias ou Semi-Concessionárias

; serviços públicos deveráo atender rigorosamente os dispositivos de

Iteção amúiental em vigor, sob pena de não ser renovada a concessã,o

permissão pelo municíPio'

. SEÇAO ll

DA POLÍTICA URBANA

Art. 2l1o - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo

Jer Público Municipal dentro de um Processo Permanente, tem Por
alidade ordenar o pleno desenvolvimento das Funçóes Socias da cidade
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e garantir o bem estar de seus habitantes, atendendo às diretrizes
estabelecida no Plano Diretor.

Art. ?12q - O Plano Diretor aprovado pela Câmara Municipal, é o

insrrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
Parágrafo Único - O Plano Diretor fixará os critérios que assegurem

a função social da propriedade de cujo uso a ocupação dçverá respeitar a

legislação urbanística, a proteção do patrimônio ambiental natural e o

interesse da coletividade.

Art.213'q - O município promoverá em consonância com a sua

política urbana e respeitadas todas as disposiçóes no Plano Diretor,
programas de habitação popular destinada a melhorar as condições de

moradia da população carente do município.

Art.214a - Em consonância com o Plano Diretor a ação do
município deverá :

I - estimular, assistir técnicamente projetos comunitários e

associativos de construção de habitação e serviços;
II - urbanizar, regularizar e titular as áreas ocupadas por populaçáo

de baixa renda, passíveis de urbauização.

Art. 216q - Conrpete ao município, em cooPeI'ação com o governo
estadual e federal. prornover o desenvolvimento do meio rural por meios
de planos e acfrcs que visetn a fixação clr.) homem no calnpo, através do
alrnrento cle renda proveniente das atividades agçropecuárias e da r,elhoria
de qualidade de vida da população.

Art.2I7q - Os incentivos do meio rural deveráo ser dados
prioritariamente à propriedades que possuam triltta por cen[o no mínimo
de sua área ocupada por agricultura, desde que utilize técnicas adeqttadas
de mane-i o que visem et,itar erosáo e proteger o nleio ambiente-

74

Art. 215q - O Plano Diret-or cleverá ser elaborado com a participação
das entidades representativas da cornundade direta[tente interessadas.

sEÇÃo lii
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Art. 218s - O Poder Municípal enviará a Câmara Municipal projet<>
lei propondo a instituição e a aprovação do Estatuto do Conselho

rnicipal de Desenvolvimento Rural, que será em sua maioria formado
r representarrtes das comunidades rurais do município, de órgãos de
rsse e de instituiçóes atuantes no setor agropecuário encarregado das

;uintes funçóes principais:
I - coordenar a elaboração e recomendar a aprovaçáo do Plano

-rnicipal de Desenvolvimento Rural, devidamente compatibilizado com
políticas estaduais e federais;

lI - opinar sobre a aplicação de recursos de qualquer origem
stinad-as ao atendimento da área rural do município;

III - acompanhar, avaliar e apoiar a execuçáo dos planos e

cgramas agrícolas em desenvolvimento no município apresentando
estões de medidas corretivas ou de açôes que possam aumentar a sua
cácia.

Art. 2i 9 a - O município atuará prir-rcipalmente.junto aos pequenos
:dutores rurais através de prestação de assistência técnica e de cessão
máquinas e implementos e operadores conforme disposto no artigo

4e desta Lei Orgânica.

rÍrulo vrr

DA COr.ÁBORAÇAO POPULAR

CAPÍTULO I

DAS ASSOCIACOES

Art. 220a - A população do município poderá organizar-se em
ociaçóes, observadas as disposiçoes da Constituinte Fecleral e do Estado
esta Lei Orgânica, da legislação aplicável e do estatuto próprio, o qual,
m de fixar o objetivo da atividade associativa, estabeleça entre outras
lações :

I - atividade político-partidária;
II - participação de pessoas resiclentes ou domiciliadas fora clo

nicípio, orr ocupantes de cargos de cotrfiança da administr-açáo
nicipal;

III - discriminaçâo a qualcluer título.

§la - Nos termos deste artigo, poderáo ser criadas associações com
os seguintes objetivos, entre outrosl

a) proteçáo e assistência à criança, ao adolescente, aos
desempregados, aos portadores de deficiência, aos pobres, aos idosos, à

mulher, à gestante, aos doentes e aos presidiários;
b) representaçáo dos interesses dos moradores de bairros e

distritos, de consumidores, de donas-de-casa, de pais de alunos, de alunos,
de professores e de contribuintes;

c) colaboração com a educaçáo e a saúde;
d) proteçáo e conservação da natureza e do meio'ambiente;
e) promoçáo e desenvolvimento da cultura, das artes, do esporte e

do lazer.
§ 2o - O Poder Público incentivará a organizaçáo de associações

com objetivos diversos dos previstos no parágrafo anterior, sempre que o
interesse social e o da administração convergirem para a colaboração
comunitária e a participação popular na formulação de execução de
políticas públicas.

CAPÍTULO II

DÀS COOPERA*TIVAS

Art. 2210 - Respeitando o disposto na Constituição Federal e do
Estado e desta Lei Orgânica e da legislaçáo aplicável, poderáo ser criadas
cooperativas para fomento de atividades nos seguintes setores:

I - agricultura, pecuária e pesca;
I[ - construção de moradias;
III- abastecimento urbano e rural;
IV - crédito;
V - assistência judiciária.
Parágrafo Unico - Aplica-se às cooperativas no que couber o previsto

no parágrafo segundo do artigo anterior.

Lrt. 222e - O Pocler Público estabelecerá programas especiais de
apoio à iniciativa popular que objetive implementaru o.g".r1r"ção da
comunidade local de acordo com as norma deste título.

Lrt. 223e - O Governo Municipal incentívará a colaboraçáo popular
para organizaçáo de mutirões de colheita, de roçado, de plantio, de
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nstruçóes e de outros quando assim o recomendar o interesse da

munidade diretamente beneficiada'

CAPÍTULO III

Lrt. 224e - Além da participação dos cidadãos, nos casos previstos

sta Lei Ôigânica, será admitida e estimulada a colaboração popular em

los os camPos de atuaçáo do Poder Público'
pará§rafo Único - O disposto neste artigo tem fundamento nos

igos § inciso XVII, 294 incisos X e XI, 1740 § 2a e 1944 VII, entre outros

Constituiçáo Federal.

rÍruto vttt

DAS DTSPOSIÇOES GERATS E TRANSITÓRIa,S

Art. le - Sáo considerados os professores da Rede Municipal de :

sino, que foram aprovados em concurso de exame de seleçáo realizado

r Janeiro de 1.987.

Art. Zo - Os servidores municipais serão regidos pelo Estatuto dos

rvidores Civis do Estado de Mato Grosso do Sul, até que o Poder Público

rnicipal, promulgue o Estatuto Próprio
Art. 3a - O Poder Público Municipal terá um PÍazo de oito meses

promulgaçáo desta Lei, para estabelecer seu quadro de funcionários e

,ii6 CÃcurso Público, para Preenchimento de vagas náo preenchidas

los servidores amparados pelos artigos 1e e 4a desta Lei Orgânica'

Art. 4e - Sáo consideradas estáves no serviço público, os servidores

is do município em exercício na data de promulgação desta Lei Org^ânica,

>elo menos cinco anos e que não tenham sido admitidos na forma

;ulada no artigo I5q desta Lei Orgânica' 
i

s 1n- O tempo de r.Àiço dos servidores referidos neste artigo será I

ntado como títul;, quando se submeterem à concurso público para fins

efetivaçáo na forma da lei'
§ 2n - O título a que se refere o parágrafo anterior, será em Pontos 

Í

ntados a cad.a ano no máximo de cinco anos, e valendo dez pontos Por !

o trabalhado. .

Art.5a - Qualquer cidadáo será parte legítima para pleitear a

decltração de nulidade administrativa ou anulação dos atos lesiyos ao

patrimônio municipal à moralidade administrativa ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural.

Art. 6a - Até a promulgaçáo de Lei Complementar referida no artigo
desta Lei Orgânica, é vedado ao município despender mais de sessenta e

cinco por cento do valor da receita corrente, limite este a ser alcançado no
máximo em cinco anos a razâo de um quinto por ano.

Art. 7a - Ficam anistiadas todos os débitos, inscritos ou não em
dívida ativa, dos Vereadores gestão anterior, no que se refere à subsídios e

verba de representação, recebidos pelos agentes políticos, de qualquer
espécie e que se encontram pendentes no Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso do Sul.

. Art. 8q - O Executivo Municipal deverá dentro do prazo de cento e

oitenta dias da data da promulgação desta Lei Orgânica e Elaborar o Código
de posturas e enviar para apreciaçáo da Câmara Municipal.

Art. 9e - Fica estabelecido um prazo de noventa dias da data da
promulgaçáo desta Lei Orgânica, para que o Executivo Municipal,
estabeleça a organizaçáo e funcionamento do Conselho do Município, que
trata os artigos 102 e a 104 a desta Lei Orgânica.

Art. 104 - O Executivo Municipal terá um prazo de sessenta dias a
contar desta data da Lei Orgânica, para aplicar o artigo 17 e e seu parágrafo
único desta Lei Orgânica.

Art. I I a - O Município deverá dentro do prazo de um ano piromover
a regularizaçáo e urbanizaçáo da ViIa Januária em Anaurilândia, IvÍato
Grosso do Sul e, promover a titulação dos terrenos.

Art. 12e - O Município poderá através da Lei Complemenrar,
insentar o Imposto Predial Territorial e Urbano - IPTU, aos proprietários
que comprovarem receber até um Piso Nacional de Salário.

Art. 134 - Conforme estabelecido no capítulo do artigo 1BOa desta
Lei, em conformidade com o artigo 2Og e V da Constituição Federal, o
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ecutivô MuniciPal dever'á em um Prazo de noventa dias a contar da data

"".orrrrtnuaao 
áesta Lei Orgânica' efetuar um levantamento das pessoas

,ffi;i;:-;"f"ij.,.i^, t"Iid"'tes no municíPio e' fixar através de Lei

àr-^...ite.io para a aplicação dos referidos artigos-

Art. 14e - A Câmara Municipal terá um. Prazo de noventa dias a

.rtr. d" data da promulgação da L-e i Orgânica' Para a elaboração e

rovaçã o do Regimento Interno'

Ptágrafo Único - Enquanto-fol aprovado o. Novo Regimento

:erno da Câmara, esta reger-ie-á pelo Regimento anterior em vigor'
""'- 

ú. 15c - Esta Lei or§ânici ' aprovada e assinada pelos membros

Câmara Municipal, é promlulgada pela mesa e entrâ em vigor na data

sua publicação'
Art. 164 - Revogam-se as disposiçôes em contrário'
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