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P R E . A M S U L O

"Nós, os representantes do povo de

ITATIRA

no e.xcrcícic da competência derivada, expressa na Constituição

da

República Federativa do Brasil, invocando a proteção de Deus,

pró

mulgamos a presente Lei Orgânica, fundada na harmonia sorial visan
do assegurar a Liberdade, o Bem Estar, o Desenvolvimento, a

Igual

dade, a Justiça e a Segurança, como valores supremos de uma

socie

dade fraterna e pluralista."

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO

I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

ITATIRA

Art . .1.9 _ O Município de

, (JC i ^.

jurídica de direito público interno, exprime a sua autonomia política, na esfera de sua competência, mediante as
•Leis que adotar, observados os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, da . Constituição
do Estado do Ceará

e desta Lei Orgânica, obedecido o s_e

g ui nt e :
I - promoção da Justiça Social, assegurando a todos

a

participação nos bens da riqueza e da prosperidade;
II - dejjsa:
^*—~,
a) - da igualdade e comb"ate a qualquer forma discriminatória em razão de cor, origem de nascimento,
giosa ou convicção política, -filosófica, deficiência
fJL
/
sica^ou menta_l, enfermidade^ idade_t.,.ativi.d_adê—p-rofissional, estado civil ou classe
b) - do patrirru

social;

io histórico, cultural e artístico do Mu

nicípio;

c - e proteção do meio ambiente;
d) - dos direitos humanos e individuais;

III - respeito à legalidade, à moralidade e à probidade
administrativa;

IV - desenvolvimento de serviços sociais e programa de habitaçSo,
de educação gratuita, se possível, em todos os
com prestação

.níveis, de saúde,

assistencial- aos necessitados;

V - incentivo ao lazer, ao desporto e ao turismo, através de programas e atividades '

voltadas para os interesses gerais;

VI - remuneração condigna e valorização profissional

do servidor

municipal;
VII - fomento e estímulo à produção agro-pecuária e demais atividades económicas, inclusive artezanal..
Parágrafo Único - São reservadas ao Município as:, competâncias
que não lhe sejam vedadas pelas Constituições,referidas no"caput"
deste artigo.
Q _ o Povo é a fonte, de legitimidade dos Poderes Constituídos,exercen
do-os diretamente, ou por seus representantes, investidos na forma constitucional.
30- O Município integra a divisão político-administrativa do Çstado,
podendo ser dividido em distritos, criados, organizados ou supri
midos

por Lei Municipal, observada a legislação estadual e o dis

posto nesta Lei Orgânica.
Parágrafo Único - A Sede do Município tem a
dá-lhe o nome; a do distrito tem a categoria
P - São

ategoria de cidade e
de vila.

símbolos do Município a Bandeira, o Bras3o e o Hino, vigo-

rantes à data da promulgação desta Lei Orgânica e os que vier

a

adotar. (art. 13, § 22 C.F/)

TITULO

'li

DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
SEÇAO

I

DISPOSIÇÕES GERAIS
São poderes do Município, .-.independentes e harmónicos-entre
o Executivo e o Legislativo.

si,

. •

Ptsrágrafo único - E vedada a delegação de atribuições entre

os

03

Poderes, sendo defeso ao titular d-e mandato eletivo em
um
-.:*'
Puder, ocupar cargo uú função no oul.ru Puder, Salvo as cxc£
coes de :.ordem ..constitucional.
Os Poderes Municipais e Orgãas que lhes sejam vinculados são
acessíveis ao cidadão, por petição ou representação, em

de

fesa de direito ou em salvaguarda de interesse comum.
§ je - A autoridade municipal a que for dirigida a petição
ou representação, deverá oficializar-lhe o ingresso,

asse-

gurar-lhe rápida tramitação e dar-lhe fundamentação

legal

ao exarar a decisão final.
§ 22 - Da decisão adotada pela autoridade municipal, a

que

tenha sido dirigida a representação ou petição, terá conhecimento o interessado, através da publicação do respectivo
•despacho ou por correspondência, no prazo máximo de

sessen

ta dias, a contar da data da protocolizaçãc do documento e,
se o requerer, ser-lhe-á fornecida certidão.
§ 3^ - A qualquer do povo será assegurado o.direito de tomar
conhecimento, em carater gratuito, do que constar, a seu rés
peito, em registro de bancos de dados ou de documentos do Mu
nicípio, bem como, do fim a que se destinam informações

ar-

quivadas, podendo, a qualquer tempo, exigir-lhe retificação.
§ 42 - Poderá o cidadão mover ação popular contra abuso

de

poder para defesa do meio ambiente, diante de lesão ao patri
mônio público, ficando o infrator ou autoridade omissa, responsável prelos danos causados e pelas despesas

. processuais

decorrentes, (art. 70 _ C.E.).
Através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento

do

eleitorado, é assegurada a iniciativa popular de matéria

de

interesse específico do

Município, da cidade, distritos, pó

voados ou de bairros, (art. 29, inciso XI da C.F.).
Parágrafo Único - A iniciativa popular dar-se-á

mediante

04.

apresentação à Câmara

Municipal de projeto de lei,obede -

cida a exigência contida no artigo anterior, devendo tra |

"!
de

mitar, no prazo de quarenta e cinco dias, em regime

prioridade, e em turno único de discussão e votação para
suprir omissão
Art. Se

legislativa.- (Art. 6^ §§ ;° e 23 C.E.).

- O territótio do Município somente sofrerá alterações, ob
servada- a legislação estadual pertinente, nos termos do
Arts. 18 § 49 e 30, inciso IV da Constituição Federal.

SEÇAO II

.

-

DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
/

Art. 99

- Compete ao Município

prover os seus interesses e o bem

estar de sua população.
§ 19 - Cabe-lhe, privativamente:
I - Zelar pela guarda das Constituições do Brasil e

do

Estado do Ceará, das Leis e das Instituições Democráticas e legislar sobre assunto -de interesse local, e,

no

que couber, suplementarmente, à legislação federal e es
tadual. (art. 15 - C.E).
II - Instituir:

a) .T e arrecadar os tributos de sua competência;
b) - feiras livres, regulando-lhes o funcionamento, inclusive de mercados e matadouros;
III - Criar, organizar ou suprimir distritos, observada
a Lei^nQ 11.659, de 28 de dezembro de 1989, atendido, no
que couber, o disposto no § 4S do' art. 18 da Constituição Federal;
IV - .Organizar:
a) - e' prestar diretamente, ou sob regime de concessão
ou permissão, os

serviços púb<.icos tíj interesse local,

incluindo o de transporte coletivo que tem carater essej}
ciai e o - d e taxis, fixando-lhes as respectivas tarifas.;

05.

(art. 28, inciso IV - da C. E. e art. .29 - C.F.),
b) - e regulamentar os seus serviços .--r
V - Dar publicidade a Leis, Decretos, Editais e demais atos administrativos;
VI - Estabelecer o regime jurídico de seus servidores e organizar o respecti
vo quadro, nos termos da lei.
Vil - Adquirir os seus bens, inclusive através de desapropriação, por neces
sidade ou utilidade pública ou por interesse, social, aceitar doação, autori
zar-lhes a venda, hipoteca, aforamento, arrendamento ou permuta;
VIII - Fiscalizar:
a) - os pesos e medidas e as condições de validade dos géneros alimentícios
e perecíveis;
b) - a aplicação de recursos recebidos por órgãos ou entidades;
c) - instalações sanitárias e elétricas, determinar as condições íJe seguran
ca e higiene das habitações e vistoriar quintais, terrenos não ocupados,bal
dios, abandonados ou sub-utilizados,-obrigando os seus proprietários a man' tê-los em condições _de higiene, limpeza é salubridade;

IX - Regulamentar:
a) - a fixação de cartazes, letreiros,faixas, anúncios, painéis e a utiliza
cão de outros meios de publicidade ou propaganda, inclusive a eleitoral, nos
termos'da legislação própria;
b) - através do Código de Postura e/ou do Código de Obras, a construção, ré
paração, demolição, arruamento e quaisquer outras obras, inclusive abertura,
limpeza, pavimentação, alargamento, alinhamento, nivelamento e emplacamento
das vias públicas, numeração cie casas t edifícios, construção ou conservação
de
tes,

muralhas, canais,
chafarizes,

calçadas,

jardins,

praças

viadutos,
de

pontes, bueiros, ' fon

esportes,

campo

de

i tí

06.

pouso para aeronave e arborizar ruas, avenidas e logradouros públicos, pró
tegendo as plantas e árvores já existentes;
c) - os serviços funerários e administ-rar os cemitérios* enquanto não secu
larízados, os de associações ou confissões religiosas,sendo-lhes defeso ré
cusar sepultura onde não ..houver cemitério secular; conceder, em concorrên
cia pública, sem carater de monopólio, se o exigir o interesse público, a
exploração do servido funerário;
d) - a utilização dos logradouros públicos, e, no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos,

bem

cornçi, o de estacionamento de taxis e outros veículos;
e) - as atividades urbanas, fixando-lhes condiçSes e horário de funcionamen

f-.n:
x - Dispor sobre:
a) - registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade, entre outras, de erradicação da raiva e de moléstias de que possam ser portadores
ou transmissores;
- . b) - prevenção ou combate ao incêndio, a defesa civil e a prevenção

de

acidentes naturais , em articulação com a União e o Estado;
" c) - apreensão e depósito;cíe semoventes, mercadorias ou coisas móveis

em

geral, no caso de transgressão de leis, decretos ou posturas municipais,
bem. como sobre a forma e condição da venda ou da devolução do que tenha
sido apreendido;
d) - limpeza pública, cole. t a domiciliar e destinação final do lixo urba
no;

XI - sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, fixar os limites
das zonas de silêncio, disciplinar os serviços de carga e descarga e

a

fixação da tonelagem máxima de veículos que nelas circulem;
XII - utilizar o exercício do seu poder de polícia nas atividades

sujei-

tas a sua fiscalização que violarem as normas de :.aúde, sossego,- higiene,
segurança, moralidade e outras de interesse da coletividade;
XIII - estabelecer e impor multas ou penas disciplinares por infração de
leis, regulamentos ou postura municipais;
XIV - interditar edificações em ruínas, fazer demolir, restaurar, reparar

17.

iquer construção que ameace a saúde, o bem estar ou a

segurança

ja comunidade;
expedir alvará de funcionamento de casas de diversões, espetaA^

los"; jogos permitidos, hotéis, bares, restaurantes, casas comerei
•

desde que preencham as condições de ordem, segurança, higiene ,

removendo a cassação da respectiva licença no caso de danos"â saú06 ,

ao sossego, aos bons costumes e ã moralidade pública;
- designar local e horário de funcionamento para os serviços de

VI

falantes

cujo registro

é obrigatório, e manter, sobre eles,

a

ecessária fiscalização em defesa da moral e tranquilidade pública^; .
VII

_ elaborar e executar o Plano Diretor de Desenvolvimento Inte-

grado do Município;
XVIII - instituir e manter em cooperação com a União dos Estados,
programas que
a)

assegurem:

'

•

•

f

'

- saúde e assistência pública, proteção e garantia às pessoas por;

í tadoras de deficiências;
b)

- educação, com prioridade para o ensino fundamental e a pré-es-

cola;

/

c) - proteger o meio-ambiente;
d) - proteger as florestas, a fauna e a flora;
c) - fomentar a produção agro-pecuária e organizar o abastecimento1
r

t

alimentar;

J

r i - promover programas de habitação com a construção de moradias e

i

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

\) - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessoe*s de direitos de
:-

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, 'de cuja exploração participa^-ou terá compensação financeira,
no= termos do artigo 20 da Constituição Federal;
•' ' - estabelecer e implantar política de educação para a segurança'
trânsito;
~ J " promover adequado ordenamento territorial no que couber,media_n

"fj Planejamento e controle, do uso, do parcelamento e da coupaçao '
cio

',

solo urbano, e

•* ~ promover a prot-eção do' património histórico cultural local,rés
T1 n i s r\

08.

XIX - energizar povoados, vilas ou aglomerados humanos, inclusive executar
projetos de linhas de eletrificação rural e de iluminação pública;
XX - conceder licença para:" .
a) - localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais,
comerciais e de serviço, fixando-lhes horário de funcionamento;

b) - exercício do comércio eventual,

ambulante ou informal;

XXI - combater, através da ação social do Município as causas da pobreza e
os fatores de marginalização, promovendo a integração dos setores menos favorecidos;
XXII - estabelecer servidões necessárias ao seu serviço e ao interesse

co-

mucn da coletividade;
XXIII - executar ooras ae:
a) construção", abertura, pavimentação e conservação de estradas, vias púbH
cãs, parques, jardins e hortos florestais;

b) - edificação e conservação de prédios públicos municipais.
10 - Nos termos do § 8^ do art. 144 da Constituição Federal, poderá o Município,
:

para proteção dos seus bens, serviços e instalações, instituir a Guarda Municipal, cujas atribuições e composição serão definidas por lei ordinária.

. 1.1 - O Município participará, igualitariamente, da composição do Conselho Delibe
rativo e do Conselho Diretor da Micro-Região a que vier a integrar-se,- nos
termos da lei complementar estadual (§ 12, § 2$ do ârt. 43 - C.E.).
§ ie - Do Conselho Diretor participarão o Presidente da Câmara, e dois Ve^
readores, sendo um representante da corrente majoritária e outro da corrente minoritária (art. 43, § 29., inciso II, alínea £, de C.E.).
§ 2^ - Na ausência ou impedimento do Prefeito, competirá ao Vice-Prefeito su
bstituí-lo nsr reuniões do "Conselho Diretor a que se refere o inciso IV,§22,
art. 43 da C.E.
- O Município - poderá celebrar convénios, acordos ou contratos com a. União, o
Estado, entidades privadas, ou outros Municípios para a execução,de programas, projetos, obras, atividades ou serviços de interesse social, coletivo
e comum,

Parágrafo Único - No prazo máximo de trinta dias, o Prefeito dará ciência à
, dos contratos, conví lios ou acordos firmados peio Município, com or-P

09.

gSos ou entidades públicas.ou privadas,acompanhada da respectiva documentação.
São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei
ou de ato normativo municipais o Prefeito, a Mesa da Câmara, ou entidade de
classe ou organização sindical, nos termos do inciso V, do art. 127 da ConsU
tuição Estadual.
_ E vedado ao Município:
j.) - criar distinção ou preferência entre cidadãos;
I í - instituir:
a) - cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcioria
mento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência
aliai ii^a ,

ou

na f 01 ma uã xci , õ COiSuOrõÇaO uc intBresSc

( Art. 19, inciso I - C. F.);

b) - tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivaleryte, proibida qualquer 'distinção, em razão de ocupação profissional ou
função por eles exercidas, independentemente de denominação jurídica dos ren^
dimentos, títulos ou direitos, nos termos do art. 150, Constituição Federal
e estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino;
III - recusar fé aos documentos públicos;
IV - permitir ou fazer propaganda político-partidária, utilizando bens

ou

serviços de sua propriedade, ou, ainda, usá-los para fins estranhos a adminis_
tração do Município;
V - fazer doações, outorgar direito real de uso de seus bens, conceder isenção fiscal e previdenciária, bem como prescindir de receitas ou permitir remissão de dívida sem manifesto e notório interesse público, sob pena de nuli
dade do ato, salvo mediante autorização legislativa específica;
VI - exigir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça, ou instituir

im

postos sobre:
a) - o património, renda eu serviços da União e do Estada, de Autarquia
Fundação, mantida, e instituída pelo Poder Público;
b) - templo de qualquer culto;
c) - património, renda ou serviços dos partidos políticos, das cntidar ^r. í,io

e

dicais de trabalhadores, das instituições de educação e dê assistência

so-

cial, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
/~>ni~

es

f>

pqoo l
-*

Ho c f í r»oHr»
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«a
<—

vri - as vedações do inciso VI, letra §, não se aplicai ao património, à reji
da e aos serviços relacionados com a exploração de atividades

económicas

regidas 'pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou, em que haja
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera
o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativos ao bem imo
vel;

/fVIII - atribuir mome de pessoa viva a ruas, praças, logradouros públicos,

' \

^

,_

•

•

-^

Apontes, viadutos, reservatórios dágua, praças de esporte, estabelecimento de
ensino, hospitais, matcrnicíades, auditórios, salas, distritos e povoados.

SEÇRO III
DOS PODERES MUNICIPAIS

f\rt. 1 5 - 0 governo municipal é exercido pela Câmara, com funções legislativas e, pe-

L

lo Prefeito., com funções executivas.
A eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores realizar-se-á meai
ante sufrágio direto, secreto e universal, em pleito simultâneo em todo

o

País, até noventa dias antes do término do mandato daqueles a que devam s^j
ceder, obedecido o mandamento federal, (art. 29 e incisos - C.F.).
Parágrafo Único - O mandato de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, terá
duração de quatro anos e a posse verificar-sè-á em 1^ de janeiro do ano sob
sequente à eleição (art. 29 - C.F.).

TITULO
DA ORGANIZAÇÃO

DOS

CAPITULO
DO PODER

III
E ODERES
I

LEGISLATIVO
SEÇAO I

DA COMPETÊNCIA DA
17

_

CAMARÁ MUNICIPAL

As condições de elegibilidade, o número de Vereadores, a duração de 3 mançín
tos e da legislatura, obedecerão as regras prescritas no arUgo anterior.

11.
t

13 - Compete à Câmara Municipal, nos termos do Art. 34, da Constituição Estadual, legislar ou deliberar sob a forma de projeto de lei, sujeito à san
cão do Preteito,-especíaiineuLe sobre:
I - matéria do peculiar interesse do Município;
II - a realização de referendo destinado.a todo seu território ou limitaio
a distrito, povoado, bairro ou aglomerado urbano;
III - a fixação dos seus tributos;
IV - a elaboração, do sistema orçamentaria, compreendendo:
a) - o Plano Plurianual;
b) - a Lei de Diretrizes Orçamentarias;
c) - o Orçamento anual;
d} - a iniciativa popular, regularmente formulada relativa às cidades

e

aos aglomerados urbanos ou rurais.
-Art. 19 - Cabe, ainda, à Câmara:
I - Proceder a celebração de reuniões com comunidades ou agrupamentos hu
manos locais, para estudo e discussão de problemas de direto .interesse mu
nicipal;
II - Requisitar a órgãos do Poder Executivo, informações pertinentes
atividacfes administrativas;
J

--

/^~

-

às
-

III -r&: apreciáção^dq^yeto, podecido^rêjéftá-lo-ffór maioriá^absoluta de votos;

.

-•-

IV - Fazer-se representar singularmente, por vereadores das

respectivas

forças políticas, majoritária1, e minoritária, nos Conselhos das Micro-re>
/ giões ou Região Metropolitana, se for o caso. (art.34 - Item XII -C.E.)
V - Compartilhar,com outras Câmaras-Municipais, de propostas de emenda à
Constituição Estadual;
•^••«V-- VI - Emendar a Lei Orgânica, com observância do requisito da maioria

de

dois terços, com aprovação em dois turnos; (Ar.,. 29 e art. 11 e § único D.T. - C,F. e art. 27 - C.E.);
VII - Ingressar,em juízo, com procedimento cabível para a preservação e
manutenção de interesses que lhes sejam afetos; " '

12.

- A adoção do Plano Diretor, com audiência e cooperação, sempre
que necessário, de entidades .pu associações legalmente formalizados;
.ÍArt. 29 - inciso X -C.F.;
IX -/Executargtividades de fiscaMzação/administrativa e financeira,
T^l-"-V C-^>i-.'A-íi-^v

SZ^? ~ ^t^^uíX^U-^

devendo representar, á quem de direito, contra irregularidades apuradas; ( art. 34, inciso V - C.E.)
X - Autorizar:
a) - transferência temporária da sede do Governo Municipal,Art.50,inciso VII - C.E. e art. 48, inciso VI - C.F.) com sanção do Prefeito;
b) - abertura de créditos suplementares, especiais ou adicionais;
c)-a concessão de auxílios e subvenções;
d) - operações de crédito, a forma e os meios de pagamento;
e) - a concessão de direito real de uso de bens municipais;
f) - a remissão de dívida e a concessão de isenções fiscais ou tributárias, moratórias ou privilégios de quaisquer natureza;"
g) - a aquisição de oens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem
ónus ou encargos;
h) -criação, de cargos, empregos ou funções e fixar-lhes os respectivos vencimentos ou salários, inclusive os da sua secretaria;
i) - a mudança de denominação de próprios, vias, praças e logradouros
públicos;
j) - a delimitação do perímetro urbano da sede municipal, das vilas e
dos povoados, observada a legislação específica.
XI - Votar o regime jurídico dos servidores municipais, respeitado

o

disposto nas Constituições Federal e Estadual;
XII - Manifestar-se sobre o que dispõe o art. 23, inciso XI,da Constituição Federal.
L. 20 -

- —

Os recursos correspondentes às dotações orçamentarias, consignados à
Câmara, ser-lhe-ão repassados? cbrigatoriarEnte. pelo Prefeito , até o dia 20

B.
de cada mês.

- O CoQSglho -de Contas dos Municípios, por províteação^do Presidente ou
da_jnaJxú^__da__Mesa da Câmara ou ainctò, pela maioria absoluta dos Vereadores,
pr.risrá bloquear _osicC;ux soa uu Município até que se cumpra *o disposto
no

»

§ 2Q ~ A Câmara terá organização contábil própria, cabendo-lhe prestar con. tas, ao Plenário, dos recursos que lhe .foram consignados, respondendo, seus
/
membros por qualquer ilícito, irregularidades ou ilegalidade contidos na
sua aplicação.
§ 32 - Aos balancetes mensais e à prestação de contas anual, da Câmara, aplicam-se os mesmos procedimentos legais relacionados com o Poder Executivo.
(art. 35 - e parágrafos - C. E.)
71
A Câmara, -entre outras atribuições, compete, privativamente:
-.
j - eleger, bienalmente, a sua Mesa, no dia da inauguração da Sessão Legis
lativa, a realizar-se a 12 de janeiro;
II - elaborar e votar o Regimento Interno;
III - organizar sua Secretaria, dispondo sobre seus servidores, provendoIhes os respectivos cargos, empregos ou funções; • '
IV - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito;
a) - conceder-lhe a renúncia ou afasta-lhos do exercício do cargo respecti-

vo, mediante processo regular;
b) -.licenciá-los, nos termos desta lei e do Regimento Interno;(
V - conceder licença ao Vereador nos termos -regimentais;

VI - fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Preveito e dos Vereadores, ob^
servado a respeito, o que dispõem as Constituições Federal e Estadual, nos
termos dD artigo 29, caput da Constituição Federal.
VII - julgar as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara e demais

responsá-

veis por bens, valores e rendas públicas, bem como o relatório sobre a execução dos planos do governo municipal, (art. 42 e parágrafos e 49,

inciso

IV da C. F.)
VIII - efetuar, a tomada de contas do Prefeito, em caso de descumprimento
que dispõe o art. 42 da Constituição Estdual;
IX - declarar, pelo voto de dois terços de seus membros, procedente a acusação contra o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários, nos crimes

de

responsabilidade .e julgá-los no prazo de 120 dias, da instauração do proces^
só.
- instituir Comissões de Inquérit' para apuração de fato determinado
Por prazo certo, mediante requerimento de um terço dds seus membros;

e

u*.
XI - compor

as ComissOes Permanentes, nas quais é assegurada a partici-

pação obrigatória e proporcional dos partidos com representação no Cftmora;
X1J - solicitar informações ao Prefeito, exclusivamente relacionadas com
matéria legislativa em tramitação na Câmara e sujeita à sua fiscalização;
XIII cumprir o pedido de convocação

\

extraordinária da Câmara feita pelo

Prefeito, notificando os Vereadores, nos termos regimentais, com

ante-

l cedência mínima de três dias, da data aprazada para a convocação;
^
XIV - representar ao Ministério Público Estadual, para fins"desdireito,$o
bre a desaprovação das contas do Prefeito, quando manifesta a ocorrência
i
de dolo ou má fé, devidamente comprovados pelo Conselho de Contas dos Muni_
cípios;
XV - informar ao Conselho de Contas dos Municípios, em prazo nunca
rior a trinta dias, do descumprimento da prestação de contas nos

supe
prazos

legais, por parte do Prefeito Municipal;
XVI - representar ao Governador do Estado, mediante maioria absoluta

de

seus membros, em documento fundamentado, solicitando intervenção no Município, pelo não-cumprimento do qaeidi.spp,e,-;q!jalq.uer dos incisos do art. 39
da Constituição Estadual;
XVII -requerer ao Conselho de Contas dos Municípios, o exame de qualquer
documento referente às contas do Prefeito;
XVIII - convocar, por sua iniciativa, ou de qualquer de suas ComissõesT5e_
cretários, dirigentes de Autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações municipais para,pessoalmente, prestar informações
sobre assuntos específicos que lhes forem solicitados, por decisão da mãe
ria absoluta de seus membros, com o atendimento., no prazo máximo de quinze dias, sob pena de crime de responsabilidade.

.-

XIX - prender» por sua Mesa, em flagrante, qualquer pessoa que perturbe a
ordem dos trabalhas, que desacate c Poder Legislativo ou qualquer de se s

menbros, quando em sessão ou no seu recinto; o auto de flagrante será Ia
vrado pelo Secretário ou outro membro da Mesa e será assinado pelo Presidente e nnr

rfn Pm cpni li ria prv^amí nhoHr> í» in+omôr^*-^ ,-..•>•*.
--••-J|

-

.. ., _ J _ 1 _ .

_• ,

^

• »_.!!_ l I. «_ítal_- j ^Jfc*,l t, f'•-!_.. l t *_

^ l_»-'l

o detido, à autoridade policial para o respectivo procedimento processual.
XX - receber o Prefeito, os seus Secretários, ou dirigentes de órgãos municipais sempre que qualquer deles manifeste o propósito de expor,pessoal
mente, assunto de interesse público.
XXI - convocar suplente de Vereador nos casos de licença, morte, renuncia
ou impedimento legal de outra- natureza, do titular;
XXII - deliberar sobre assunto de sua economia interna ou de sua privativa competência;
XXIII - participar do Conselho Deliberativo ria Micro-Regiao a que pertencer
o Município; (Art. 34, Item XII - C.E.)
XXIV - fiscalizar e ccntrolar dixetansnte os atas ob Rxfer Executivo àncluíobs, se houver,
os ci3 administração indireta, e sustar-lhe os atos normativos que exorbitem do seu poder regulamentar.(art. 49, -incisos V e X - C.F )
r L. 22 - Caberá a Câmara Municipal a suspensão da execução, no todo ou em parte,da
norma impugnada, após tomar ciência da decisão atrave's da comunicação do
Tribunal de Justiça do Estado;
23 - A Câmara funcionará, em prédio próprio ou publico, independente da sede
do Poder Executivo.

^^"N^

._

__

24 - AO Vereador fica'assegurada a faculc&e de contribuir para o órgão da pré
vidência estadual, na mesma base percentual dos seus servidores públicos,
conforme a lei vier de estabelecer.
Parágrafo Único - Lei Complementar Estadual regulamentara B "concessão de
aposentadoria ou pansão ao Vereador,(art. 33 § 22 - C E.)
25 - As contas anuais do Município, Poderes Executivo e Legislativo - serão a_
presentadas à Camará Municipal até o dia 31 de janeiro do ano subsequente, ficando, durante sessenta dias, a disposição, de qualquer contribuin
te, nos termos da lei: decorrido este prazo, as contas .serão, até.o

dia

de abril de -ada

an

ss C.E.;
Art.

26 - NO inirín
- '•
C1° * cada -le

a

,„
-

,

às

-a Câmara.
§ 2°

~ No ato de

..

----«./

5

posse

'- "

de posse

__ ..__.„»...<,co. rara c) seguinte juramento: !!Ecametp cumprir, com dignidade, probidade, lealdade e fi
gelidade, o .mandato que me foi outorgado^ observar as leis do País, cio
Estado e do Município, trabalhar pelo engrandecimento de /7 fi T f i? A?
e pelo bem gerai do Povo."
"
^^_
-§ 5&-Z~KtQ~~continuo, procedida a chamada, nominal cada Vereador, novamen
te de pé, declarará: " Assim o prometo/^——•— ——~

SEÇAO

'

II

.

'

ATRIBUIÇÕES DA MESA DA CAMARÁ

- Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ao, sob a Presidência
do mais votado.entre os presentes, e( por maioria absoluta da totalidade
dos membros -ia Câmara, elegerão, por escrutínio secreto, os componentes da
Mesa que automaticamente, -.se empossarão.
§ 10 _ se nenhum candidato obtiver maioria absoluta, ou, se houver empate,
proceder-sc-á imediatamente, a novo escrutínio por maioria relativa, e se

17.

o empate persistir, considerar-se~á eleito, o mais idoso..
§ 29 - Não havendo número legal, o~Vereador, que tiver assumido a direção
dos trabalhos,permanecerá na Presidência e, .convocará sessões extraordi
nárias, até que se efetive a eleição.
Ar t. 28 -. A renovação

da Mesa realizar-se-á no primeiro dia cie inauguração da ter

eeira Sessão Legislativa Ordinária, obedecidas as mesmas normas prescritas no artigo anterior.
Art. 29 ~ A Mesa terá a seguinte composição: um Presidente, um Vice-Presidente, um

Primeiro Secretário, um Segundo Secretário, e dois suplentes que substi
tuirão os titulares nas suas faltas, impedimentos ou ausências.
Parágrafo Onico - Na Mesa, tanto quanto possível, fica assegurada a representação proporcional dos partidos ou blocos.parlamentares que se ré
presentem na Câmara,
Art. 30 -/Nenhum mernbro_

sar de Comissão Permanente ou de Co-

missão Parlamentar de Inquérito.
Art. 3 1 - 0 mandato da N a sa será de dois anos, proibida a reeleição de qualquer de

seus membros, para o mesmo cargo. (art.29,inciso Vil combinado com o art.
57 § W da C.F. e art. 47 § 29 - C.E.)

*.

Parágrafo Onico - Qualquer componente da Mesa poderá ser substituído pé
10 voto de dois terços dos membros da Câmara, quando alcançado por atos
de improbidade, no exercício do mandato, ou, reiteradamente, negligenciar obrigações regimentais.

Ari, 32 - Compete à Mesa, dentre outras atribuições:
I - Propor Projetos de Lei, ao Plenário

que criem ou extingam.., cargospm

pregos ou função na Secretaria da Câmara e fixem a respectiva remuneração
ou que concedam quaisquer vantagens pecuniárias e/ou aumento de vencimentos ou salários de seus servidores.
11 - Elaborar e enviar ao Executivo até 31 de Agosto.após aprovação bJená
ria, a proposta orçamentaria da Câmara a ser incluída na proposta u 73. mentáriá do Município e fazer a discriminação analítica das dotações xes_
pectivas, bem como alterá-las, quando necessário;
n l - Suplementar dotações orçamentarias cio Poder Legislativo, observado

10.
o

limite da autorização constante da Lei Orçamentaria, desde que os recur

/
sós, para sua abertura, sejam provenientes da anulação total ou

parcial

de dotações já existentes.
jV - Promulgar Decretos Legislativos e Resoluções, dentro de quarenta

e

oito horas, após sua aprovação;
V ~ Determinar a abertura de sindicância ou inquérito administrativo sobre fatos pertinentes à Câmara ou que envolvam a atuação funcional de seus
servidores, ou sobre assunto que se enquadre na área da competência legi_s
lativa;
VI - No início da sessão legislativa, oferecer parecer às proposições,em
tramitação, enquanto não constituídas as Comissões Permanentes;
VII - Autorizar despesas e, determinar, no âmbito fia Câmarat p stertura
de concorrências e julgá-las.

'

SEÇAO

III

DAS ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA
AD Presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete:

I - representar a Câmara em juízo ou fora dele;
II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara;
III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
J v - declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e de /Verea_
UUL, nos casos previstos em Lei;
v - requisitar o numerário destinado à manutenção da Câmara;
v'i

- apresentar ao Plenário, sob pena de responsabilidade, até o dia

15

tJ<; cada mês, subsequente, prestação de contas relativa à aplicação rbs re_
cursos recebidos, acompanhada da documentação alusiva à matéria, que ficn
:^(

à disposição dos Vereadores, para exame, (art.35 § 2^, combinado com o

;;rl-

42 da C.E.)

manter a ordem no recinto da Câmara;
representar, ã autoridade competente, sobre inconstitucionalidodc
, ilegalidade ou lesividade de atos municipais, ao Conselho
dos Municípios.

tíc

19.

IX - conceder ajudas de custo, diárias ou gratificação por vencia de repre
sentação de gabinete.
Parágrafo Dnico - O Presidente da Câmfara Municipal perceberá, como representação, o mesmo valor da que for atribuída ao Prefeito Municipal.

SEÇflO IV
DAS COMISSÕES

\rt. 34 - Na câmara Municipal funcionarão Comissões Permanentes e Temporárias, consti
tuídas na forma da lei, do Regimento Interno ou de ato legislativo que as
tenha instituído;
i irt. 35 - ^s Comissões Permanentes serão eleitas, anualmente, no início de cada sessãu legislativa, com rcar.dctc de um ano, permitida a reeleição;
§ 12 - Na constituição da Mesa e de cada Comissão, é assegurada, tanto qjaito possível, a representação proporcional dos Partidos ou blocos parlamentares qye integrem a Câmara.
§ 2^ - Cabe às Comissões, em razão de sua competência:
I - discutir e votar projetos de lei que dispensar, na forma do Regimento,
a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um terço dos membros
da Casa;
II - realizar audiências públicas, com entidadeds sediadas no Município,ré
presentadas por parcelas organizadas da comunidade;
IIT - receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer pes_
so<i física ou jurídica contra ato ou omissão de autoridade ou entidade pública;
j v = convocar Secretários Municipais ou dirigentes de repartições locais
para prestar informações sobre assuntos pertinentes;
v - solicitar depoimento de qualquer autoridade, cidadão ou órgão da socie
dade civil sobre assunto específico;
VI - apreciar programas de obras, planos municipais, globais ou setoriais,
sobre eles emitindo parecer.
§ 32 - Será sempre ímpar o númer

dos membros das Comissões

Permancntrs,

Temporárias ou de Inquérito, cabendo às lideranças partidários ou a

20.

Parlamentares, a indicação dos seus membros, obedecida a 'proporcionalidade numérica.

•ir'
£ Câmara Municipal, mediante requerimento de um terço HP RI* IR membros po-

Art.

derá criar Comissão Especial de Inquérito que terá poderes de

investi-

gações próprias das autoridades judiciais, para apurar fato determinado e
por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Mi
nistério Público para promoção da responsabilidade civil ou criminal dos
infratores, nos termos do art. 56, § 32 • * da . Constituição
ral . " . . - . . ' . .
«

Fede_

. ,

§ 1^ - Os membros das Comissões Especiais de Inquérito, a que se . refie..
i
te este artigo, no interesse da' investigação, bem como os membros das
Comissões Permanentes em matéria de sua competência. poderão, em conjunto
ou isoladamente:
I - proceder a vistoria e levantamento nas -repartições públicas munici
pais e 'entidades descentralizadas onde terão livre ingresso e

permanên

cia;

II - requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestjj
cão dos esclarecimentos necessários;
III - transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali
realizando os atos que Ihe^competirem;
IV - proceder as verificações contabeis em livros, papeis e documentos dosorgãos da Administração direta ou indireta;
§ 2^ - é fixado em quinze dias, prorrogável por igual período, desde que
st licitado e devidamente justificado, o prazo para que os

responsáveis

pelos órgãos de administração direta ou Indireta prestem as informações
e encaminhem os documentos requisitados pelas Comissões Especiais de Inquérito.
§ ?9 _ MO exercício de suas atribuiçSes poderão, ainda, as Comissões Especiais de Inquérito, através de seu Presidente:
I - determinar as diligências que reputarem necessárias;

II - requerer a convocação de Secretários ou dirigente de orgilo • municipal ou Diretor Municipal e ocupantes de cargos assemelhados;
III - tomar o depoimento de quaisquer autoridade; intimar testemunho

e

21.

inquiri-las sob compromisso.
§ 40 - O não atendimento 'às determinações contidas nos parágra
fos anteriores, no prazo estipulado, faculta ao presidente da
comissão solicitar, na conformidade da legislação federal,a in
tervenção do Poder Judiciário para fazer

cumprir a legislação

SEçnp v
DAS SESSÕES DA CAMARÁ

37 _ A Câmara Municipal reunir-se-á, em sua sede, anualmente,

01

em

3*

dois períodos ordinários: de 3r5-de Fevereiro a Jr&- de .Hunho

3v

,o\jr

de <b9^de Agosto_ a \& de Novembro.
§ ie _ A Câmara Municipal poderá reunir-se, fora de sua sede,

desde que autorizada pela maioria absoluta de-seus membros;
§ 22 - No período extraordinário, a Câmara somente deliberará
sobre a matéria, objeto da convocação.
§ 30 „ AS sessões extraordinárias serão convocadas, pelo Presi_
dente da Câmara ou por quem o haja substituído com antecedência
mínima de 03 (três) dias, mediante comunicação escrita aos Ve^ruadores, ou por edital afixado, em lugar próprio do Edifício
da Câmara.
§ 49 - A Sessão Legislativa extraordinária poderá ser convocada:
I ~ pelo Prefeito Municipal;

A! - pelo Presidente da Casa;
,.
-"-

III - pela maioria absoluta da totalioade/de seus membros.
y
lv £*/*«*«
*/*«*« $feeW">*t,
f e > , Z*PJ^-^ct^
-sc^
Excepcionalmente, nos termos desta Lei Orgânica/ a Câmara rey_
nir-.se-á a 12 de j a n e i r o para "posse do Pref eito ,VÍD3-Prefeito e Vereadores
oa respectiva Nfesa, cujo mandato será renovado em igj3l data

na terceira

Sessão Legislativa,
Parágrafo único - «.pós cumpridas as formalidades previs
tas neste artigo, a uâmára entrará em recesso, reabrindo
na data prevista no artigo anterior para o periodo nor -•
ml de funcionamento»
A rt. 39 " A Sessão será secreta se houver deliberação da maioria '
dos membros da wâmara, no interesse dá segurança ou do '
decoro parlamentar.

,irt- 4-U - UB períodos de sessões ordinárias são improrrogáveis,

'

ressalvada a hipótese de convocação extraordinária»
. 41 ~ AS sessões da câmara serão abertas, com a presença de, f
no mínino da maioria absoluta de seus membros, considerando-se on Vereador que assinar o. livro de presença até1
o inicio da Ordem do dia, e participar dos trabalhos
e
das votações em Plenário.
SEÇSO fl
nrt. 4<? - **s deliberações da remara, salvo disposição em contrário,'
serão tomadas por maioria simples de votof presente a

l

maioria absoluta" de seus membros. Vnrt. 47 *- w»F. )

§ 1B - Dependerão do voto favorável da maioria absoluta1
dos membros da Câmara a aprov-açao ou alteração das eeguih
teB proposições:
I - Códigos:

a;- tributário;
b")- de obras e edificações;

c)— de posturas.
I J, — estatutos:
a) - dos Servidores fúblicos Municipais;
b) — cLo nagistério.

.

ill - negimento interno da Gamara:
I tf - negime jurídico único e plano de carreira para os

'

Servidores riunicipais.

' V — Organização, funcionamento, criação, trsrhGf.ormaç&o ou
extinção de cargos, de empregos e funções de BQUS servi ÇOQ, e, fixação da remuneração do seu pessoal, por reoolu
observados os limites estabelecidos
.na
i*ci de

23.

etrizes Orçamentarias;
Leis Complementares ;
planos de Educação, Saúde, Agricultura e outros que venham a ser ela
gorados;
Decretação da perda de mandato de Vereador, nos casos expressos em

lei ;
\Ó pelo voto de dois terços de seus membros, poderá a câmara MuniciV
pai :

nceder isenção ou subvenção para entidades e serviços de interesse pú
blico;
í anistia da dívida ativa, nos casos de calamidade publica e comprovada
à do contribuinte e de instituições, legalmente, reconhecidas de u
[lidade pública e sem fins lucrativos;
*"., "".T aprovação de empréstimos , operações de credito e acordos externos e .
T4-' A ,^'
liemos de qualquer natureza;
_
_.._ _ — --- •-•---~=^tZ,^-^_l
recusa ao parecer prévio do Conselho de Contas dos Municípios, sobre
contas do Prefeito e da Mesa da Camará (art. 42 ,§ 2 E da C. E. - § 2* do

•t . 31 da C. F. ) .
l t . 43 - Dependerão , ainda, do voto favorável de dois terços , a aprovação
de matérias concernentes . ; . _ _ .

-. _

.__ ,

" ,A ;-

I- Ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
II- A concessão ou permissão de serviços públicos ou de direito real

III-À alienação, aquisição, venda ou

cessão de.jbens -móveis- e limáveis;

JV- A concessão de título de cidadania honorária, ou qualquer outra
honraria, através de Projeto de Lei de iniciativa de qualquer Vereador ou do Prefeito Municipal;
V- A representação que solicite alteração de nome de distrito ou po1

p «t-, l i cos;

__

j) * P, \, ou que m o d i f i q u e denomin

_

• j- f- destituição de componentes da Mesa;
•'-- - A alteração desta Lei Orgânica;
Autorização ou instauração de processo por crime de responsab,i
do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

-• 4 4 - 0 voto será sempre publico, ressalvadas as exceçoes previs

"tas em Lei.

24.

SEÇAO VII
DOS

4 5 - 0 Vereador, na circunscrição do Município, é inviolável, no exercício

do

mandato, 'por suas opiniões, palavras e votos?nos termos do inciso VI,

do

art. 29 da Constituição Federal e art. 36 dá Constituição Estadual.
Parágrafo - Único - Os Vereadores não serão obrigados a testemun har sobre
informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem só
bre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações (art.53,§
53, combinado com o art. 29 inciso"VII - C.F.)
/i
l - 7^iH.-ií6 - Nenhum Vereador poderá:
-*^^f^ '
Y

l-'Desde s expedição do diploma:
a ) - firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou empresa concessionária do serviço público municipais, salvo quando o contrato obedecer a daú^
/-sulas uniformes;
•i
' T b) - aceitar ou exercer cargo, função ou t [prego remunerado, inclusive
\e sejam demissíveis "ad nutum" ? nas entidades referidas na alínea anteri-

os

or, ressalvado o disposto no inciso III do art. 375 da Constituição Cr,U-idual
e art. 52 incisos - d?j C.E.
II - Desde a posse:
a) - na administração municipal, ser proprietário, controlador, diretor ou
sócio de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa juríol
ca de direito público ou nela exerça função remunerada.
b) - .patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que
se refere o inciso l, alínea "a11, deste artigo.
c) - Ser titular de móis de um cargo ou mandato público eletivo, (Art. 54,
11 da C.r. e art. 52 e incisos da C.E.)
Parágrafo .Onico - A infração do disposto neste' artigo implicará em

rjfcrcía

uo mandato, declarada pnr imioriarficoluta'dosnrirtiros uo Câmara.
dos casos de perda de mnnrlnto, já enumerados, perderá o manrtat- ajn

da, o vereador que:

I

—

£j* v ^^.h*v.L v>,c i——^--_- i n cc_i;p s L JL y £?.L c O.TÍ .2. —iTmcciíie Ô.Q •"*•*••**'*
—*, v n r, *-*. i3 r^.-v*.

tZ r--

*** f*< ri f*>

"

r* t-\—i

•*-'

~l

"l *

"

*

_5

1

A

rã ou faltar com decoro na sua conduta pública ou na sua 1
Bçao política;
II - fixar domicílio eleitoral, n o u t r a circunscrição,
acordo coin o inciso IV, § 32 do art.

de

14 - da C o n s t i t u i r ã o

Federal;
III - abusar das prerrogativas que lhes são asseguradas '
ou perceber, no exercício do s e n d a t o , vantagens i li c i t a i '
ou indevidas, ou usar bcno m u n i c i p a i c , en b e n e f í c i o n r o - :
prio ou de terceiros;
IV - deixar de comparecer, em cada Cessão L e g i s l a t i v a ,
terça parte aas sessões Ordinárias,
são autorizada pela uarnara; (art.
nado com o inciso VII do art.

a

salvo licença ou mis-

55 - i n c i a o 111, combi-

2^ da C o n s t i t u i r ã o r e d e r a l )

V - perder ou tiver suspensos os direitos p o l í t i c o s ;
VI - sofrer condenação criminal, em sentença transitada '
em julgado, ou quando o decretar a Justiça e l e i t o r a l ;
§ 12 - extinguir-se-à o mandato do vereaõor, declarado pe_
Io Presidente da Câmara , quando:
I-ocorrer o falecimento ou renuncia do t i t u l a r do mandato;
l

II - deixar de tomar posse, sem motivo justificado, no pra
20 estabelecido nesta Lei e incluir em impedimento, em

'

para o exercício do mandato»
§ 2^ - r.xcetuando-se o caso de falecimento, em qualquer
|

das outras hipóteses enumeradas no "caput" deste artigo

f
l
i
f
5
:

assegurar-se-á anpla defesa ao vereador alcançado.
§ 3- •* Comprovado o fato extintivo, o Presidente, na p r i - '
sessão, dará ciência ao Jflenãrio e fará constar, em
.Ata, a declaração da extinção do mandato, convocando, imediatamente, o suplente respectivo»
§ 40 - Havendo omissão do Presidente, quanto as providen ciao expressas no parágrafo anterior, o> suplente diretamcn
te beneficiado, os partioc-3 políticos ou qualquer do povo,
poderão requerer declaração cie extinção uo mandato, d i r e t a
mante a uâmara ou, na negativa desta, por via j u d i c i a l .
• : t . ^íj - pj^Q pçj-çiera Q mandato o Vcreaoor:
l - investido no cargo de s e c r e t á r i o nunicipal ou oecretário tíe ^staclo, ou e q u i v a l e n t e s ou u n i n t e r v e n t o r , p o d e n d o '
optar pela remuneração- de v e r e c c i o r ou do ciir^o a e x e r c e r ; (
arte. 29 - item v i l e art. b6 de ^,f\ a r t , 34 - I t e m da '
raeira

C.c.. )

t

.

II ~ Licenciado, por motivo de doença devidamente comprovada ou, para
tar, sem remuneração, de interesse particular, destie que o afastamento não ultrapasse cento e vinte d>as, poir sessão legislativa; (art.56,
inciso II - C.F.)

III - Para desempenhar missão cultural de caráter temporário ou de interesse do Município;
§ is - Ocorrida a hipótese prevista neste artigo, far-se-á convocação
do suplente, respeitada a ordem de colocação na respectiva legenda,coligação ou aliança partidária.
§ 29 - Ocorrendo vaga, sem que haja suplente, e faltando mais de quinze meses para o término do mandato a Câmara através da Presidência,prtD
vocará a Justiça Eleitoral, para o cumprimento do disposto no art. 54
da Constituição Estadual e, art. 56 § 29 da Constituição Federal.

!

Art

49 - £ vedado ao Vereador ausentar-se do Município, sem prévia licença

da

Câmara, por tempo superior a trinta dias e, para o exterior, por qualquer tempo, sob pena de perda do mandato.
E defeso ao Vereador votar ou participar de deliberação de matéria

cm

que tenha inter-ecse diret.o ou de parente consanguíneo ou afim "até o 35
grau, Implicando o desrespeito, a essa proibição, cm nulidade de votação.
CAPITULO II

SEÇAQ'I
DO PROCESSO LEGISLATIVO
3 1 - 0 processo legislativo municipal compreende a elaboração de:

I - emendas e leis complementares a esta Lei Orgânica;
II - Leis Ordinárias;
III - Leis Delegadas;

IV - Medidas provisórias;
v - Decretos Legislativos e Resoluções.
'->'/. -

A iniciativa

das leis d e l e g a d a s cabe ao P r e f e i t o , ou c o m i s s ã o

t í a C â m a r a , d e v e n d o ser c o n c e d i d a a t r a v é s d e D e c r e t o L e g i s l a tivo auo esoecificará c seu con"cúdo e os'termos

do seu

exercício,

vedada, a opresentnçDo de qualquer emenda, quondo apreciadas peJo

/ rio.
P ?i r í^ n r ri f n

Ha

l In i c C1

O r Í V3tl V 3 d?.

gislação sobre planos pluríanuaís, orçamento e dotações orçamentarias
não serão objeto de delegação.

A r t . 53 _ A medida provisória, que tem força de lei, somente será adotada em caso de calamidade pública, pelo Prefeito Municipal para abertura de cré
dito extraordinário, , devendo submetê-la

no prazo de 2â horas à Câm^

rã .que, estando em recesso será convocada para deliberar, no prazo
cinco

de

dias.

Parágrafo único - Se não for convertida em Lei, n,pp;razo de 313
a p a r t i r da sua p u b l i c a ç ã o , a medida

dias,

provisória perderá e-

f i c a d a , devendo a C â m a r a Municipal disciplinar

as

rela

c o e s jurídicas dela d e c o r r e n t e s .

SECÇÃO

II

DAS EMENDAS A LEI ORGÂNICA
/«M

A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um tergçL dos membros da Câmara;
II - do Prefeito Municipal;
III - Por iniciativa popular, obedecendo o disposto no inciso XI. do art. 29 da Constituição Federal;
§ ie - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na

vigância

de intervenção estadual ou municipal, Estado de Defesa

ou

Estado de Sítio.
§ 2^
la

_ A emenda

à Lei

C â m a r a Municipal,

Orgânica
em dois

será discutida e votada

t u r n o s , com o b s e r v â n c i a

peda

maioria de dois terços, nos termos do inciso XIV do art. 34 da Consti
tuição Estadual.
§ 3^ - A

emenda à Lei Orgânica será promulgada nela Mesa da Jâ

obediência ao respectivo nume? r o de oídem.
- Níío snici objoto (ie deJ jbcrnr;3u proposta manifestamente

"X,
20

ria a Ordem Constitucional vigente e que fira a harmonia dos Poderes MUnícipc3is.

,<r-

§ 5* - A matéiiy constante ue emenda rejeitada ou havida por prejudicada,
não poderá ser objeto de nova proposta para o mesmo período legislativo.

scçnu iii
DAS
.

54 _

LEIS

A iniciativa das Leis cnbc:

I - Aos Vereadores;
II - Ao Prefeito;
III •_ As Comissões Perm:inonl'-. il.i rYrtr-i Mi ;nirip;i] ;

IV - Aos cidadãos, nos casos f- na fnun.i p i < - , \.*:\n lei.
l/u í . rj5 -

Sã° ^2 iniciativa privada do Prefeito, rir. Jf:is ip" <:i:-poem sobre:

I - Regime Jurídico dos Servidores, |.ircivjmr>filci d" c'n-:o-.. notabilidade e
aposentadoria;
II - Criação de cargos, funções ou eniprenos n:i a^ini i ; : . ' : - '!ii(?í.?3 v nutarquica ou aumento de sua remuneração;
III - Organização administrativa, mate; KÍ trih-:'.'.: 7 •• • - : ^ r "^'':ri<n p ser
viços públicos;
IV - Criação, estruturação e atribuiçoer. dn" r < - : • ' : : : • ";":: ip-íi-^

e

órgãos da administração pública.
§ 12 _ N3o será admitido o aumonto da (if'"-[if" i p:- .

'c

<./

a) - Nos projetos de iniciativa do P r r í i M i f -'•:••: ': " .

•

previstas no art. 166 §§ 31-3 E; W- d.'j t e m l i ' . " .

n

p"(i ' : ^- -'

'••>. •'•.-c':.-

• • :

b) - Nos projetos sobre 01 yun.i /;;:.ím •!«!•. ' . - • ' . ' .
rã Municipal, (art. 60 incida--

:

'

.:

*
''

« i . f ',-:..
- i : f . ' '-

C.F.)

c) - Nos projetcs do Jnirj.-it i-.-.. P- ; .: ,: ;
'O - Observadcr. os dEjm-nr, i ' - > i 3^» 3s leis coTip] cniraní ni ( "• • :

; '-.

';; •

•
'

•

:•;'••.•'
- ' ' ' •' : ' • ' • • i •

são de Constituição c Justiça, que se manifestará sob sua a
cíc e constitucional]duue, scyuintJo, ,se aprovada pela Comissão, o rito do
professo legislativo urdinério.

O Prefeito Municipal poderá solicitar que os Projetos de Lei, de

sua

iniciativa, sejam apreciados dentro de quarenta e cinco dias.
§ 1 Q - 0 pedido de apreciação, dentro do prazo estabelecido neste artigo , deverá se conter na mensagem de encaminhamento do projeto a Câmara
Municipal;
§ 29 - Na falta de deliberação, no prazo previsto neste artigo, o proje_
to será automaticamente incluído na Ordem do Dia, em regime de urgência,
em djas sessões consecutivas, considerando-se definitivamente rejeitado,
se, au final, não foi apreciado,
§ 39 - O prazo referido neste artigo, não contará nos períodos de recesso parlamentar. ( 63 - C.E.)
§ 42 - A apreciação das emendas ao projeto referido neste artigo, pela
Câmara, far-se-á no prazo de dez dias.

SEçno iv
DA SANÇÃO E DO VETO

O projeto, aprovado pela Câmara, através do Presidente será remetido ao
Prefeito Municipal que, no prazo máximo de quinze dias, aquiescendo, o
sancionará.
§ 1^ - Se o Prefeito, considerar o projeto, no todo ou em parte, incon_s
titucional, ou contrário ao interesse público, veta-lo-á, total ou pan:j_
almente, no prazo de quinze dias úteis, comunicando os motivos do veto,
dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara.
§ 22 - Q veto parcial somente incidirá sobre texto integral de artujo,
parágrafo, inciso ou alínea.
$ 3Q - O silêncio do Prefeito, dentro de quinze dias, impnrtsrá em s n n

y 4- - O veto será apreciado, em escrutínio secreto, cm discusr.Ho ún
(-

votação dentro de trinta dia:., n contar do seu recebi monto, r. n j^1

do ser rejeitado por maioria absoluta
da totalidade-tias Verccidotes.
bfeo
§ 59 - Se o veto for mantido, será o projeto enviado ao Prefeito, pnrn
promulgação.
§ 6e - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4^, o veto
será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas todas as
demais proposições até sua votação.
§ 79 - Se a tei não for promulgada, dentre! de quarenta e oito horas, pe_
Io Prefeito, nos casos dos parágrafos 3^ e 59, o Presidente da Câmara a
promulgará; se este nSo o fizer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
caberá ao Vice-Presidente fazê-lo.
§ 85 _ A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou mouifiçada pela Câmara.
A matéria, constante de projeto de Lei rejeitado, somente se

constitii

rá objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante propos_
ta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, (art.66 -C.E.)

CAPITULO
DO EXECUTIVO

IV

MUNICIPAL

SEÇAO I

DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
f «i l . 59 - O Prefeito e o Vice Prefeito, maiores de vinte e um anos, eleitos
te sufrágio direto, secreto e universal, para mandato de quatro anos, obedecida a legislação específica, tomarão posse, perante a Câmara Munici_ i
pai, no dia ie de janeiro do ano subsequente ao da eleição, (art.29,inci_
só III da C.F. e art. 37 § 15 da C.E.)
• § l p - Em caso de notória impossibilidade de reunião da Câmara, o Prefei
to e o Vice Prefeito tomarão posse perante o Jui?.o de Direito da

Coma£

ca. Se houver, na Comarca , mais de um 3uíz, a posse dar-se-á perante o
mais antigo ria entrância.
§ 25 _ Se decorridos dez dias da data para a posse, do Prefeito ou Vice
Prefeito, rui o hnja assumido a cargo, será este declarado vago, sajvu com
provailr_i motivo rir forçn maior.

31.
§ 32 - Enquanto não'ocorrer a posse do Prefeito, no prazo previsto no parágrafo anterior, assumirá o Vice Prefeito, e na falta ou impedimento dês
te, ou no caso de vacância de ambos^c-s cargos, serão sucessivamente, chamados ao exercício do Executivo Municipal, o Presidente da Câmara, o Vice
Presidente que o substitua ou o mais votado dos Vereadores.
' t 60 - Vagando os cargos de Prefeito e Vice Prefeito, far-se-á a eleição, sesseri
E Ai *- •

ta dias após aberta a última vaga.
§ 1^ _ Ocorrendo a vacância, nos últimos dois anos do mandato, a eleição,
para ambos os cargos, dar-se-á trinta dias após a última vaga, pela Cama
rã Municipal, por maioria absoluta da totalidade dos Vereadores, devendo
•os eleitos completarem o restante do período, (art. 61 § is - C.F.e art.
87 § único da C.E.)
§ 22 - Não alcançado o quorum previsto no parágrafo anterior, na primeira votação, far-se-á um segundo escrutínio; e havendo empate, considerar
se-á eleito o mais idoso.
. 61 - O Prefeito e o Vice Prefeito tomarão posse, em sessão da Câmara Municipal, prestando o seguinte compromisso:
"Prometo cumprir, defender e manter a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Ceará e

esta

Lei Orgânica Municipal, observar as leis e promover o bem geral da colet.ividade de ITATIRA
. 6?

."

O Prefeito e o Vice Prefeito, no ato da posse e no término do

mandato,

farão declaração de bens, aplicando-se-lhes, desde a diplomação as proibições e impedimentos estabelecidos para os Vereadores.

SEÇRO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL
. 63 - Compete, privativamente, ao Prefeito Municipal:
I - representar o Município;

II - sancionar, promulgar e fazer publicar as Leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
III -.exercer, com o auxílio dos Secretários e órgãos que lhe sejam subordinados a direção superior da administração Municipal;

•

IV - vetar projetoe de leis, por raacSes de convivência» opor-

'

tunidades inconetitucionalidade eu que contraries o interesse
público;
- .
V - apresentar pro^etos de Lei;
VI - prover os cargos públicos;
VII - elaborar os projetos:
a) - do Plano fcluri anual;
ti) - da Lei de uiretrizes Orçamentarias;
c) - do Orçamento Anual*
VIII -r participar, com direito a voto, de órgãos coleçiados

'

que componham' o sistema de gestão das aglomerações urbanaa

da

micro-região a que esteja vinculado o nunicípio. \art. 38 -

'

itens da C. E.)
IX - Contrair empréstimo, interno ou externo, com prévia autorização Legislativa;
X - decretar desapropriação por necessidade ou utilidade publj.
.ca ou interesse social;

m

•

XI - decretar estado de calamidade pública;
XII - mediante autorização legislativa, subscrever ou adquirir
açoes, realizar ou aumentar capital de sociedade de economia '
mista* ou de empresa pública, desde que haj-a recursos disponíveis.
XVIIÍ - conceder ou fixar, por Cortaria ou uecreto, ajudas "de1
custo, diárias ou gratificações por verba de representação

de

gabinete.
xIX- conferir condecorações e distinções honoríficas.
Art.64- São crimes de responsabilidade, os atos do .rrefeito que atenta
rem contra a constituição rederal» a -Constituição c-stadual e a
T-^i Orgânica deste município e, especialmente, contra;
I - n existência do t-iunicípioi
II - U livre exercício da Câmara municipal;
In - u exercício dos direitos políticos, individuais, sociais
e coletivos; •
i V — K probidade na administração;
V — n Lei urçamt ttá-ria;

Vi - u cumprimento das leis e de decisões judiciais;
Vil - rrestar informações' que lhe sejam solicitadas pela Câmara Municipal, no prazo de trinta dias, inpli-cando o não atend^
mento ou a -prestação de informações falsas em crime de responVIII - Utilizar, em proveito próprio ou de terceiro, os bens
públicos municipais.

33.

Parágrafo -Único - D Prefeito será julgado perante o Tribunal de Justiça,
nos crimes comuns e pela Câmara noã"de responsabilidade, (art.29,

inciso

VIU - C.F.)
Art, 65 - P e r d e r á o m a n d a t o o Prefeito que:

. I - ausentar-se do Município por prazo superior a dez dias, sem prévia
licença da Câmara, na conformidade do art.37 § 9^ da ConstituiçãoEstadual;
II - assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada investidura decorrente de concurso público, observado o
disposto no art. 38, inciso I,IV,V da Constituição Federal, (art."29,inciso
XII combinado com o art. 28 parágrafo único da Constituição Federal.)
/\rt ££- CciTípor-cs-á 3 remuneração do Prefeito de subsídio e representação,
\a Câmara Municipal, obedecido o disposto no inciso V - do art.29

f'varia

da

Constituição Federal, respeitado no que couber, a ConstituiçãoEstadual.
§ 3.0 _ os valores do subsídio" e da representação do Prefeito serão reajus^
tados na data e na razão dos aumentos concedidos ao Governador do Est'.do.
§ 22 - Em caso de omissão da Câmara Municipal, na fixação dos valores

do

l

subsídio e da representação do Prefeito deverão prevalecer os limites pré

:

vistos no parágrafo anterior, (art. 37, §§.6e, 7^ e B^ da

- C.E.)

A r t . 67-0 Prefeito e ò vice P r e f e i t o , r e g u l a r m e n t e , licendiadcs , farão
júsà p e r c e p ç ã o da r e m u n e r a ç ã o q u a n d o :
I - A serviço ou em missão de representação do Município;
II - I m p o s s i b i l i t a d o s ; ao e x e r c í c i o do cargo, por m o t i v o

de

m o l é s t i a g r a v e , devidamente comprovada.
A r t . 6 8 - Ao Vice P r e f e i t o compete substituir o t i t u l a r , em seus impedi_
mentos ou a u s ê n c i a s , e , suceder-lhe em caso de vaga; representar o M u n i c í p i o e exercer outras a t i v i d a d e s por delegação

do

P r e f e i t o , bem como s u b s t i t u í - l o nas reuniões co Conselho Dir£
tor da M i c r o - R e a i ã o a que se i n t e g r a o M u n i c í p i o , nos
do artigo U d ^ 5 t a lei.

(art.

38 § ia

T

termos

C.E.)

P a r á g r a f o Único - O Vice P r e f e i t c , ocupante de cargo ou empre^
go no Estado ou no M u n i c í p i o , f i c a r á à disposição da Municipal! ,
dade, enquanto nessa condição, sem

p r e j u í z o dos

salários ou ven-

34.

cimentos e demais vantagens que venha percebendo na sua repartição de ori-- ,

Í

gem, nos termos do parágrafo 2e artT 38 da Constituição Estadual.

59 _ o Vice Prefeito perceberá vencimento não superior a dois terços da remune-

/

ração atribuída ao Prefeito, cabendo-lhe, quando no exercício desse cargo,
por mais de quize dias, o vencimento integral, assegurado ao titular efeti
vo. (§ 3e - art. 38 da C. E.)

Art. 70 - Havendo intervenção no Município, nos termos dos artigos 39 e 40 da Constituição Estadual, o interventor tomará posse e prestará compromisso
te à Câmara Municipal .
Parágrafo Onico - A remuneração do interventor será a mesma

atribuída ac

SEÇKO III
;

DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Art. 71 - Os Secretários Municipais, auxiliares de confiança do Prefeito e de

sua

livre escolha, são responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem
no exercício do cargo.
Art. 72 - Os Secretários Municipais sera^o escolhidos, dentre brasileiros,maiores de
dezoito anos, e, no pleno exercício dos seus direitos políticos.
§ ie _ Compete-lhes, além de outras atribuições conferidas nesta Lei Orgji
nica:
-' •

I - Orientar, coordenar, dirigir, superintender, e fazer executar os serviços de sua Secretaria;
II - Referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, no âmbito da
sua pasta;
III - Expedir atos e instruções para fiel execução desta Lei Orgânica,das
leis, decretos e regulamentos;.
IV - fazer, anualmente, a estimativa orçamentaria de sua Secretaria e apresentar relatório de sua gestãoV - comparecer à Câmara Municipal, cjando convocados ou convidados ou perante as suas Comissões para prestar esclarecimentos, sobre s suntos específicos;

.1

VI -praticar atoo decorrentes de delegação do Prefeito;
§ 29 - Nos crimes comuns, os Secretário Municipais eerão jul
gados pelo Juiz da Comarca e nos de responsabilidade, pela uâ
mara Municipal*
§ 3 2 - 0 3 Secretários Municipais, ao assumirem ou deixarem o
cargo deverão fazer declaração de bens, em livro próprio, '
§ 4e - Aplicam-se aos Secretários ou uiretores de órgãos muni
cipais, o prescrito nos incisos VII e VIII do art, 64, desta'
Lei.
CAPITULO V
DA

PÚBLICA

DAò JÍUhhAó GEjtiAiS

A Administração i-mnicipai obedecerá os principios da legalida
de, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e mais o
seguinte, nos termos previstos no art. J7 da Constituição trederal e art. 154 da constituição Estadual:
I - os cargos, funções e empregos públicos municipais são
accessíveis aos que preencham os requisitos da lei;

'

II - a investidura, em cargo, função ou emprego público,
na
administração municipal, depende da prévia aprovação em con curso público de provas, ou, de provas e títulos, ressalva dae as nomeações para cargos em comissão ou funções de confiança, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma só vez, pró igual período;
IV - durante o período improrrogável previ-sto no edital de '
convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou*
de proves e títulos será convocado, com prioridade, sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, objetò do concurso;
V - ca cargos em comissão e as funções de confiança serão
*
exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de car
CL>S de carreira tecinica,

ou profissional, nos casos e condições previstos em lei.(inciso V - art.
37 - C.F.)

•«r'

VI - é garantido ao servidor público municipal o direito à livre scsccia
cão sindical; sendo que o direito de greve obedecerá os termos e os limi*
tes de lei cofhplementar federal;
VII - Lei Municipal fixará o limite máximo e a relação de valores entre a
maior e a menor remuneração dos servidores municipais, observados como li
.

A
j

mites máximos os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo Prefeito, (art. 37, inciso XI, parte final, - C.F.)

-4 / ^,

/' VIII - A revisão geral da remuneração dos servidores municipais, far-se-á

V^; V sempre no mesmo-indice e na mesma 'data; £\
«^-^——
—
.
—:———"
IX - Os vencimentos ou SÊiáríos dos órgãos do Poder Legislativo não pode
rão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo; (art. 37, XII da C.F.)
X - É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos ou salários para
o efeito de remuneração do pessoal do serviços público municipal, inclusjl
í

- vê ao salário mínimo ressalvado o disposto no inciso XII - do art. 37

e

f

art. 39 § 12 da Constituição Federal, e art. 154, incisoXJII- da Consti-

4
HÈ

tuição Estadual;

XI - os vencimentos dos servidores públicos municipais serão irredutíveis

5s

e a remuneração observará o disposto no inciso XV - art. 37 - C.F.);

.m

T

XII - os casos da contratação por tempo determinado, não superior a seis
^

meses, para atender a necessidade temporaria.de excepcional interesse p£
b- 1 ".-o, far-se-ão nos termos e na forma da lei complementar (art. 37,IX L.r. combinado com o inciso XIV - art. 154, inciso XIV - da C.E.)
•
Xj.Ii - é vadada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quan
do houver compatibilidade de horário para:
Q)

-- dois cargos de profei ;or;

k) - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

37.

c) - a de dois cargos privativos de médico.;
XIV - a proibição de acumular estenc)e-se a empregos e funções e abrange au
tarquías, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Municipal. XV - a administração fazendária e seus servidores

terão dentro'

de

suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais

seto-

res administrativos, na forma da lei;
XVI - somente por lei específica, poderão ser criadas empresas públicas, sei
ciedade de economia mista, autarquia ou fundação pública, dependendo de au
torização legislativa a participação delas em empresa privada ou a criação

§ 1^ _ A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens qUe caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 22 - A inobservância do disposto nos incisos II e III - do artigo 37 cia
Constituição Federal, implicará na nulidade do ato, respondendo a autoridj*
de responsável, nos termos da lei.
§ 3^ _ Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos d^
reitos políticos, a perda da função pública, a indisponibílidade de bens e
o ressarcimento ao ao erário, na forma e gradação prevista em lei,

sem

prejuízo da ação penal cabível.
§ 4^ _ os prazos de prescrição para ilícitos praticadas por qualquer agen
te, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas-ações,cfe ressarcimento, serão estabelecidos em lei .federal.
§ 5e ^ AS prestadoras de serviços públicos, pessoas jurídicas de direito
público ou privado, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qual_i_
dade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso " contra

o

responsável nos casos de dolo ou culpa. (art. 37-e §^- C.F. )
§ f g - Ressalvados os casos de dispensa e inexibilidade prevista e.,, lei,
as

obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante pro-

cesso de licitação pública que, assegure igualdade de condições a tocJur-

38.

concorrentes, (art. 154 - inciso XX da C,E. e art. 37 inciso XXI -C.r.)
§ 76 - Lei municipal reservará .percentual dos cargos ou empregos públicos, para as pessoas portadoras de deficiência, definindo os critérios de
sua admissão, (art. 37, VIII - C.F.)
§ 8^ - As reclamações relativas a prestação de serviços públicos, serão
disciplinadas em lei.
. 74 _ £ assegurado o controle popular na prestação dos serviços públicos wriiante direito de petição, (art. 158 da C.E. )
- 75 - Qualquer cidadão, partido política, associação ou sindicato, e parte IRrfítifna para í na forma da lei, obter informações sobre convénios e cony tratos realizados pelo Município, para execução de obras ou serviços, p£
'
'
'
/" \
endo denunciar qualquer irregularidade ou ilegalidade, à Câmara Muniçi- -~V'.' l pai ou ao Conselho de Contas dos Municípios, (art. 160 - C.E.)

\o

entidades contratantes remeterão ao Conselho de Contas e a Câmara Municipal cópias do inteiro teor dos contratos ou convénios firmados,no pra
zo de .trinta dias após a sua assinatura, sob pena de invalidade de seus
e feitos.
'• - O não cumprimento dos encargos trabalhistas das prestadoras de serviços,
no âmbito municipal, importará na rescisão do contrato sem direito a indenização. (art. 154 inciso VIII da C.E.)

SEÇRO li .
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

'•-Jnicípio instituirá regime jurídico único e plano de carreirr

para

°-rvídores da administração pública direta e, se houver, das autar-

Únic

39.
qulas e das Fundações Públicas Municipais, (art. 39 - C.r.)
Parágrafo Único - A lei assegurará aos servidores da administração direta,
Ibui iUtli,Lh utí Vtíl tCiliiçH ItUS UU sdiai'Iu (Jdi.d CdiÇjOS, efHpièGÚS Ou PunCÕâS de: d-

tribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ou entre servidores dos
Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter indi
vidual e as relativas à natureza ou local de trabalho.
78 - São direitos do servidor público municipal, entre outros:
I - Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor
da aposentadoria;
II - Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

l

(/III/-.Salário família para seus dependentes, fixado em lei municipal;

*

_

*ç

IV - Duração u u l r a b a 111 u n u r 111 a l r>ã o superior a oito horas

d i ai

rias e quarenta e quatro semanais;
V - Repouso semanal remunerado;
VI - Remuneração do serviço extraordinário, superior, no mínimo em 50% do
Át
*•
í

normal;
"

VII - Gozo de férias anuais remuneradas com, um terço a mais do -salário

A

normal;

:4

VIII - Licença à gestante, sem prejuízo de emprego e do salário, com du-

4
•S

A

ração de cento e vinte dias;

IX - Participação de servidores públicos na gerência de fundos e

enti-

dades para os quais contribuam, na área municipal. ( art. 167," inciso IX
*

C.E;)

F

X - Direitos de reunião em locais de trabalho, desde que não exista comprometimento de atividades funcionais regulares;
XI - Liberdade de filiação político - partidária;
vfXii - Licença especial de tios meses, após a implementação de cada cinco
anos de efetivo exercício;
XIII - O servidor que, contar tempo igual ou superior ao fixado para ap£
Dentadoria voluntária, terá provento calculado no nível de carreira
cargo de acesso, imediatamente superior,, dentro do quadro a que
cer:

ou

perten-

40.
XIV - A gratificação natalina do aposentado ou pensionista

terá por base o vajor dos proventos do mós de dezembro
>,(*

de

cada anoj
§ 19 - Aplicam-se ainda, ao

Servidores Municipais o

dis-

posto nos incisos IV, VI, VII, XIX, XX, XXII, XXIII,

XXX,

do artigo 72, da Constituição Federal.
§ 22 - O servidor, ,que contar tempo de serviço igual

ao

fixado para aposentadoria voluntária com proventos integrais
ou aos setenta anos de idade, aposentar-se-á com as
gens do cargo em comissão em cujo exercício se
desde que haja

ocupado, durante cinco anos

vanta-

encontrar;

ininterrupto 1 -,

ou que tenha incorporado.
" 3 9 - 0 servidor, ao aposentar-se terá o direito de perc_e
ber, na inatividade, como provento básico o valor de

que

tratam o inciso III e os §§ 19 e 2^ do art. 167 da'Constituição Estadual, combinado com o disposto no art. 40 e inr

cisos da Constituição Federal.
A r t . 79 - São estáveis, após dois anos de efetivo exercício,os servi
dores nomeados em decorrência de concurso público.
§ 1 e _ o servidor municipt.1 estável só perderá o cargo

em

virtude de sentença judicial, transitada
em julgado, ou me—
i
diante processo administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa.
§ 2 ^ - i n v a l i d a d a por

sentença judicial a demissão do

servidor estável, se.rá ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzida ao cargo de origem, sem direito
a irtíenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.
§ 35 - Extinto o cargo ou função temporária ou, declarada
sua desnecessidade, o servidor ou o funcionário estável fi^
car^ em disponibilidade remui.erada com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveita-

Al.

mento em outro cargo ou função-, (art. 41 e parágrafos

da

C. F. e 172 da C. E. )

/ lei fixará os vencimentos ou salários dos servidores pú80 -/A
y1 $
J^
/
\j

l blicos municipais, sendo vedada a concessão de gratificarão,
/\s ou quaisquer vantagens pecuniárias por decreto
\o admistrativo. (art. 173 - C.E.)

81 - Ao servidor público municipal, em exercício de mandato el£
tivo, aplicam-se as seguintes regras:
I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, fjL
cará afastado do cargo, emprego ou função que exerçam;
II 'investido no mandato de Prefeito, será afastado do ca_r
A§§

go, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela

sua

remuneração;
,^CII - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu

cargo,

emprego ou função, sem prejuízo de remuneração do cargo £
letivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada

a

norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exe£
cicio de mandato eletivo, seu tempo de serviço será conta^
do para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento;
*•

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de a_ •
fastamento, os valores serão determinados como se em efetivo exercício estivesse, (art. 38 da C.F. e 175,

inciso

II - C.E.)

G2 - Q servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais,
quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia

pr£

fissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada.. em lei e proporcionais nos demais casos;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com pró

42.

ventos proporcionais ao tempo de serviço;
III - voluntariamente:
a) - aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos tr:.nta anos, se
mulher, com proventos integrais;
b) - aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério,

se

professor, e, aos vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;
c) - aos trinta anos de serviço, se homem, aos vinte e cinco anos se mulher, com proventos proporcionais a este tenípo;
d) - aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, aos sessenta

se

mu

lher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;
§ 12 - A Lei Complementar Federal poderá estabelecer excessões ao dispq^
..
"l

to no inciso III a e c, no caso do exercício de ativldades consideradas
penosas, insalubres ou perigosas.
§ 22 - A lei disporá sobre aposentadoria em cargos, funções ou empregos
temporários;
§ 39 - Q tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, será
computado, integralmente, para efeito de aposentadoria e disponibilidade;
§ 42 _ os proventos

da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção

e data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade,
sendo também estendidos aos'inativos e pensionistas quaisquer

vantagens

ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. '
§ 59 - Para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca do
tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, ru
ral e urbana na forma e nos termos do que dispõe o § 22 do art.202 da
Constituição Federal.
§ 6 e _ o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade

de

vencimentos, salários ou proventos do servidor falecido, na forma do pá
rágrafo 4° deste artigo. ;art. 40, parágrafo 5^ da C-.F. e 168, parágra- fo 59 da C.E.)

43.

Art. 83 - O Servidor Publico Municipal, quando investido nas fun
coes de direito máximo de entidade representativa

de

classe ou conselheiro de entidade de fiscalização do e_
xercício das profissões liberais, não poderá ser imped_i
do de exercer suas funções nas respectivas entidades,
nem sofrerá prejuízo dos seus salários e demais vantagens que já percebam na sua instituição de origem.
Parágrafo único - Ao servidor afastado do cargo de carreira do qual é titular,com ou sem a percepção dos ven
cimentos ou salários, é assegurado o direito de contar
o período de exercício das funções das entidades referi_
das no caput deste artigo, ocorrido durante o afastamen
to, como efetivo exercício do cargo (art. 169,parágrafo
único, C.E.).
Art.84 - A empresa, autarquia, fundação ou sociedade',- de geconomia
mista que integre

a organização municipal terá Conselho re-

presentativo, constituído por servidores das respectivas en
tidades e por esses escolhidos em votação direta e secreta.
Parágrafo único - A Lei concederá tratamento remuneratório
isonõmico aos membros titulares dos Conselhos integrantes
da

administração direta municipal (art. 170 e 171 -C.E.).

Art. 85 - É obrigatória a fixação do quadro com a lotação numérica de
cargos, funções ou ernf regos sem o que não será permitida a no
meação ou contratação

de servidores (Art. 168 -C.E.).

Art. 86 - Os atos de improbidade

administrativa importarão na suspen

são dos direitos políticos, na perda da função pública,no per_
ciimento ou na indisponibilidade de bens e no ressarcimento ao
erário, na forma e graduação prevista em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível.
-..'"L. sv - QS deficientes fisicos, sensoriais ou não,que ingressarem no
serviço publico, aposentar-se-ao integral ou parcialmente,por
tempo de serviço, após vinte e cinco anos de atividade,caso
não sobrevenha doença correlata ou agravante(art.165, C.E.).
• -. 88 - Fica assegurada a maiores de dezesseis anos, a participação
nos concursos públicos para ingresso nos serviços da admin £
traçao municipal (art. 155, C.E.),

Art. 89 - Nos termos do art. 156 da Constituição Estadual, Lei Municipal estabe
lecerá as circunstâncias e éxceçõès em que se aplicarão sanções administrativas, inclusive a demissão ou destituição do cargo, emprego ou
função do servidor público do Município que:
I - firmar ou mantiver contrato com pessoa jurídica de Direito
Público, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público;
II - for proprietário, controlador ou diretor de empresa que tenha cor>
trato com pessoas jurídicas de direito público;
• III - patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades
u

M1-"-
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Art. 90 - Na forma do praágrafo único do art. 149 da Constituição Federal poderá

0 Município instituir contribuição cobradas dos seus servidores para o
custeio, em benefício destes", e sistema de previdência e

assistência

social.
Parágrafo Dnico - Será vedada contratação de serviços de terceiros para realização de atíviriades que possam ser exercidas por servidores.
SEÇAD III
DA FISCALIZAÇÃO COMTABIL, FINANCEIRA
E

ORÇAMENTARIA

r L. 91 - A fiscalização financeira e orçamentaria do Município será exercida pé
Ia Câmara e pelos sistemas de controle interno do Executivo Municipal,
na forma da lei.
;'!!"

92 - Os Poderes Legislativo e Executivo municipais manterão, de forma inte
grada, sistema de controle interno com a finalidade de:
1 - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, e
execução de programas de governo e dos orçamentos do Município;
II - comprovar a legalidade e avaliação dos resultados quanto è e f içá
cia da gestão orçamentaria, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal bem'como da aplicação de
públicos por entidades de direito privado.

recursos

III - Exerce o controle das operações .de créditos, avais e

garantias,

bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Parágrafo Único - Ds responsáveis pelo controle interno, nos
poderes
' •
Executivo e Legislativo, ao tomarem conhecimento de qualquer irregulari
dade ou ilegalidade, adotarão providências para a sua comprovação e apu'

ração de responsabilidades, além de darem, *obrigatoriamente, conhecimen
to da ocorrência ao -Conselho de Contas dos Municípios, sob pena de résponsabilidade solidária.

Art. 93 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patri
monial do Município e de suas entidades, quanto à legalidade, economic_í
: ~"

-

dade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pcs
Ia Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de con-

;

*

trole interno dos Poderes Municipais.
Parágrafo Único - Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pú

f*

. .

blica que-utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre

;•*•-

dinheiro,

'

bens e valores públicosT ou pelos quais o Município responda ou

,3
!•#

que.

em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária, (art.77 e parágrafo único da C.E.)

:*
a

Ari. 94

:-<a conformidade do disposto no § 3.2 do art. 164, da Constituição Federal as disponibilidadaes de caixa do Município - poderes Executivo e Lê

.gislativo-serão
'
depositadas em instituições

financeiras oficiais, res-

salvados os casos previstos em Lei.
§ 19 _ As aplicações financeiras no mercado aberto com recursos do Município devem ser feitos exclusivamente em Instituições financeiras ofi
ciais, em conta corrente da Prefeitura ou'da Câmara Municipal.
§ 2^ _ Obrigatoriamente a Prefeitura e a Câmara manterão em seu arquivo,
para análise, quando for o caso, pela própria Câmara ou Conselho de Co£
tas dos MunicípioSj os extratos bancários da administração"Municipal pá
rã o acompanhamento da movimentação bancária.
' ' ~- 9^ - Os pagamentos realizados pelos Poderes Municipais. efetuar-se-3o median
te a emissão de cheques nominais assinados pelos respectivos dirigentes

46.

e servidor previamente designado para tal fim.

§ 1° _ E obrigatória a juntada de .nota fiscal e de recibo nas compras
efetuadas peio Município, com identificação clara do credor ou de q-jem
recebeu a importância consignada, através do cadastro de pessoa física
e do número de sua cédula de identidade.
§ 22 -.Lei ordinária poderá' excluir da exigência do parágrafo anterior
pequenas despesas e de pronto pagamento, estabelecendo limites.
Art, 9 6 - 0 não cumprimento do disposto nos artigos 35 e 42 da Constituição Esta
dual importará no bloqueio das contas da Prefeitura pelo Conselho de Con
tas dos Municípios, se provocado.
Parágrafo Único - Cessarão os efeitos estabelecidos neste artigo

logo

que fcr;^ atend-Luas as exigências legais.
4

Art. 97 r Qualquer cidadão, Partido Político, associação ou Sindicato, legalmente
í'

II constituído, e parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregula
u

ridade ou ilegalidade pei ante o Conselho de Contas dos Municípios.(art.
80 § 22 da C.E. e § 22 - art. 74 - C.R.)

Art. 98 '- Para fins de apreciação e julgamento, o Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal encaminharão ao Conselho de Contas dos Municípios:
J - as contas a seu cargo, para exame e parecer prévio, bem como,

as

contas dos administradores e demais responsáveis poi dinheiro, bens

e

valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as funda
coes instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal e as contas da
queles que derem causa à perda, extravio ou qualquer irregularidade de
que resulte prijuizo ao erário;
II

para fins de registro e exame de sua legalidade, os atos de admis-

são ou contratação de pessoal, a qualquer título, da administração dire
ta e indireta, inclusive das fundações públicas municipais, excetuadas
as nomeações para cargos de provimento em comissão, bem assim as conces
^2es de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhoriaspqs
teriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.(art. 78
da c.E.)

47,

óg -A Câmara Municipal poderá solicitar, ao Conselho de Contas dos Mu
/nicípios, inspeção e auditoria de natureza contabil, financeira,or

f

'J

çamentária, operacionalle. patrimonial, nas unidades administrativas,
dos poderes Legislativo e Executivo municipais (art. 78,inciso IV/CE).

100 -Caberá à câmara, por maioria absoluta de seus membros, sustar a ex£
cução de contratos celebrados

pelo Poder Publico Municipal, impugna-

dos pelo Conselho de Contas dos Municípios, solicitando, de imediato,
ao Poder Executivo ou à Presidência da Câmara, as medidas cabíveis,
que deverão ser efetivadas no prazo máximo de trinta dias.(art.78,§§

/

ifi e 2e C.E.)
parágrafo Único - Se a Câmara Municipal ou o Poder Executivo, no prazo de trinta dias, não efetivarem as providências determinadas neste
artigo, o Conselho de Contas dos Municípios adotara as medidas lega:? s
compatíveis.

101 - O Prefeito é obrigado a enviar à Camará Municipal e ao Conselho de
Contas dos Municípios, até o dia 15 do mês subsequente, prestação de
contas relativa à aplicação dos recursos recebidos, inclusive convénios, acompanhada da documentação alusiva a matéria, bem como racibos,
notas fiscais e extratos bancários, que ficarão à disposição dos Vereadores para exame.
§ 1 2 - Constitua crime de responsabilidade a inobservância do disposto neste artigo, (art.42, §15 da C.E.)
§ 22 - O parecer prévio sobre as

contas que a Mesa da câmara e o Pr£

feito devem prestar anualmente, emitido pelo Conselho de Contas dos
Municípios só deixara de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da câmara Municipal.
§ 32 - A apreciação das contas da Mesa e do Prefeito, dar-se-á no pra
^ de trinta dias apôs o recebimento do parecer prévio do Conselho ou,
i. o L ando a câmara em recesso, durante o primeiro mês da sessão legislativa imediata, obsevados os seguintes preceitos:
- - decorrido o prazo, sem que se tenha tomado a deliberação, as cont-^i; serão tidas como aprovadas ou rejeitadas conforme a conclusão do
i'<'recer do Conselho.
Rejeitadas as contas, com ou sem apreciação da Câmara, serão elas

40.

remetidas ao Ministério Público para os fins legais.
§ 4° _ As contas anuais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município
serão apresentadas à Câmara -até o dia 31 de janeiro do ano subsequente ,
ficando durante 60 (sessenta) dias à disposição de qualquer

contribuinte

para exame e apreciaçãooqual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos
termos da Lei e, decorrido este prazo, as-contas serão, até o dia dez .ife
abril de cada ano, enviadas pela Presidência da Câmara ao Conselho

de

Contas dos Municípios, para o competente parecer prévio.
1P2 - ° Município, nos termos do art. 162 da Constituição Federal, divulgará,
até o último dia do ano subsequente ao da arrecadação, o montante de cada um dos tributos arrecauauus, uub rttcurbui? reuebiuub, uuS valuj.es
origem tributária, entregues e a entragar e a expressão numérica

uê
dos

critérios de rateio.
Parágrafo Único - A divulgação será feita em cumprimento ao disposto no
"caput" deste artigo, através de órgão de comunicação social ou, na falta deste, com a fixação detalhada dos montantes recebidos, em lugar próprio nas sede da Prefeitura e da Câmara Municipal.

TITULO l V
DAS FINANÇAS PUBLICAS
CAPÍTULO I
.

NORMAS GERAIS
SEÇflO I

DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS
103 - Compete ao Município instituir impc\;tos, nos termos do art. 156 da Cons
tituição Federal, combinado com o art. 202 da Constituição Estadual so-

bre :

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
ó-.-jis, exceto os de garantia, bem como cessSo de direito a sua aqui-

49.
sição;

JII - vendas a varejo, de combustíveis líquidos ou gasosos, exceto óleo
'«^
dieesel.
IV - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art.155, inciso I, letra t>, da Constituição Federal, definidos em Lei Complementar Fe
deral. •
Parágrafo Único - O imposto previsto no inciso I poderá ser

progressi

vo, nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da
função social da propriedade, conforme disposto no § 42, inciso II, do
art. 182 da Constituição Federal.
104 - Pertencem, ainda, ao Município:
I parcela dp produto de arrecadação do imposto sobre a proprieiiaue

ue

veículos automotores;
II - parcela do produto de arrecadação sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviços de transportes interestaduais, intermunicipais e de comunicações;
III - parcela do produto da arrecadação do imposto da União sobre propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados;
IV - parcela da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados,
previsto no inciso II, art. 159 da Constituiao Federal obedecido seu§3^;
IV - parcela do produto dá arrecadação do imposto da União, sobre renda
e provento de qualquer natureza, estabelecido no inciso I, art.158

da

Constituição Federal.
Parágrafo Único - As parcelas que lhe forem devidas serão creditadas em
conta do ML ícípio, nos dias dez e vinte e cinco de cada mês, sob pena
de incorrer em crime de responsabilidade a autoridade faltosa, nos termos do inciso IV do art. 198 da Constituição Estadual.
• - Poderá o Município instituir contribuição de melhoria decorrente'de obras
publicas, ou estabelecer-taxas em razão do exercício do poder cfc polícia oj
Pela utilização efetiva ou eventual de serviços públicos específicos pres
tacos a o contribuinte'ou-postos•a s u a disposição. A

.

.

-administração tributária do Município deverá dotar-se Je recursos hu-

r"-'-ZK

e materiais neces-ários ao exercício de suas atribuições, principal-

.
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mente:

a) - cadastramento dos contribuintes das atividades económicas;
b) - lançamentos tributários;
-,r'
c) - fiscalização do cuinui isento da3 obrigaçCss tributária?;
d) - Inscrição dos inadimplentes na dívida ativa respectiva cobrança amigável ou judicial.
..rt. 107 - Poderá o Município através de lei ordinária, criar um Conselho, constituí
do prioritariamente por servidores designados pelo Prefeito e contribuintes indicados por entidades representativas de categorias económicas

e

profissionais, com atribuições de decidir, em grau de recurso, as reclama
£ões sobre lançamentos de impostos ou questões tributárias.
Parágrafo Único ~ Enquanto não for instituído o órgão previsto neste artj.
go. os recursos serão decididos pelo Prefeito.
108 - Anualmente, o Prefeito Municipal promoverá a atualização da base de cáluu
Io de tributos Municipais.
§ IQ _ Q Prefeito Municipal, per decreto, instituirá comissão da qual pa£
ticiparão além de Servidores do Município representantes dos contribuintes, para atualização de cálculos do Imposto Predial e Territorial Urbano
IPTU.
§ 22 - O Imposto Municipal Sobre Serviços de qualquer Natureza e as taxas
decorrentes do exercício do poder de polícia obedecerão aos índices

de

atuzlização de correção monetária, podendo ser atualizados mensalmente.
109 - A concessão de isenção, anistia, ou remissão-em matéria tributária só poderão ser concedidas através de lei específica, aprovada pela maioria de
uois terços dos membros da Câmara Municipal.
§ 1S _ À remissão somente ocorrerá em estado de calamidade pública ou de
notória!'_*L-pobreza do contribuinte-^
.A'.
'•§ 25 - A concessão de isenção, anistia ou moratória não gera direito adquirido, podendo ser revogada, de ofício, desde que o beneficiário tenha
descumprido

as condições e os requisitos para a sua concessão.

110 - Os créditos proveniente de impostos, taxas, contribuições de

melhorias,

multas de qualquer natureza, decorrentes cê infrações da legislação

tri-

51.
butária, nSo resgatadas nos prazos pre-estabelecido, serão escritas

como

dívida ativa.

Parágrafo Único - Responderá a inquérito administrativo a autoridade muni
cipal, qualquer que seja seu cargo, emprego ou função independentemente do
vínculo que mantenha com o Município quando ocorrer a decadência por culpa
sua do direito de restituir crédito tributário o.u a prescrição da ação de
cobrá-loas, devendo responder civil, criminal e administrativamente e inde_
nizar ao Município no valor dos créditos não cobrados.
SEÇRO— II—- i.DO ORÇAMENTO
- Leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal estabelecerão:
I - O Plano Plurianual;
II - As diretrizes Orçamentarias; e
III - Os Orçamentos Anuais.
§ 12 - A Lei que instituir o Plano Plurianual estebelecerá as'diretrizes,ob^
jetivos e métodos de política financeira municipal e outras delas decorrer^
tes e para as relativas aos programas de continuada duração.
§ 2^ - A Lei de Diretrizes Orçamentarias definirá as metas e prioridades do
Plano Plurianual, incluindo as despesas de capital, para o exercício finan_
ceiro subsequente; orientara a elaboração da Lei Orçamentaria anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária .
§ 32 - o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentarias deverá ser encaminhado
pêlo Executivo à Câmara Munucipal, até trinta de abril de cada ano devendo,
em sessenta dias do seu recebimento, estar concluída a sua elaboração, exigindo-se maioria absoluta para sua aprovação, obedecidas as/: normas comuns
rio processo legislativo.
§ 4 2 - 0 Poder Executivo Municipal publicará, no prazo de trinta dias, após
a expiração de cada bimestre, relatório resumido da execução

orçamentaria,

cbrigando-se à prestação de esclarecimentos que lhe sejam solicitados
Câmara Municipal ou pelo Conselho de Contas dos Municípios.

pela

:
A r t.
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112 - Os planos e programas municipais previstos nes-ta Lei
ca

Orgâ <i

serão elaborados em consonância com o plano pluiianual e

apreciado? pela Câmara Minírripal.
113 - A Lei Orçamentaria anual compreenderá:
I - o ornamento fi cal referente os

Poderes do Município, se

us fundos, órgãos e entidades da administração direta e

in-

direta, inclusive fundações públicas municipais;
II - o orçamento de investimento de empresa em 'que o Município detenha a maioria de capital social em direito a voto.
§ 1° _ o Projeto de Lei Orçamentaria será acompanhado de

de

. monstrativo setorizado do -efeito sobre as receitas e despesas
decorrentes de isenções, anistias. remissões, e benefícios

de

natureza financeira, tributária ou creditícia.
§ 2S - Os orçamentos previstos nos incisos I e II deste arti
•go, compatibilizados com o plano pluriar jal,terão entre suas
funções a de redurir desigualdade' inter-di:- l itais obedecida
:"" critério populacional.
§ J ' - A Lei Orçamentaria anual não conterá dispositivo

es-

tranho ã previsão da rece :a e à fixação da despesa, não

se

incluindo, na proibição,

autorização para abertura de cié-

ditos suplementares e contratação de operações de crédito,ainda que por antecipação de receita, nos termos da Lei.(art.
165, incisos e parágrafos da C.F.)
li'- - Os Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrj^
zes Orçamentarias, ao Orçamento Anual e aos créditos adicionais, suplementares ou especiais devem observar as normas

do

processo legislativo ordinário, (art. 166 da -.F. e 204 da C,E.)
Parágraf, Onico - O Potíer Execut vo Municipal encaminhar:

até

o

dia 15 de novembro de cada ano u Câmara Municipal, o Projeto
de Lei Orçamentaria Anual, eu;.* spreciação se dará no

prazo

impro rogável de 30 dias, devendo a lei orçamentaria dele de_

; :i
;j £
j |
' ii
;r ç
' !r

corrente ser encaminhada pelo Prefeit:i a i Conselho de Contas

M

dos Municípios até 30 de dezembro

ftrt. i15 ~

As erTíendss

ao Projeto de Lei^Orçamentárla anual ou aos pró-

jetos que o modifiquem

somente poderão ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com Lei

de

Diretrizes Orçamentarias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas
provenientes de

anulação

de despesas, excluídas as

os

í

que

incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos e servi
ço da dívida.
III - sejam relacionadas corn a correçSo de erros e" omissões
ou com os dispositivos dn texto do projeto de lei respectiva .
§ 1^ - As emendas ao Prejeto de Lei de Diretrizes Orçamenta
rias não poderá r. ser aprovadas caso se imcornpatibilizem com
o Plano Plurianual. (art. 166 §§ 3^ e 4^, incisos I,II elllC.f. art.204 da C.E.)
§ 22 _ o Prefeito Municipal, enquanto não tiver sido aprecia
do pela comissSo competente o Projeto de Lei- referido no ar
tigo anterio , poderá propor modificações aos Projetos aludidos neste Capítulo.
§ 3e - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda
rejeição do projeto de lei orçamentaria anual ficarem
despesas correspondentes poderão ser utilizados conforme

ou
sem
o

caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com pré
via e específica autorização legislativa.
- São vedados:
•^ I - o início de programsou projetas não incluídos na Lei Or
çamentária Anual;
^11 - a realização de despesas ou a assunção de obrigações di
retas que excedam os créditos

orçamentários ou adicionais;

III - a realização de operações de créditos que excedam o mon
tante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas me

/
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diante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Cornara 'Municipal, por

maioria

absoluta, (art. 167 inciso III da C.F.)
IV - a vinculação de receita de impostos a órgãos,

fundo

ou despesa, ressalvada a destinação de recursos para manu
tenção e desenvolvimento do ensino e para o fomento à pés
quisa científica e tecnológica, além da prestação de
rantias às operações "de crédito, conforme dispõem

ga-

os ar-

tigos 212, 218, 165 da Constituição Federal.\ - a abertura de credito suplem
v
—
via autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes.
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de
f _ recursos de uma categoria de programação para outra, ou de
\m órgão para outro, sern p.cévia autorização da Câmara

Mu

nicipai.
VI! - a concessão ou utilização cie créditos ilimitados.
VIII - a instituição de fundo de qualquer natureza,

sern

prévia autorização legislativa.
-§ 12 _ Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse o exer
cicio financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão
no Plano Plurianual ou sem lei que autorize a inclusão,sob
pena de crime de responsabilidade.

T

§ 2^ - Os créditos especiais e extraordinários te-rão vigêni
cia no exercício financeiro em que foram autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites do seu saldo, serão incorporados ao orçamento do exer
cicio fin.snce.lro subsequente.
§ 3£ - A abertura de crédito extraordinário somente será a^d
mi tida para atender às despesas imprevistas e urgentes,como
as decorrentes de guerra, comoção.interna ou calamidade púM
v
/
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blica, observado, no que couber, o disposto no artigo 62

da

Constituição Federal, (art. 167,§§ e incisos da C. F. e art.
205, §§ e incisos da C. E.)
11? - A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não ultra
passara os limites estabelecidos em lei complementar federal,
nos termos do art. 169 da Cosntituição Federal e 38 das réspectivas Disposições Transitórias,
_^

Parágrafo único - A concessão de qualquer vantagem, aumento,
—
—
_
de remuneração,
a criação
de cargos ou alteração
da estrvitu-

rã de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer '
título, pelos órgãos e entidades de administração direta ou1
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Po
der Público Municipal, somente poderão ser feitas:

•

f

I - se houver prévia dotação orçamentaria suficiente para a
*
tender às projeções de despensas de pessoal e aos acréscimos1
dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na Lei de Diretrizes '
Orçamentarias, ressalvadas as empresas públicas e sociedades

1 P
í ir
<
í
r

íi
ii
,
*
'.'

;:
\e econ

r

Art. '118 - Os pagamentos devidos pelo Município, em virtude de setença1
judicial, far-se-ão, exclusivamente, na ordem cronológica de
apresentação e ã conta dos créditos respectivos, proibida

a

.j

designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentarias
e nos créditos adicionais abertos para este fim.
Parágrafo Onico - E obrigatória a inclusão no Orçamento de '
verba necessária ao pagamento de seus débitos, constantes de

atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o final
b
do exercício seguinte.
TITULO

V

DO PATRIMÓNIO E DOS ATOS MUNICIPAIS
CAPÍTULO I
DOS BENS MUNICIPAIS

'

'\, apre

SEÇAO' J

"

DA ALJENAÇão, DA AQUISIÇÃO E
DA CESSflD

Art. 119 - Constituem bens municipais, imóveis urbanos ou rurais, coisas móveis, semoventes, utensílio-s e equipamentos, haveres,
títulos ou açSes, pertencentes ao Município, ££bendp ao Pré
feito administrá-los,, respeitada a competência da Câmara no
que lhe diz respeito.

nualmente deverão ser cadastrados no serviço do património
cía municipalidade, cujo inventário detalhado será encaminha
do MO Poder Legislativo, ato 31 de janeiro de cada anojff

S-ÇAO II
DA

ALIENAÇÃO

A r t . 120 - A a l i e n a ç ã o - d e bens municipais será sempre precedida de

a-

vá lição e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa c
concorrência pública, dispensada esta nos casos de

doação

ou permuta;
II - Quando móveis J dependerá de autorização legislativa-^
licitação, exceto nos casos de doação para fins assistenciais
ou de interesse relevante.
SEÇAO

III

DA A Q U I S I Ç Ã O
1

-•

121 - A aquisição de bens i m ó v e i s , por

compra,

permuta

ou

de

s a p j / o p r i a ç a o , dependerá de p r é v i a a v a l i a ç ã o e de a u t o r i z a ção l e g i s l a t i v o .
•

122 - Os bens municipais d e v e r ã o ser

c a d a s L r a d o 5 . c o m a identifi-

c a ç ã o respectiva, numcrando-se os móvrús, segundo for estabelecido em
regulamento.
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Art. 123 - A cessão dos bens municipais, a terceiros, poderá ser feita
mediante concessão, permissão, comodato, ou autorização,con
forme o interesse público o exigir.
Parágrafo Único - A permissão de uso será feita, a

título

precário, por ato unilateral do Prefeito.
Art. 124 - A administração de mercados, matadouros, casas de espetáculos, praças de esportes e de qualquer modalidade e

cemité

rios, será regulamentada por decreto executivo.

Art. 125 - O Prefeito regulamentará por decreto a cessão a particulares

de máquinas e operadoras da Prefeitura, desde que se sem pré
juízo porá seus serviços £
termos

ante prévia i eífiuneracãú ,

nos

do disposto nesta Lei Orgânica.

Parágrafo Único - A concessão de bens municipais dependerá de
lei municipal e de licitação e far-se-á mediante contrato no
.prazo determinado, sob pena de nulidade do ato.
Art. 126 - Nenhum servidor, responsável pelo controle dos bens patrimoniais do Município, poderá ser dispensado, transferido
exonerado, sem

ou

que comprove, através de atestado fornecido

pelo órgão competente da Prefeitura, que devolveu os

bens

móveis que estavam sobre sua guarda e proteção.
:'-

^27 - O servidor municipal que extraviar bens municipais -ou causa£
lhes danos responderá civil e criminalmente pelos
ocorridos, devendo o

prejuízos

órgão competente abrir, inquérito

adrni

nistrativo, independente de despacho de qualquer autoridade e
propor a ação cabível, s e f o r o c a s o .
- 128 - Poderá o Município conceder direito real de uso,
concessão, de bens municipais, dispensando-se
cia no caso de

essa

mediante
exigên-

concessionária de serviço público, entidades

as

58.

sistenciais sem fins lucrativos ou verificar-se relevante
e notório interesse públictv

CAPÍTULO

II

DOS ATOS MUNICIPAIS
SEÇAO

I

DA FORMA DA PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO

Art. 129 - A publicidade dos atos, programas, obras,

serviços é cam-

panhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, i n
fnrpipfivn
•

~ ~

- . - — • —

n 11
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mês, símbolos
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ou imagens que caracterizar! promoção pessosl

de autoridades ou servidores públicos .(§ 1^ d

art.37 da

C.F;.)
Art. 130 - E obrigatório, nos termos da lei civil, a publicação

dos

atos municipais.
§ is - A publicação das leis e atos dos Poderes Executivo
e Legislativo, salvo onde

houver imprensa oficial, pode-

rá ser feita em órgão de imprensa local ou regional,

ou

através do Diário Oficial do Estado ou airtfa afixação ; em lu
gar própria, na sede da Prefeitura ou na Câmara Municipal,
respectivamente.
§ 2^ - A publicação dos atos não normativos, de portarias,
de admissão, contratação ou nomeação de pessoal, poderá fazer-se resumidamente.
§ 30 _ os atos de efeito externo somente produzirão eficácia

. jurídica

após a publicação, sob pena de nulidade

§ 42 - A falta de órgão de imprensa, poderá ser suprida pela divulga cão em serviços de auto-falantes ou em emissoras de rádio,
existentes no Município, sem prejuízo da providências pré
vistas no § ie deste artigo.

'•4
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Art. 131 -i Os atos administrativcsda competência do Pré feito formalizam-se :

-íf

I - mediante Decreto numerado em ordem cronológica, quando
se tratar de:

a) - regulamentação de leis;
b) - criação e extinção de gratificações quando autorizados em leis;
c) - abertura de créditos especiais e suplementares;
d) - declaração de utilidade pública ou de interesse soei
. para efeito de desapropriação;
e) - criação, alteração e extinção de órgãos da Prefeitura.
quando autorizada em lei;
f ) - definição ds competência dos órgãos e das atribuições

rf-

dos servidores da Prefeitura, não privativas de lei;
g) - aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos

da

administração direta;
h) - aprovação dos estatutos dos órgãos da administração '
descentralizada;
i ) - fixação e alteração dos preços dos serviços prestados
pelo município e aprovação dos preços dr>s serviços conced^
dos e

autorizados;

j) - permissão para exploração de serviços públicos e para
uso de bens municipais;
1) - aprovação de planos de trabalho dos órgãos da administração direta;
m) - criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados , não privativas da lei;
n) - medidas executórias do plano diretor;
o) - estabelecimento de normas de efeitos externos,não piu
vativas de lei;
^ II. - mediante portaria, quando se tratar de:
a) - provimento e vacância de cargos públicos e demais atos

60.

de efeito

individual

relativos aos servidores municipais-

b) - lotação e relotação nos. quadros de pessoal;
c) - criação rie comissões e '-designações de seus membros;
d) - instituição

a dissolução de grupos de trabalho;

e) - autorização para contratação de servidores, por
determinado e dispensa, '

prazo

-. •'•• ;..-.. ;

f) - abertura de sindicâncias e processos administrativos e
aplicação de penalidades;
g) - outros atos que, por sua natureza ou finalidade,não se
jam objeto de lei ou decreto;

Parágrafo Onico - Poderão ser delegados os atos constantes
do item II deste artigo.

SEÇAO

II

DOS LIVROS
Art. 132 - O Município terá entre outros, obrigatoriamente, os seguln
tes livros de:
I - Termo de" comprimiso e posse;

II - Declaração de bens;
III - Atas das Sessões da Câmara Municipal;
IV - Registro de leis, Decretos, resoluções, instruções ,por_
tarias e regulamentos;
V - Protocolo, Índices, papeis e livros arquivados;
VI - Licitações e contratos para obras ou serviços;
VII - Contrato de adminissão ou atos de nomeação de servidores públicos;
VIII - Contratos em geral;
IX - Contabilidade e finanças;
X - Concessão e permissão de bens imóveis e de serviços;
XI - Tombamento de bens móveis, imóveis, semoventes e veícu
Io de qualquer natureza;
XII - Registro de loteamento aprovados;
§ 12 _ Os livros, documentos e papeis, referidos neste arti
go, poderão ser substituídos por processos modernos de micro
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filmagem ou e l e t r ô n i c o s ;
§ 2^ - Os livros serão abertos,
rubricados e e n c e r r a d o s p e ~
, -fc*
Io Prefeito c pele Presidente da Cêmara, conforme n rasnpu
por funcionários legalmente designados.
§ 32 - £ vedado retirar livros, fichários, papeis ou documentos relativos à contabilidade da Prefeitura ou da Câmara
para efeito de escrituração contábil ou de outra

natureza.

' ' TITULO V
DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADE
* .

ECONÓMICAS 'E 'SOCIAIS
CAPITULO I
DA POLÍTICA URBANA

Art. 133 - A política de desenvolvimentop urbano, executada pelo Podo:
Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas

em

lei, tem por objetivo, ordenar o plano de desenvolvimento
das funções.sociais da cidade e das vilas e garantir o bem
estar de seus habitantes.(art.288 - C.E. e 182'- C,F.)
Parágrafo Único - O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Mu
nicipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
"§ 1^ - A propriedade urbana cumpre sua função social, qua_n
-do atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
e das vilas, expressas no- Plano Diretor.
§ 2° - AS desapropriações de imóveis urbanos serão

feitas

com prévia e justa indenização em dinheiro. (art. 182 §3Q C.F.)
§ 39 _ £ facultado aoPoder" Público Municipal, mediante lei
específica para área incluída no Plano Diretor, exigir,nos
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano, não
edificado,sub utilizado ou não utilizado que, promova
adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de:

seu

I - Parcelamento ou edificação compulsórios;

P

II - Imposto sobre a propriedade predial e territorial ur-

,|rj

bana progressivo no tempo;

.

III - desapropriação com pagamento, mediante títulos da dí
vida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Fe
deral, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas,
iguais e sucessivas, assegurados o valor real. da indenização, e os juros legais, (art. 182, parágrafos e incisos da
C.F. e art. 296 da C.,E.)
Art. 1B34. - O Plano Diretor do Município conterá:
I - A delimitação de áT-»ftR riR^t.Tnartas b i implantação de atividades com potencial poluidor hídrico e atmosférico,que
atendam aos padrões de controle de qualidade sanitária estadual; ,
II - A delimitação de'áreas destinadas à habitação popular,
(art. 290da Constituição Estadual)
Art. 135 - Na elaboração "do projeto do Plano Diretor do Município, o
órgão técnico municipal realizará zoneamento ambiental,incluindo o sistema de áreas verdes, compreendido como ambiente natural e social que norteará o parcelamento, o uso e
• ocupação do solo, as construções e edificações, visando conjuntarrtente, a melhoria do desempenho das funções sociais ur
banas, de qualidade de vida e preservação de meio ambiente,
na forma da lei, (art. 305 da C.E.)
Art, 136 - Na elaboração do plano de uso e ocupação do solo e detransporte, bem como na gestão dos serviços públicos, inclusive
no planejamento, o poder executivo municipal buscará a' aprio
vação do Legislativo e a participação da comunidade através
de

suas entidades ou associações representativas, (art.3.06

Lia C .E. >
fl *t.

'

137 - o não cumprimento das normas estabelecidas neste capítulo im
plicará na imputação da responsabilidade civil e penal
autoridade omissa

da

ficando assegurado o amplo acesso da pó-

i "i

|
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pulaç3o às informações sobre planos de uso e ocupação do só
.,1^"
i.o, t-r?n<;nnrt.e e gestão dos serviços públicos, (art.307 e
308 da C.E.)

Art.

138 - Nas diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urba
no o Município, paralelamente ao Estado, assegurará:
I - regularização

dos loteamentos irregulares, inclusive

os clandestinos, abandonados ou não titulados;II - preservação das áreas de exploração agrícola e pecuá
ria e estímulo a essas atividades primárias;
III - Criação de< .áreas de interesse urbanístico, social,
ambiental e turístico e de utilidade pública;
IV - livre acesso, especialmente aos deficientes, a edifi_
cios

públicos e particulares, de frequência aberta ro p^j

blico, a logradouros públicos e

ao transporte coletivo^me-

diante a eliminação de barreiras arquitetônicas e ambiertais e a adaptação dos meios de transportes, (art. 291 da
C.E.)

Art.

139 - Cate ao Município, conjuntamente com o Estado, garantir

a

implantação de serviços, de equipamentos e infra entruturã básica visando à distribuição equilibrada e proporcio'

nal à concentração populacional, tais como:
I - rede de água e esgoto;
II - energia e sistema telefónico;
III - sistema viário de transporte;
IV - equipamento educacional, de saúde e de lazer.(art .301
da C.E.)

V - incentivos ao desenvolvimento urbano.
Art. 140 - As limitações do direito de construir e o condicionamento
ao uso do solo urbano serão especificados, exclusivamente,
em lei.

§ is - Excetuadas as edificações de preservação histórica,
declaradas'por lei, as restrições do direito de .construir

64.

e ao uso-do solo urbano permitirão, no mínimo, a possibilidade de duas categorias de construção no imóvel e de uso do
solo urbano, estabelecidos no plano diretor da cidade deque
trata o art.182 da Constituição

Federal.

§ 2Q - A petição para fins de aprovação de projetos de edificações e licenças de obras, somente será .passível de ind^
ferimento por infringências a dispositivos legais ou regula^
mentares, e nos limites autorizados 'por lei e no prazo contemplado no art. 79

§ 2^ da Constituição Estadual não

vindo de fundamentação, normas

ser

contidas em portarias, reso

luções ou instruções administrativas, (art. 293, ua C.E.)
}rt. 141 -

Para assegurar as funções sociais da propriedade o

Poder

Público usará, principalmente, os seguinte instrumentos:
I - imposto progressivo sobre imóvel;
II - desapropriação por interesse social ou utilidade públi
ca, coni prévia'e justa indenização em dinheiro;
III - discriminação de terras públicas, destinadas priorita
riamente, a assentamentos rie pessoas de baixa renda;
IV - inventários, registros, vigilância e tombamento de imo
veis. (art. 294, cia" C.E. )
: -rt.

142 - A execução da política urbana está condicionada ao

direito

de todo cidadão à moradia, ao transporta público, ao saneamento, à energia elétrica, ao gás, ao abastecimento, à ilu, minação pública, à comunicação,'à educação, à saúde, ao

Ia

zer e à segurança, nos termos do que dispõe o art. 289

da

Constituição Estadual,
rl-

143 - O imposto progressivo, a contribuição de melhoria e. a edifi
caç§o compulsória não incidirão sobre terreno de até duzentos e cinquenta metros quadrados, destinados à moradia

do

proprietário que não possua outro imóvel-, urbano ou ruol..(.art.
292 - C.E.
- O transporte, sob responsabilidade do Estado, localizado no

<S5.

meio urbano, devera obedecer à política de transporte do Município e
do seu Plano Diretor. (art. 302-.da C.E.)
Art. l/j 5 - O Município deverá prever dotações necessárias à elaboração dos Orça
mentos e dos Planos Plurianuais e ao cumprimento do disposto

neste

capítulo, (art, 304 da C.E.)
Art. 146 - Aquele que possue como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta
metros quadrados, por cinco anos, interruptamente e sem oposição,u
tilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe -á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou
rural, nos termos e na forma do art. 183 e parágrafos da

constitd

cão Federal.

CAPÍTULO

II

DA EDUCAÇÃO
A r i . 147 - A educação municipal desenvolverá ação visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercitar a cidadania, sua qualifi
cação para o trabalho, sendo direito de todos e dever do Município
e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade.
§ 12 - O ensino será ministrado com base nos seguintes prin
cípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensameri
to, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência
de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma
- lei, planos de carreira para o magistério público;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade;

da

VIU - ensino fundamental obrigatório e gratuito, ifxJur.í.'-

.v

que não teverem acesso a eles n'á idade própria;
IX - oferta de ensino

rogular adequado às condições do reJucíiMtjn;

X - atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares e material didático-escolar e transporte, ali
mentaç3o, inclusive com a merenda escolar e assistência social.
§ ??- - O não oferecimento do mínimo obrigatório pelo poder público
municipal, ou sua oferta irregular importa
autoridade competente.

responsabilidade

da

•

§ 3-9 - Compete ao Município recrutar os educandos no ensino fundamental, fszer-Ihe? ? rh*maHq P 7Rlar. junto aos pais ou resonnsáveis pela frequência a esc-;la.
Art . 148 - Na fixação das bases e diretrizes da educarão .pelo Plano Municipal
de Educação, serão assegurados conteúdos mínimos para o

ensino

fundamental,- visando a formação básica,comum e respeito aos valores culturais G artísticos,
§ IB _ £ facultativa a matrícula no ensino religioso cp3 constitui
rá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino
fundamental.
§ 2 2 - 0 ensino fundamental regular será ministrado em Jíngui por
tuguesa.
§ 35 _ o sistema de ensino do Município será organi/arí^ cm rnçjíme
de celebração com a União, os Estados e o DJstr.ilo f"fvj"K!] ,nos ter
mós do artigo 211, da Constituição federal.
A r t . 149 - O Município aplicará, anualmente, vinte c cinca fr.n c':riío, no mínimo, da receita resultante de impostos, crj.Tipn-rnrM-jri n proveniente de
transferências, na manuttfnçno e der.envolvin^n* .1 ÍÍP r»nr;ino. (tfrl. 212
da c.r.)

'<Ji?iyrafc ' .U:o - A paiccla da arrec^xíncíln rior. \'."t".^\nr í i .in'.ír'r icíus pela União
c pelo Entado ííO Municípin, n.:in f- r MÍV. ir'-T n-h \\-\m ofc-ito de? cálcu
Io previsto ncsic arr.jfjo, nviín [(•• linvrTMJ (JHC? n transferir.
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A r t . 150 - Os recursos públicos do Município serão destinados às escolas públi-

cãs, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais

;

ou

!

filantrópicas, definidas em lei, que comprovam fins não lucrativos e
apliquem seus excedentes .financeiros em educação e, assegurem a dês-

!
/,
,.>.

tinaç3o do seu património a outra escola congénere ou ao Poder Públi

'í

co, no caso de encerramento de suas atividades.

i
i

i

§ 12 _ Os recursos de que trata este artigo poderão ser. destinados a
bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da Lei,

j

para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando não houver

;

vagas e cursos regulares na rede pública,'na localidade de residên-

j

cia do educando, abrigando-se, c..'Poder Público'n ínvèst-ir prioritária

;r

r

mente na expansão de sua rede escolar na localidade,(art.213,C.F e 231 C.E)
§ 2a - A distribuição dos recursos destinados à área educacional, ajs

,
í

segurará prioridade no atendimento das necessidades do ensino funda
mental e pré-escolar mantendo e expandindo o atendimento em creches

•'
í

às crianças de ate seis anos de idade, não podendo atuar no nível su
perior de ensino enquanto não estiver satisfeita a demanda no ensino
&
i

fundamental e médio, quantitativa e qualitativamente.
§ 3£ - Oor-se-á ã jjTtervGTção no Knicípio nos ternos do § 15 do art. 227

da

Constituição Estadual, quando verificar-se não haver sido aplicado o
-

limite mínimo exigido pelo art. 212 da Constituição Federal.
§ 4S - Progressivamente, o Poder Público Municipal providenciará no
sentido de que suas escolas sejam convertidas em centros educacionais,
do,tados

de infra estrutura técnica e de equipamentos necessários

ao desenvolvimento de todas as etapas de educação fundamental.
§ 52 - De igual modo, de maneira progressiva, o Poder Público

Muni

cipal adotará sistemas de ensino de tempo integral de oito horas dia
rias. (art. 227 e parágrafos - C.E.)
§ 62 - As 'pessoas portadoras de deficiência-, fica assegurada a educ£
çSo no ensino fundamental, quer em classes comuns ou em classes
peciais, (art. 229, caput C.E.)

es-

•
ftT-t.

151 - O Sistema Municipal de Ensino, plansjado em harmonia

68.
com

a União e o Estado, terá suas diretrizes, objetivos e m_ç
tas definidos nos Planns Pi ur 5 anuais, atendido, rio que couber, ao disposto no art.218 da Constituição Estadual e §^
do art. 211 da Constituição Federal.
Art.

152 - A Municipalização do ensino dependerá de lei estadual, nos
termos do art. 232 da Constituição Estadual.

Art.

153 ~ Lei Municipal disporá sobre as atribuições do Conselho Municipal de Educação, previsto no Parágrafo Único, inciso I,
do art. 232 da Constituição do Estado.

*

CAPITULO ITT
DA CULTURA E DO

1

TURISMO

Art. 154 - O Município, com a participação da comunidade integrará

o

sistema de bibliotecas públicas, preconizado pelo parágrafo 92 do art. 231 da Constituição do Estado, tendo c.omo unidade central a Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel.
Parágrafo Único - No acervo das bibliotecas municipais in~
cluir-se-á

a aquisição de livros

• juvenil, dando-se prioridade

de literatura infanto-

aos autores nacionais, enci-

clopédia e revistes de circulação permanentes.
r-.rt. 155 - £ dever do Município a preservação da documentação goverr^a
mental e histórica, sendo assegurado livre acesso aos inte
ressados.(art. 231 § 10 da C.E.)
Art.

156 - Compete ao Município:
J - promover o levantamento, o tombamento e a preservação
de seu património histórico e cultural, em articulação com
a

Secretaria de Cultura

e Desporto do Estado e com o Sejr

viço do Património Histórico e Artístico Nacional.(Art.237
da Constituição Estadual.

69.

II - estimular quaisquer manifestações da cultura

popular,

bem cc^c, se obriga a C"ltirar' datas comemorativas de

ai

ta significação da Federação, do Estado e do Município;
III - proteger documentos, obras e outros bens de valor his_
tóríco, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais

e os sítios arqueológicos e impedir a evasão

destruição e a ''descaracterização de referiods bens e

a
o-

bras de arte.
IV - incentivar a produção e o conhecimento

de bens e vá

Ipres artísticos e culturais, de quaisquer natureza, esta
bcleccndo-lhes

incentivos, inclusjve quanto às manifesta^

coes -folclóricas. (§ 3'Q - art. 216 - C.F.)"
Parágrafo Único - Ficam isentos do pagamento do imposto ter
ritorial e predial urbano

os imóveis tombados pelo Municí_

pio em razão de suas características históricas, artístros,
culturais e _paisagisticas.
r: L.' 157 - Lei Municipal disporá sobre o Arquivo Municipal', criado nos
termos do art. 234 da Constituição Estadual, que se
grará ao Sistema

Ínt_e

Estadual de Arquivos e se destina, prcc_i

puarnente, à preservação de documentos.
§ 12 - Após o período fixado em lei

Municipal, a documen-

tação será remetida, em definitivo, ao Arquivo Público Estadual que, mediante solicitação, remeterá ao Município,có^
pia de micro-filmes dos documentos que lhe foram encaminha
dos.
§ 25 _ Nenhuma repartição municipal destruirá ou desviará
sua documentação sem antes submetê-la ao setor de triagem,
instituído pelotacão

Estado para fins de preservação de documeri

de valor histórico, jurídico ou administrativo,

as-

segurando amplo acesso aos interessados-, (art. 235 C.E.)
Art.

158 - Nos termos do § 4Q do art. 216 da Constituição Federal, se-

rão punidas, na forma da lei, es danos e ameaças ao património cultural do Município.
- U Município promoverá e incentivará o turismo como fator

ue

desenvolvimento social e económico, com o aproveitamento

em

atividades artezanais que deverão merecer tratamento especial.

CABITULO IV
DO DESPORTO
.. t 160 - O Município estimulará e apoiará práticas desportivas,formais
e não formais,

em suas diferentes manifestações com destaque

para a educação física, o desporto em suas várias modalidades,
|*

o lazer e a recreação .(art. 238 - C.E.)
Parágrafo Único - Assegurar-se-á prioridade, em termos de r£
cursos humanos, financeiros e materiais,ao desporto educaci£
nal, e, em casos especiais, para a do desporto de alto rend_i
mento.

/

'. 161 - O Poder' Público Municipal, tanto quanto possível, manteráÍD£
talações esportivas e recreativas r»ps projetos de urbanização,
de instituições escolares públicas, devendo exigir igual participação da iniciativa privada e incentivará a pesquisa

S£

bre Educação Física, Esporte e Lazer; (art.239 da C.E.)
k

Parágrafo Único - O Município destinará verbas para utilização na cultura de atividades amadoristas, no apoio à realiza_
cão de competições, ou sem outras atividades semelhantes.

'.^i7 -

E dever do Município proporcionar à comunidade

meios de re-

creação mediante:
I - reserva de

espaços verdes ou livres em forma de parque,

bosques, jardins ,K$=MlÍ$Lona'e houver e assemelhados,como ba-

se física de r e c r e a ç ã o urbana;
II

- c o n s t r u ç ã o e equipamentos de parques infantis,

centros

de juventude . ou de convivência comunitária;
111--adaptação e aproveitamento de rios, vales, colinas, ,montanhas,Ia
g o s , m a t a s e o u t r o s r e c u r s o s naturais como locais

de passeio

e distração.

Parágrafo Único - Os serviços municipais de desporto, e re^
creação articular-se-ão entre si e com as atividades cultjj
rais do Município, visando a implantação e o incremento do
turismo.

i

CAPITULO
X DA

V

SAODE "

Art. 163 - O Município assegurará,como dever e como direito de

todos,

a ç G e s sociais e económicas que visem eliminar o risco

de

doenças e de outros agravos na forma do disposto no artigo

196 da C.F.)
™

A r t . 164 - As ações e serviços de saúde -de natureza universal e igualitária- são de relevância pública, cabendo ao Município dis
por, nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização
e controle.

•

•

§ 1Q - As ações e serviços de saúde poderão ser exercidos
diretamente pelo Município, ou através de terceiros,

por

pessoa física ou jurídica de direito privado.
§ 2S - A prestação de assistência à Saúde mantida pelo

Po-

der Público Municipal ou serviços privados, contratados

ou

convencionados pelo Sistema Único de Saúde e gratuito.
'Art. 165 - O Plano Municipal de Saúde estabelecerá planejamento, prioridades e estratégias em consonância com o Plano Estadual de

72.

Saúde, obedecidas as diretri-zes do Conselho Estadual
Saúde, nos termos da lei.

de

1|r

Art. 166 - Lei Municipal definirá competência de atribuições da Secre
7

ria Municipal de-Saúde e. Ação

Social ou equivalente instítiu

indo planos de carreira para os profissionais tendo em vis^
ta a formação de recursos humanos na área de saúde.
Art. 167 - Compete ao Município prestar, com a cooperação técnica
financeira da União e do Estado, serviço de atendimento

e
l

saúde da.população .(art.30 inciso VII da C.F.)
Art. 168 - O Município, desenvolverá ações de saúde preventivas e curativas, adequadas às ree.lid^d?? ppiripminl rtmras. à univer
salização das assistências, com acesso igualitário a tocos,
a participação de entidades representativas de usuário

e

servidores de saúde, na formulação, acompanhamento e fisc .
lização das políticas e das ações de saúde a nível municipal
através do Conselho Municipal de Saúde.(Art.246 da C,E.)
Art. 169 - Em cooperação com o Estado e a União, o Município partícipa^
rá com recursos próprios do Sistema Único de Saúde,
recursos serão administrados

cujos

através do Fundo Municipal de

Saúde, em articulação com- a Secretaria Municipal de Saúde e
Ação Social, (art. 247 da C.E. e § único, art.198 -C.F.)
Parágrafo Único - Cabe ao Município, na área de sua competência:"
a) - manter rede hospitalar e ambulatorial para atendimento
gratuito às pessoas carentes;
b) - em integração com o sistema educacional, desenvolver <*
coes educativas ou onde sejam necessárias, visando ao" esc l js
recimento, à informação e à discussão, com os usuários da á_
rea;
c) - implantar e garantir as ações do programa de assistência integral à saúde da mulher, que atenda às especialidades
da população feminina do Município, em todas as fases cte vida

73.

feminina, desde o nascimento à .terceira idade.
ri) - cr.isr. na área de saúde, programas de assistência
médico-odontológico às crianças de até seis (6)anos

e

aos jovens, (art. 248 da C.E., inciso XXIV.)
§• 12 „ QS ^indicatos, as entidades filantrópicas ou as.
sistenciais, legalmente constituidas, poderão participar
Jo Sistema Único de Saúde, mediante convênio's, acordos
ou contratos de direito público;

§ 22 ~ São vedados,incentivos fiscais og a destinação de
i
recursos públicos municipais através de auxílios ou subvenções, para instituições privadas com fins lucrativos
e não filantrópicos.

CAPITULO IV
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 170 - O Município executará programa de assistência social no
objetivo de contemplar ou quem dela necessitar e tem por
finalidade:
I - a proteção e amparo à família,à maternidade,à infância, ao acto
lescente e à velhice;
II - a promoção e a integração ao mercadocte trabalho;
III-instalação, (-e centros de integração social em setores
menos favorecidos visando promover a integração da família à sociedade através de programas básicos.
Art. 171 - O Poder Público Municipal dispensará, aos idosos e

às

pessoas portadoreas de deficiências, os benefícios

aos

mesmos assegurados pelo art. 285 da Constituição

Esta-

dual no que couber.
§ is _ Ao maior de sessenta e cinco anos de idade tanto
quanto possível, o Município

assegurará:

I - atendimento preferencial na área de saúde e

nos

74.
órgãos da administração pública m.unicipal;
II - proteção contra a violência e a injustiça.

Art. 172 - Assegurar-se-á ao idoso através de ação social do

Munic^í

pio, direito à saúde, â educação, ao. lazer, ao trabalho, à
justiça, à proteção e à segurança.
Parágrafo Único - As entidade assistenciais, devidamente cadastradas e dedicadas ao amparo e assistência à terceira _i_
dade, que exerçam suas atividades. sem fins lucrativos, serão subsidiadas em sua ação pela Municipalidade.
Art. 173 - As crianças e os adolescentes, xespeitados em sua dignida*

de e liberdade de consciência, gozarão" cia proteção especial
do Município, na forma que a Lei estabelecer.

Art. 174 - Ao trabalhador urbano ou rural do Município assegurar-se-á,
como direito:

. •

I -" assistência gratuita aos filhos e dependentes desde

o

nascimento até seis anos de idade em creches ou em pré-escola;

/

II - local apropriado em estabelecimento público
vado

ou

em que trabalhem, no mínimo, trinta mulheres,

yarantir vigilância e assistência aos. seus

filhos, no

pripara
pe-

ríodo de aleitamento (art. 332 da C.E.)
A r t , 175 - Poderá o Município instituir o Sistema Móvel de Saúde para
atendimento na área médico-odontológico às populações

rjj

rais.
Art. 176 - O conjunto de recursos destinados às ações de saúde do Mun_i
cípio constituem o Fundo Municipal de Saúde, conforme dispjj

ser Lei

Municipal.

i
CAPÍTULO V
DO MEIO AMBIENTE E DO SANEAMENTO
S&ÇflO

I

DO MEIO AMBIENTE

. •

75.

Art. 177 - O Município promoverá educação ambiental, através de suas
escolas e
blica

órgãos de ensino* visando à conscientização p^j

e à preservação do meio ambiente, (art.263 -C.E. e

art. 22 --, inciso VI da C.F.)
Art. 178 - £ dever do Poder Público Municipal e da coletividade, proteger e defender o meio ambiente, bem de uso comum do povo
e essencial à qualidade de vide^ combater a poluição.

em

qualquer de suas formas,bem como preservar as florestas, a
fauna e a flora. (art. 23, inciso VI e VII da C.F.)
§ 1? - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe
an Mnrnrfnín. n cumprimento, 'no que for aplicável, do disposto no artigo 225 da Constituição Federal, e, especialrneri
te sobre:
I - o controle da produção e a proteçao da flora e 1auna vê
dando-se práticas que coloquem em risco a sua função e., ol<5
gica;
II - a utilização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que coloquem em risco à vida e o meio- ambiente, a fa^j
na e a flora;
III - a exigência de estudos de impacto ambiental para

a

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora cte
degradação ambiental, especialmente

,nos morros, picos, en-

costas, serras e chapadas existentes no Município.
IV - estimular o reflorestamento para restauração do

meio

ambiente, de modo a preservar reservas antigas, fontes natjj
rais, lagoas e as belezas naturais do Município.
§ 22 - Aquele que explorar recursos minerais, na área municipal, fica obrigado a recuperar o meio ambiente desgastado,
de acordo com solução técnica exigida pelo órgão competente,
.na forma da lei.
§ 30 _ As

condutas e atividades consideradas lesivas

ao
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meio ambiente sujeitará aos infratores, pessoa física

ou

>r

jurídica, a sanções penais e administrativas, independ£nt£

mente da obrigação de repor os danos causados.
§ A9 - As associações constituídas para defesa do meio

arn

biente e do património histórico' e'cultural, poderão acompanhar o procedimento das infraçoes cometidas," e

interpor

recursos que julgar cabíveis.
Art. 179 - O Poder Público Municipal, na forma da lei estadual obedei
eido o disposto no artigo' 265 da Constituição Estadual paia
preservação do meio ambiente adotará, entre outras, as seguintes providências:
I - estabelecimento de controle e fiscalização do uso

de

produtos agro-tóxicos, de qualquer espécie na lavoura, sa^
vo os liberados pelos órgãos competentes.
II - proibição do lançamento de resíduos industriais, agr£
industriais, hospitalares, ou residuais em rios,

riachos,

córregos ou grotas, localizadas no Município;
. III ~ medidas eficazes de proteçao do solo rural

no inte-

resse do combate à erosão e na defesa de sua conservação;
IV - proibição da pesca predatória em açudes públicos. rios
e lagoas no período de procriação da espécie;
V - proibição da caça de aves silvestres, no período da pró
criação e, a qualquer tempo,.o abate

indiscriminado;
d.e

VI - proibição de desmatamento indiscriminado queimadas cri_
minosas e derrubadas de árvores para madeira ou lenha, ou
transformação em carvão, punindo seus infratores na formada
lei,
Art. 180 - No Plano Urbanístico da cidade se as"segurará a cria-ção

e

manutenção de áreas verdes em proporção de dez metros quadrados para cada habitante, respondendo os infratores. ou
invasores pelas sanções previstas em lei.
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Art. 181 - Lei Municipal poderá estabelecer incentivos na redução

do

imposto sobre propriedade territorial urbana aos proprietários de

: imóveis

urbanos que cuidarem adequadamente

j

das

áreas existentes à frente de seus imóveis,ou reservarem dez
porcento da sua área para arborização, com prioridade

para

aí: árvores frutíferas.
Art. 182 - O Município, com a participação do Departamento Nacional

de.

Obras Contra as Secas (DNOCS), incentivará e orientará o prc>
grama de >p.ezxamento e pesca nos açudes do^Município..
Art. 183 - O Município se articulará com a União e o Estado, de forma
a

garantir a conservação da natureza em harmonia c'om '

as

condições de habitabilidade da população.

:._

Art. 18A - Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente, órgão no_r
mativo que tem como finalidade .estabelecer diretrizes

da

,

pol

política ambiental da municipalidade, cujas *v, atribuições
e composição, 'serão • 'definidas

SEÇRO

em lei ordinária..

II

DO SANEAMENTO
Art. 185 - O Município, em função das realidades locais, participará do
plano plurianual de -saneamento estabelecido pelo Estado,nos
termos do art. 270 da Constituição Estadual, na determinação
de diretrizes e programas, atendidas as particularidades das
bacias hidrográfic.as e respectivos recursos hídricos.
Parágrafo Único - Cabe ao Município

promover programas que

assegurem, progressivamente, os benefícios do saneamento bá^
sico à população urbana e rural, visando à melhoria das con_
dições habitacionais da população (art. 271 da-C.E. e inciso

IX, art. 23 - c.F.)

CAPITULO

VIII

DA HABITAÇÃO POPULAR

*j
M

[.r
L;
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t. 186 - O Poder Público Municipal formulará política habitacional
que assegure ao cidadão o direito'à moradia e que permita:
I - acesso a programas de habitação ou financiamentos púbii
cos para aquisição ou construção de casa própria;
II - saneamento básico e melhoria das condições habitacionais
já existentes;
III - assegurar assessoria técnica" na construção de moradias;
IV

- garantia a destinação de recursos orçamentários

; /
\i/
a implantação de habitação de interesse da população

/^\a

para

de

renda;
V - a delimitarão de áreas a habitação popular,
os seguintes

atendidas

critérios:

a) - contiguidade à rede .de abastecimento de água e

ene£

gia elétrica, no caso de conjuntos habitacionais; •

b) - localização acima da quota máxima de cheias;
c) - declividade inferior a 30% (trinta por cento),

salvo

se inexisti r-em no perímetro urbano áreas que atendam a este
requisito, quando admitir-se-á declividade de

até cinquen-

ta por cento (50%), desde que obedeçam a padrões especiais
de projetos a serem definidos em Lei Estadual.(art.290,inciso II'- C.E.)

187 - Na formulação de projetos habitacionais de interesse do MJJ
hicípio, incluir-se-á habitação para o trabalhador

rural,

dotada de equipamento e infra-estrutura básica de modo

a

melhorar as condições de vida.
188 - u Poder Público Municipal formul-ará programas de construção de moradias populares em regime de participação

cole.tiva,

destinadas ao atendimento à comunidade de baixa renda

ou

sem teto.
Parágrafo O n iço - £ gratuita a expedição do alvará de
cença para edificação de moradias populares, referidas
te Capítulo.

li-
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CAPÍTULO

IX •*"'

DOS RECURSOS HÍDRICOS
Art. 189 - E dever do Município preservar as águas e promover seu racional aproveitamento, e, mediante convénio com o Cstado e
a União, conjugar recursos para çs programas de desenvolvi
•mento para aproveitamento social das reservas hídricas com
preendendo:
- o fornecimento de água potável e de saneamento

básico

em todo o aglomerado urbano com mais de mil habitantes.observados os critérios de regionalização de atividadé gover
namental e a alocação de recursos;
II '- a expansão do sistema de represamento de água com edi_
ficação, nas jusantes de açudes públicos, de barragens,bem
como a instalação de sistema irrigatóri

, com

prioridade pá

rã as populações mais assoladas pelas secas;
III - o aproveitamento das reservas subterrâneas,no stendimery
to das comunidades mais carentes;
Parágrafo Único - Os proprietários beneficiados em
rência de investimentos públicos contra as secas,

decordeverão

através de contribuição de melhoria, compensar custos

das

obras no termo previsto.em lei.(art. 319 incisos e § 19 da

C.E.)

'

"t. 190 - O Município dará atenção especial ao uso, à conservação, à
proteçãó e ao controle de recursos hídricos, superficiais
e subterrâneos, na forma do que dispõe o art. 320 da Constituição Estadual.
"t. i?i - Os planos e programas de preservação e proteçãó dos recursos naturais, contidos nas

bacias ou regiões hidrográficas

existentes no território municipal,-serão elaborados, ccn-

80.
dida a regra do art. 324 da Constituição Estadual.
A t. 192 - O Plano Oiretor Municipal, .obrigatoriamente, assegurará

a

conservação e a protéção das águas e. da área de preservação
utilizável para abastecimento da população, na forma
art. 320 da Constituição
Art.

193 - Caberá ao Município, nos

do

Estadual.
termos do art. 23 incisos XI, da

Constituição Federal registrar, acompanhar e fiscalizar as
concessões de direito de pesquisa e exploração de "recursos
hídricos e mdnerais existentes em seu território.

CAPÍTULO

X

DA POLÍTICA AGRÍCOLA
Art.

194 - O Município estabelecerá sua política agrícola, com a parti_
cipação efetiva do setor de produção, que envolva .produtores
e trabalhadores rurrais, setor de comercialização, de armazenamento, de transporte, de assistência técnica e extensão
rural, de eletrificação e irrigação, como cooperação atencU
da lei complementar federal, à competência do Estado e

da

União.
art.195 - A assistência técnica e extensão rural, preconizada pelo arti_
go 187 inciso IV

da Constituição Federal terão como objetí^

vos:
I - capacitação

do produtor rural e sua família, visando o

aumento da renda e melhoria de sua qualidade de vida;
II - transferência de tecnologia agrícola, de'administração
rural e de conhecimento nos casos de saúde, alimentação

e

habitação;
III - orientação do produtor quanto *a organização rural e u_
só racional dos recursos naturais;
IV - informação de medidas de caráter económico e social
de política agrícola;

e
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§ ie - A assistência técnica de extensão rural orientará suas
ações no sentido de assistir ^-principalmente, aos

pequenos

produtores, adequando os meios de produção de acordo com os
recursos e condições técnico-produtivas e socio-econômicas
do produtor rural.
§ 22 - A assistência técnica e extensão rural manter-se-á con
recursos financeiros oriundos da Uníão, do Estado e do Município, devendo constar do orçamento anual da municipalidade.
§ 35 - A política agrícola do Município integrar-se-á com a
do Estado e da União, nos termos da lei federal (art.50 DTC.F.)

;t. 196 - Na forma do art.igi

da Constituição Federal, aquele quepão

sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua

como

seu, -por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área

de

terra em zona rural, não superior a cinquenta hectares,tornando-a, produtiva.-por seu trabalho, ou de sua família,tendo
nela sua morad-ia, adquirir-lhe-á a propriedade.
t. 197 - NR elaboração do Orçamento do Município reserva-se-ão recur
sós específicos para o atendimento aos trabalhadores rurais,
pequenos e micro-produtores na aquisição de sementes, insumos, defensivos agrícolas e instrumentos de trabalho.
§ l? _ Não incidirão impostos ou taxas, conforme a lei dispuser, sobre qualquer produto agrícola que componha a cesta
básica produzida por pequenos e micro-produtores

rurais.que

utilizem apenas a mão de obra familiar e vendam diretamente
sua produção aos consumidores finais.
§ 2? - A n5o iricldOnclo abrange produtos oriundos de assoei£
coes e cooperativas de produção, cujos quadros sociais sejam
compostos por pequenos e micro-produtores e trabalhadores rjj
rais sem terra.(art.201 e parágrafo único - C.E.)
't. 198 - Nos termos do artigo 184, § 52 da Constituição Federal,

são

isentos de impostos municipais as operaçSes de transferência
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de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
Art.199 - Compete ainda ao Município, em.-corfoperaçSo com o Estado e
União, fomentar a produção agropecuária e organizar o

a

abaste

cimento alimentar, rio âmbito do seu território, em conformidja
de com o inciso VIU

art. 23 da Constituição Federal,

dando

prioridade aos produtos provenientes de pequena propriedade ru
r

ral, por intermédio do plano de apoío/ao pequeno produtor,lhes
garantindo especialmente assistência técnica e jurídica, escoa
mento da produção, através da abertura e conservação de .estradas Municipais.

Art. 200- O Município apoiará o Cooperativismo e outras formas de- associativismo, estimulando

mecanismos de produção, consumo e se£

viços, como forma de desenvolvimento preferncial.(art. 174
2Q C.F. e art. 312 C.E.)

.

§

'

Art.201 - Fica criado o Conselho Municipal de Agricultura, órgão colegí£
do, autónomo e deliberativo, composto por representantes

do

poder público, dos sindicatos rurais e representantes da soci£
dade civil,

cuja

competência, composição e atribuições, se-

rão deferidos por lei.
§ 1p - O Conselho Municipal de Agricultura desenvolverá atividades, de forme harmónica e coordenada.com o Conselho Municipal
do Meio Ambiente,
§ 22 - Para fins de implantação de sua política agrícola,

o

poder público municipal deverá constituir um Fundo Municipalde
Agricultura;

'
TÍTULO

DA ADMINISTRAÇÃO
CAPITULO

"
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VI
PARTICIPATIVA
I

'DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

. 202 - Poderão ser instituídos órgãos de assessora/nento,

constitui

83.
dos de representantes comunitários de segmentos da sociedade local,
cuja criação e extinção depe,pdem de lei municipal.
;t-

2õ3 -

os rargos de assessoramento têm por .finalidade discutir e
propor soluções e diretrizes, de interesse geral da

comu-

nidade.
§ t? - A composição, as atribuições e a designação dos mem
bros dos órgãos referidos no "caputV" deste artigo, dar-se-á
por decreto do Prefeito Municipal.
§ 22 - Nos órgãos da Administração Participativa haverá t obri
gatoriamente, um representante da Câmara Municipal, a

ser

indicado pela Mesa, bem assim representantes de sindicato,
associação ou federação de empregados para vaga concedida à
entidade patronal da respectiva categoria.
§ 35 - Os serviços prestados pelos órgãos referidos neste ar_
tigo, são considerados relevantes para o Município, não cabendo, aos seus integrantes qualquer remuneração.
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DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. is - O Município editará leis que estabeleçam critérios para coni
patibilização de seus Quadros de pessoal atendendo ao disposto no Art. 39 da Constituição Federal e à Reforma Administrativa dela decorrente, no prazo de dezoito meses, con
tados da promulgação da Constituição Federal, (art.24-D.T.

x

Art.' 2^ _ Os vencimentos, a remuneração, as vantagens dos servidores

/i /? xl\l i/"

municipais e os adicionais, bem como os proventos de

apo-

sentadoria que estejam sendo percebidos, em desacordo

com

a Constituição Federal, serão, imediatamente, reduzidosaos
limites dela decorrentes, n§o admitindo, neste raso,invoca
cão de direito adquirido ou percepção de excesso, a

qual-

quer título, (art. 17 - D.T. - C.F.)
Art. 3^ -

Os servidores municipais da administração direta, e indir£
ta ou Fundação Pública^'., em exercício na data da

promulga^

cão da Constituição Federal, há pelo menos cinco anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada
no art. 37 da Constituição Federal, são considerados

est^

veis no serviço público Municipal, (art. 19 - D.T.-C.F.)
§ 1 ^ _ o tempo de serviço referido neste artigo, será contado como título quando os servidores beneficiados se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.
§ 2^ - O disposto neste artigo hão se aplica aos ocupantes
de cargos em comissão funções ou empregos de confiança nem
aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo

de

serviço não será computado para fins do "caput" deste artj^
go, exceto se se tratar de servidor.(art.l?, §§ 1^,25,3^ -.

D.T. - C.F.) e
Art. 4 ^ -

(art. 25 e § 29 da D.T. - da C.E.)

O servidor público municipal, que, tenha ingressado na ad-
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minis Li açao direta pui processo seletívo de natureza públi
ca, ou, de provas eliminatórias em exercício profissional,
há pelo menos dois anos, é considerado efetivo de pleno di
reito. (art. 26 D.T. - C.E.)
irt. 52 -

Até a promulgação da lei complementar, referida no art.169
•
da Constituição Federal, o Município não poderá dispender
com pessoal, mais de sessenta e cínco por cento (65%)do vá
. lor das respectivas receitas correntes.
Parágrafo Único - O Município, quando a -respectiva despesa
exceder o limite previsto neste artigo, deverá retornar àque_
lê limite, reduzindo o percentual excedente à razão de num
quinto por ano. (art. 38 § D.T. - C.F.)

'.rt. 69 - A revisão

dos direitos dos servidores públicos, inativos e
s».
'
pensionistas bem como a atualização dos proventos e pensão
a eles devid.os, dar-se-á nos "termos do art. 20 das- disposições Transitórias da Constituição Federal.

Parágrafo Único - Aplicam-se aos servidores municipais

em

atividade:-, no que couber, o disposto no art. 18 das Dispo
siçQes Transitórias da Constituição Federal.
rt. 7Q .- Ò Município dispensará às micro empresas e às empresas

de

pequeno porte, tratamento diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação-de suas obrigações administrativas,

tributárias e creditícias. ou pela eliminação ou redtj

cão destas por meio da Lei. (art.
:t. 89 -

179 - C.F.)

Deverão constar do Orçamento do Município a receita destinada à Seguridade Social nos termos do § 1 C ? do artigo 195,
da Constituição Federal. -

rt. 99 -

Os débitos do Município relativos às contribuições

prev_i

denciárias serão liquidadas, nos termos'e na forma do previsto no art. 57 e §§ das Disposições Transitórias da
tituição Federal.
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ftrt. 10 - O Município reavaliará os incentivos Fiscais de

natureza

setorial nos termos do art. 41 da Constituição Feijeral.
Art. 11 - As certidões, fornecidas pelas repartições municipais para
esclarecimento de situações de interesse pessoal do cidadão,
são isentas.de pagamento de qualquer taxas ou emolumentos,
Art. 12 - A Lei Municipal de criação de Distritos estabelecerá

como

requisitos básicos, nos termos da Lei Complementar Estadual
ne 11.659, de 28 de Dezembro de 1989 , o seguinte:
a) - existência na sede do Distrito a ser criado de
menos 50 moradias;

pelo

"

b) - definições dos limites seguindo linhas geométricas entre partes bem edificadas eu acompanhando acidentes naturais
cujo memorial descritivo será elaborado pelo " Instituto Brji
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE); .
c) - terreno para Cemitério;
Parágrafo ' Qnico - O Poder Executivo Municipal se

obriga, no

prazo máximo de doze meses, a partir da criação do novo di£
trito,

a dotar a sede, de equipamento nas áreas de educação,

saúde, abastecimento d'água e eletrificação, bem como

de

mercado público, q* A
Art.

13 - Em obediência ao. disposto no art. 297 da Constituição Estad u a l , lei M u n i c i p a l estabelecerá os c r i t é r i o s de e x p l o r a ç ã o
das áreas destinadas ao cinturão verde, observado o seyu inle:
I - módulo-, por família, nunca inferior a dez metros quadrados por pessoa;

•

•

II - renda familiar, de até dois salários mínimos;

III - obrigatoriedade da venda da produção hortifrutigrange^
rã, diretamente ao consumidor final, isentada de. taxas e impostos municipais.
Art

14 - Ficam criados os seguintes órgãos:
I ~ Secretarias Municipais:
a)- de Agricultara, Recursos Hídricos e Meio-Ambiente;
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t>) - de Saúde e Ação Social;
c) - de Obras e Serviços Urbanos;
d) - de Educação, Cultura, Desportos, Turismo e Lazer;
^e) - de Administração e FinançasII - Conselhos Municipais:
a) - Distrital;
b) - de Saúde e Ação Social;
c) - de Educação e Cultura;
d) - 'de Defesa dos Direitos da Mulher.
Parágrafo Único - Lei Municipal especificara a estrutura organizacional, composição, atribuições e forma de funcionamento dos órgãos ora criados.
- A r t . 15 - Os proprietários de terras ou eventuais posseiros são obrigados a
s

efetuar a roçagem das estradas vicinais. /
rt. 16 - O Prefeito Municipal deverá prestar à Camará no prazo de trinta
dias as informações solicitadas, podendo o prazo ser prorrogado por igual p£
ríodo, a pedido, pela complexidade da matéria, ou pela dificuldade de cbt* ç ao dos dados solicitados.
Art. 17 - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a fornecer à Camará Mu~
•licial a relação de todos os bens do Município, móveis, imóveis e' semoventes,
•pós sessenta dias da promulgação desta Lei Orgânica.
\rt. 18 - Os bens municipais só serão vendidos, comprados, permultadoí ou demolidos mediante autorização do Poder Legislativo Municipal, aprovado por mai
Tia

de dois terços dos membros da Camará.
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^rt. 1 9 - 0 dia 25 de março_é considerado dia do Município, data da sua eman
cipação política.
Art. 20 - O Prefeito entrará em contato com a Empresa eearense de telenomuni
cações - ECETJEL, objetivando melhorar as condições de transmissão da estação
repetidora deste Município.

-

-
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Art. 2 1 - 0 Prefeito entrará em articulação com a companhia de abastecimento
de água e esgoto do Ceará - CAGECE, objetivando a instalção do sistema 'de a~
bastecimento na cidade de Itatira e nos distritos do Município.
Art. 2 2 - 0

Poder Público Municipal entrará em contato com os"órgãos do Go-

verno Federal no sentido de conseguir a distribuição da cesta básica com
trabalhadores da região.
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Art. 23 - Fica criado o banco de sementes, vinculado à Secretaria Muniipal
de Agricultura, cuja atribuição e competência será definida em Lei Ordinária.
Art. 24 - A revisão desta Lei Orgí.nica realizar-se-á após cinco anos de sua
vigência, respeitada a disposição do artigo 3^ das disposições transitórias

Constituição Federal.

ce_prefeito,

o Presidente da A

- 25- O -.eito M u n i c i a ^ ^ ^ ^
^ . QS Veread
cipal Constituinte, o *«• .
Orgânica,o seguinte compromisso.
-firio.no ato da promulgação desta L
+. manter, defender e cumprir, em^
.ometomanter

^ ^ ^^^^^ ^ o-penhor

honra, a Lei u&

Itatira,

He
ae

es.

de 1990
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