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PREAMBULO

N6s,   representantes    do   povo   de    Conceigao    do
JacuipereA,    constituidos    em    Poder    Legislativo    deste
Municipio,   investidos   no   pleno   exercicio   dos   poderes
conferidos    no    art.    29    da   Constituigao    da   Repdblica
Federativa  do  Brasil,  unidos  indissoluvelmente pelos  mais
elevados prop6sitos de preservar o Estado de Direito, o culto

perene  a  liberdade  e  a  igualdade  de  todos  perante  a  lei,
intransigentes   no   combate   a   toda   forma   de   opressao,

preconceito,  explorapao  do homem pelo homem e velando
pela  Paz   e  Justiga   Social   e   sob   a  protecao  de   DEUS,
aprovamos  e  a  Mesa  Diretora  promulgara  a  seguinte  LEI
ORGANICA.
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TITULO I

DA ORGANIZACAO POLITICO ADMINISTRATIVA

Art.1° -0 Municipio de Conceig5o do Jacuipe, criado pela
Lei Estadual n° 628, de 30 de dezembro de  1953, integra a
uniao  indissoltivel  da  Repdblica  Federativa  do  Brasil,  no
Estado da Bahia, e tern como fundamentos:

I.            autonomi a ;
11.           cidadania;

Ill.        dignidade dapessoa humana;
IV.        os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V.          pluralismo politico.

Art.  2° - Todo o poder emana do  povo,  que o  exerce por
meio de representantes  eleitos  ou diretamente,  nos  temos
da  Constituigao  Federal,  da  Constituicao  Estadual  e  desta
Lei Organica.

Art.  3° -  Sao  objetivos  fundamentais  dos  cidadaos  deste
Municipio e de seus representantes:

I.           assegurar a construgao de uma sociedade livre, justa
e solidaria;

11.          contribuir    para    o    desenvolvimento    municipal,
estadual e nacional;

Ill.        erradicar a pobreza e a marginalizagao, e reduzir as
desigualdades sociais na area urbana e mral;

IV.         promover  o  bern  de  todos,  sem  preconceitos  de
origem,  raga,  sexo,  cor,  religiao  e quaisquer outras
fomas de discriminagao.
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TITULO  11

DA ORGANIZACAO MUNICIPAL
CApiTULO I

DA ORGANIZAC^O POLiTICO ADMINISTRATIVA

Art.  4° -  0 Municipio de Conceig5o  do Jacuipe,  com sede
na cidade que lhe di o nome, dotado de autonomia politica,
administrativa e financeira, rege-se por~esta Lei Organica.

Paragrafo Onico. 0 dia 20 de outubro 6 a data hist6rica da
emancipagao  politico  administrativa  do  Municipio,  que  se
registrou   no    ano    de    1961,    e   6    considerado    Feriado
Municipal.

Art.   5°  i   Sao   Poderes   do   Municipio,   independentes   e
harm6nicos entre si, o Executivo e o Legislativo.

Art. 6° - Sao simbolos do Municipio sua Bandeira, seu Hino
e seu Brasao.

Art. 7° - Incluem-se entre os bens do Municipio os im6veis

por natureza ou acessao fisica, e os m6veis que atualmente
sejam  do  seu  dominio,  ou a  ele  perten9am,  bern assim  os

que   lhe   vierem   a   ser   atribuidos   por   lei   e   os   que   se
incorporem ao seu patrim6nio por ato juridico perfeito.
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CAPITULO  11

DA DIVISA0 ADMINISTRATIVA DO MUNIciplo

Art.    8°   -   0    Municipio   podera   dividir-se,   para   fins
exclusivamente administrativos em bairros e distritos.

I.           Denominam-se   bairros    as   porg6es    continuas   e
contiguas  do  territ6rio  da  sede,  com  denominagao

pr6pria,. representando  meras  divis6es  geograficas
desta.

11.         i facultada a descentralizagao administrativa com a
criacao nos bairros,  de  suas  sedes da Prefeitura,  na
forma de lei de iniciativa do Poder Executivo.

Ill.        Distrito e a parte do territ6rio do Municipio dividido

para fins administrativos de circunscricao territorial
e jurisdi9ao municipal, com denomina9ao pr6pria.

Art.  9°  -  A  criacao,  organizagao,  supress5o  ou  fus5o  de
distritos   depende   de   lei,   ap6s   consulta   plebiscitaria   as

populag6es diretamente interessadas, observada a legislagao
estadual    especifica    e    o    atendimento    aos    requisitos
estabelecidos no art.  12 desta Lei Organica.

Pafagrafo l]nico. 0 distrito pode ser criado mediante fusao
de   dois   ou   mais   distritos,   aplicando-se,   neste   caso,   as
normas estaduais e municipais cabiveis relativas a criagao e
a supressao. .

Art. 10 - Sao requisitos para a criacao de distritos:
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I. popula9ao, eleitorado e arrecadagao nao inferiores a
sexta parte exigida para a criagao de Municipio;

11.          existencia    no    povoado    sede,    de    pelo    menos,
cinquenta moradias, escola pdblica, posto policial e

posto de sahde.

Pafagrafo    Unico.    Comprovar-se-a    o    atendimento    as
exigencias enumeradas neste artigo mediante:
a) declaragao emitida pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica - IBGE de estimativa de populacao;
b)    certidao   emitida   pelo   Tribunal   Regional   Eleitoral,
certificando o ndmero de eleitores;
c)  certidao  emitida pelo  agente municipal  de  estatistica ou

pela  repartigao  competente  do  Municipio,  certificando  o
ninero de moradias;
d)   certidao   do   6rgao   fazenaario   estadual   e   municipal,
certificando a arrecadagao na respectiva area territorial;
e)   certid6es   emitidas  pelas   Secretarias  de  Educapao,   de
Satde  e  de  Seguranga  Publica  do  Estado  certificando  a
existencia  de  escola phblica,  postos  de  salde  e  policial na

povoagao sede.

Art.   11   -   Na  fixagao   das   divisas   distritais   devem   ser
observadas as seguintes normas:

sempre    que    possivel     serao     evitadas     formas
assim6tricas,    estrangulamentos    e    alongamentos
exagerados;
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•  11.          preferencia  para  a  delimitagao  das  linhas  naturais

facilmente identificaveis ;
Ill.        na existencia de  linhas naturais, utilizapao de linha

reta,   em  que   os   pontos   naturais   ou  nao   sejam
facilmente identificaveis;

IV.        6 vedada a intemipcao da continuidade territorial do
Municipio ou do distrito de origem.

Pafagrafo  Onico. As divisas distritais devem ser descritas
trecho  a trecho,  salvo  para  evitar duplicidade,  aquelas  em

que coincidirem com os limites municipais.

CApiTULO  111

DA COMPETENCIA DO MUNIciplo
SECAO I

DA COMPETENCIA PRIVATIVA

Art. 12 - Compete ao Municipio de Conceicao do Jacuipe:

I.           administrar seu patrim6nio ;
11.          1egislar sobre assuntos de interesse local;
Ill.        suplementar  a legislag5o  federal  e  estadual  no  que

couber;
IV.        instituir e arrecadar os tributos de sua competencia,

bern  como  aplicar  suas  rendas,   sem  prejufzo  da
obrigatoriedade    de    prestar    contas    e    publicar
balancetes nos prazos fixados em lei;

V.          criar,   organizar  e  suprimir  distritos,  observada  a
legislapao estadual;
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VI.        organizar  o  quadro  funcional,  plano  de  carreira  e
estabelecer o regime de seus servidores;

VII.      organizar  e  prestar,  diretamente  ou  sob  regime  de
concessao  ou permissao,  entre  outras,  os  seguintes
servigos:

a)  transporte  coletivo  urbano  e  intermunicipal,   que  tera
carater essencial;
b) abastecimento de agua e esgotos sanitarios;
c) mercados, feiras e matadouros locais;
d) cemit6rios e servigos funerais;
e) ilumina9ao pdblica;
I)   limpeza  phblica,   coleta  domiciliar,  hospitalar,   detritos
industriais destinando o lixo em area adequada, como aterro
sanitario.
VIII.      manter,   com  cooperagao  t5cnica  e  financeira  da

Uniao  e  do  Estado  programa de  educagao basica  e

IX.

X.

XI.

XII.

profissionalizante;
prestar  com  a  cooperacao  t6cnica  e  financeira  da
Uniao e do Estado, servigos de atendimento a satide
da populagao;

promover  no  que  couber,  adequado  ordenamento
territorial mediante planejamento e controle do uso,
do  parcelamento  e  da  ocupagao  do  solo  urbano,
respeitando o Plano Diretor Municipal;

promover    a    protegao    do    patrim6nio    hist6rico,
cultural,   artistico,   turistico   e   paisagistico   local,
observada  a   legislag5o   e   as   ag6es   fiscalizadoras
federal e estadual;

promover a cultura, a arte, o desporto e o lazer;
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XIII.     fomentar    a    produgao    agropecuina,    industrial,
comercial,  artesanal  e  demais  atividades  econ6mi-
Cas;

XIV.     realizar  servigos  de  assistencia  social,  diretamente
ou  por  meios  de  instituig6es  privadas,   conforme
crit6rio  e  condig5es  estabelecidos  em  Lei  Munici-

pal;
XV.       fix ar :

a)  tarifas  dos  servigos  pdblicos,  inclusive  dos  servigos  de
taxis;
b) horirio de funcionamento dos estabelecimentos phblicos
municipais.

XVI.     sinalizar as vias pdblicas, urbanas e rurais;
XVII.   regulamentar  a  utilizagao   de   vias   e   logradouros

pdblicos;
XVIII.  conceder licenga para:

a)   localizagao,   instalagao   e   funcionamento   de   estabele-
cimentos industriais, comerciais e de servigos;

b) afixagao de outdoor,1etreiros,  faixas em locals pdblicos,
emblemas   e   utilizagao   de   alto    falantes   para   fins   de

publicidade e propaganda em locais phblicos;
c) exercicio do com6rcio eventual ou ambulante;
d) realizagao de jogos, espetaculos e divertimentos pdblicos,
observadas as prescric5es legais;
e)  prestagao  dos  servigos  de  taxis  e  demais  servigos  de
utilidade pdblica.
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XIX.    elaborar,    implantar    e    executar    a    politica    de
desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar
o  pleno  desenvolvimento  das  func6es  sociais  das
areas   habitadas   e   garantir  o  bern   estar  de   seus
habitantes;

XX.      elaborar    e    executar,    com    a    participagao    das
associag6es representativas da comunidade, o plano
diretor   como   instrumento   basico   da   politica   de
desenvolvimento   e   de    expansao   urbana,    deste
Municipio;

XXI.     dispor  mediante  lei  especifica,   sobre  o  adequado
aproveitamento do solo urbano nao edificado e  sub-
utilizado,   podendo   promover   o   parcelamento   ou
edificagao  compuls6ria,   tributagao  progressiva  ou
desapropriacao,  na  forma  da  Constituig5o  Federal,
caso  o  seu proprietario nao promova seu adequado

aproveitamento;
XXII.    constituir a guarda municipal, destinada a proteg5o

de  seus  bens,  servigos  e  instalag6es,  inclusive  dos
bens privados, conforme dispuser a lei;

XXIII.  planejar e promover a defesa permanente contra as
calamidades pdblicas ;

XXIV  legislar  sobre  licitacao  e  contratagao  em  todas  as
modalidades  para administragao ptiblica municipal,
direta    e    indiretamente,    inclusive    as    fundag6es

pbblicas municipais e empresas  sob  o  seu controle,
respeitadas as nomas gerais da legislagao federal;

XXV.    participar da gestao regional na forma que depuser
a lei estadual;
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XXVI.  ordenar  o  trinsito  nas  vias  phblicas  e  a utilizagao
do sistema viario local;

XXVII.            disciplinar  a  localiza9ao,  instalagao,  funcio-
namento  de  maquinas,  motores,  estabelecimentos
industriais,  comerciais  e  de  servigos  prestados  ao

pdblico;
XXVIII.          fiscalizar e  implementar ag6es no  sentido  de

impedir invas6es de bens im6veis de propriedade do
Municipio.

SECAO ,I
DA COMPETENCIA COMUM

Art. 13 - E da competencia comum do Municipio, da Uniao
e do Estado.

11.

Ill.

IV.

zelar  pela  guarda  da  Constituigao,  das  leis  e  das
instituig5es  democraticas  e  conservar  o  patrim6nio

phblico;
cuidar da satide e assistencia pdblica, da protecao e

garantia   das   pessoas   portadoras   de   necessidades
especiais;

proteger os documentos,  as  obras  e outros bens  de
valor hist6rico,  artistico e cultural, os monumentos,
as     paisagens     naturais     notaveis     e     os     sitios
arqueol6gicos;
impedir a evasao,  a destruigao e a descentralizag5o
de obras de arte e de outros bens de valor hist6rico,
artistico ou cultural;
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V.          proporcionar   os   meios   de   acesso   a   cultura,   a
educagao e a ciencia;

VI.         proteger o meio ambiente e combater a poluigao em

qualquer de suas fomas;
VII.      preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII.     fomentar  a  produgao   agropecuaria  e  organizar  o

abastecimento alimentar;
IX.        promover programas de construgao de moradias e a

melhoria     das     condig6es     habitacionais     e     de

X.

XI.

saneamento basico;
combater  as   causas   da  pobreza  e   os   fatores   de
marginalizag5o, promovendo a integragao social dos
setores desfavorecidos ;
registrar,  acompanhar e fiscalizar as  concess6es  de
direitos   de   pesquisas   e   exploragao   de   recursos
hidricos e minerais em seus territ6rios;

XII.      estabelecer e implantar politica de  educagao para a
seguranga do trinsito.

SECAO Ill

DA COMPETENCIA SUPLEMENTAR

Art.  14 -Compete  ao  Municipio  suplementar  a  legislagao
federal  e  a  estadual  no  que  couber  e  naquilo  que  disser
respeito  ao   seu  peculiar  interesse,  visando  adaptagao   as
necessidades locais.
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CApiTULO IV
DAS VEDAC6ES

Art.  1 5 - A16m de outros casos previstos nesta Lei Organica,
ao Municipio e vedado:

I.            estabelecer       cultos       religiosos       ou       igrejas,
subvenciona-1as,  embaraca-lhe  o  funcionamento  ou
manter com eles os seus representantes relac6es  de
dependencia ou alianca, ressalvada, na forma da lei,
a colaborapao e interesses phblicos;

11.          recusar fe aos documentos ptiblicos;
Ill.        criar   disting6es   entre   brasileiros   ou   preferencias

entre si;
IV.        pemitir  ou  fazer  uso  de  bens  de  seu  patrim6nio

como meio de propaganda politico-partidaria;
V.          outorgar  iseng5es  ou  anistias  fiscais  ou  pemitir  a

remissao   de   dividas   sem   interesse  ptiblico  justi-
ficado  e  sem fins  lucrativos,  sob  pena  de  nulidade
do ato;

VI.        exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabelega;
VII.      instituir tratamento desigual entre contribuintes que

se   encontram   em   situag5o   equivalente,   proibida

qualquer distingao em razao de ocupacao profissio-
nal   ou   fung5o   por   eles   exercidas,   independen-
temente de  denominagao juridica dos  rendimentos,
titulos ou direitos;

VIII.     estabelecer    diferenca    tributala    entre    bens    e
servigos,  de  qualquer  natureza,  em  razao  de  sua

procedencia ou destino;
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IX.        cobrar tributos :

a) em relagao a fatos geradores ocorridos antes do inicio da
vigencia da lei que os houver instituido ou reajustado;
b)   no   mesmo   exercicio   financeiro   em   que   haja   sido

publicada a lei que o instituiu ou reajustou;

X.         utilizar tributos como efeito de confisco;
XI.        estab`elecer   limitag6es   ao   trafego   de   pessoas   ou

bens,` por meios de tributos, ressalvadas a cobranga
de pedagio pela utilizagao de vias conservadas pelo

poder pdblico;
XII.       instituir impostos sobre:

a)  patrim6nio,  renda  ou  servigo  da Uniao,  do  Estado  e  de
outros Municipios, e as autarquias e fundag6es instituidas e
mantidas pelo poder pdblico, no que se refere ao patrim6nio,
renda e aos servigos vinculados a suas finalidades essenciais
ou as dela decorrentes;
b) templos de qualquer culto;
c)  patrim6nio,  rendas  ou  servigos  dos  partidos  politicos,
fundap6es,    entidades    sindicais    dos    trabalhadores,    das
associac6es  comunitarias,  das  instituig6es  de  educagao  e
assistencia  social,  sem  fins  lucrativos,  declaradas  de  utili-
dade pdblica, atendidos os requisitos da lei;
d)  1ivros,  jomais,  peri6dicos   e  o  papel  destinado  a  sua
impressao.
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CApiTULO V
DA ADMiNlsTRAeAO poBLicA

SECAO I
DISPOSIC6ES GERAIS

Art.   16   -   A   administragao   pdblica   direta,   indireta   ou
fundacional    de    qualquer    dos    poderes    do    municipio,
obedecera   aos   principios   da   legalidade,   impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiencia e, tamb6m, ao seguinte:

I.           garantia  da  participagao  dos   cidadaos  e  de  suas
organizag6es  administrativas,  atrav6s  de  conselhos
colegiados    em    audiencias    ptiblicas,    alem    dos
mecanismos    previstos   na   Constituigao    Federal,
Estadual e desta Lei Organica;

11.          os    cargos,    empregos    e    fung6es    pdblicas    sao
acessiveis    aos    brasileiros    que    preencham    os
requisitos   estabelecidos   em   lei,   assim   como   os
estrangeiros, na forma da lei;

Ill.        a   investidura   em   cargos    ou   emprego   pdblico
depende  de  aprovagao  pr6via  em  concurso  pdblico
de provas  ou de provas  e  titulos,  de  acordo  com  a
natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego,
na forma prevista em lei, ressalvadas para cargo em
comiss5o  declarada  em  lei  de  livre  nomeacao   e
exoneragao;

IV.        o prazo de validade  do  concurso pdblico  sera de  2

(dois) anos prorrogivel uma vez, por igual periodo;
V.          durante o prazo improrrogavel previsto no edital de

convocacao,  aquele  aprovado  em  concurso pdblico
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VI.

de  provas  ou  de  provas  e  tfulos  sera  convocado
com   prioridade   sobre   novos    concursados    para
assumir cargo ou emprego na carreira;
as      func5es     de      confianga,      serao      exercidas
exclusivamente  por  servidores  ocupantes  de  cargo
efetivo,  e  os  cargos  em  comiss5o,  a  serem  preen-
chidos    por    servidores    de    carreira    nos    casos,
condig6es  e  percentuais  minimos  previstos  em  lei,
destinam-se apenas as atribuic6es de direcao, chefia
e assessoramento;

VII.      a  lei  reservara  percentual  dos  cargos  e  empregos

pdblicos para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e definira os crit6rios de sua admissao;

VIII.     a lei estabelecera os casos de contratacao por tempo
deteminado para atender a necessidade temporaria
de excepcional interesse phblico;

IX.         a    remuneragao    dos    servidores    phblicos    e    os
subsidios dos agentes politicos, somente poderao ser
fixados  ou alterados por lei especifica,  observada a
iniciativa    privativa    em    cada    caso,    assegurada
revisao  geral  anual,  sempre  na  mesma  data  e  sem
distingao de indices;

X.         os vencimentos dos cargos do poder Legislativo nao

poderao    ser    superiores    aos   pagos    pelo    Poder

XI.

XII.

Executivo;
6 vedada a vinculagao  ou equiparagao de quaisquer
esp6cies remunerat6rias, para efeito de remuneragao
de pessoal do servigo pdblico;
os  acr6scimos  pecuniarios  percebidos  por  servidor

pdblico   municipal   nao    serao    computados   nem
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acumulados  para  fins  de  concessao  de  acr6scimos
anteriores;

XIII.     os  vencimentos  dos  servidores  pdblicos  municipais
sao    irredutiveis    e   a   remuneragao   observara   o
disposto nos incisos XI e XII deste artigo;

XIV.     6   vedada   a   acumulagao   remunerada   de   cargos

ptiblicos,  exceto quando houver compatibilidade de
horarios,   observado   em   qualquer   caso   o   limite
estabelecido no inciso XXI

a) a de dois cargos de professor;
b)   a  de  urn  cargo   de  professor  com   outro,   t6cnico   ou
cientifico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
da sadde, com profiss6es regulamentadas;

XV.        a  proibigao  de  acumular  estende-se  a  empregos  e
fung6es   e  abrange   autarquias,  empresas  ptiblicas,
sociedades  de  economia  mista  suas  subsidiarias  e
sociedades   controladas,   direta   ou   indiretamente,

pelo poder ptiblico;
XVI.      nenhum  servidor  sera  designado  para  fung6es  nao

constantes das atribuidas ao cargo que ocupa, a nao
ser    na    hip6tese     de     substituigao,     percebendo

gratificagao estabelecida em lei ;
XVII.    a administragao  tributaria  e  seus  servidores  fiscais

terao,   dentro   de   suas   areas   de   competencia   e

jurisdigao,   precedencias   sobre   os   demais   setores
administrativos, na forma de lei;
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XVIII. somente    por    lei    especifica   podera    ser    criada
autarquia   e   autorizada   a   instituigao   de   empresa

phblica,   sociedade  de  economia  mista  e  de  fun-
dagao,  cabendo  a  lei  complementar,  neste  dltimo
caso definir as areas de sua atuag5o;

XIX.     depende de autorizagao legislativa,  em cada caso,  a
criagao  de  subsidiarias  das  entidades  mencionadas
no inciso anterior,  assim como a participagao delas
em empresas privadas;

XX.      ressalvados   os   casos   determinados   na   legislacao
federal   especifica,   as   obras,   servigos,   compras   e
alienag6es  serao  contratados  mediante  processo  de
licitagao  pdblica  que  assegure  igualdade  de  condi-

goes  a  todos  os  concorrentes,  com  clausulas  que
estabelegam `obrigac6es  de  pagamento,  mantidas  as
condig6es efetivas da proposta, nos termos da lei,  a

qual   somente  permitira  as   exigencias   de  qualifi-
cacao t6cnica e econ6mica, indispensavel a garantia
das obrigag6es;

XXI.     a   remuneragao   e   o   subsidio   dos   ocupantes   de
cargos,      empregos      phblicos      e      func6es      de
administragao  direta,  autarquica  e  fundacional,  dos
membros  de  qualquer  dos  Poderes  do  Municipio,
dos  detentores  de  mandato  eletivo  e   dos  demais
agentes politicos  e  os  proventos,  pens6es  ou outras
especie  remunerat6ria,  percebidas  cumulativamente
ou   nao,   incluidas   as   vantagens   pessoais   ou   de

qualquer  outra  natureza,  nao  poderao  exceder  ao
subsidio   mensal,   em   esp6cie,   dos   Ministros   do
Supremo    Tribunal    Federal,    aplicando-se    como
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1imite   no   Municipio,   o   subsidio   fixado   para   o
Prefeito.

XXII.   6 vedada a dispensa de  servidores  sindicalizados,  a

partir do registro da candidatura a cargo de diregao
ou  representagao  sindical  e,  se  eleito,  ainda  que
suplente, ate urn ano ap6s o final do mandato, salvo
se cometer falta grave nos temos da lei.

§  1° - A publicidade dos  atos, programas,  obras,  servicos  e
campanhas   dos   6rgaos   pdblicos   municipais,   devera   ter
carater educativo,  informativo ou de orientagao social,  dela
nao  podendo   constar  nomes,   simbolos   ou   imagens   que
caracterizem    promogao    pessoal    de    autoridade    ou    de
servidores pdblicos.

§  2°  -  A nao  observincia  do  disposto  mos  incisos  Ill  e  IV
deste  artigo  implicara  a  nulidade  do  ato  e  a  puni9ao  da
autoridade responsavel, nos termos da lei.

§  30 - A lei disciplinafa a forma de participagao do usuario
na   administrapao   phblica   direta   e   indireta,    regulando
especialmente:

a)   as   reclamag6es   relativas   a  apresentagao   dos   servigos

pdblicos em geral, asseguradas a manuteng5o de  servigo de
atendimento  ao  usuario  e  a  avaliapao  peri6dica,  extema  e
intema, da qualidade dos servigos;
b)  o  acesso  dos  usuarios  a  registros  administrativos  e  a
informag6es sobre atos do govemo;
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c)    a    disciplina    da    representagao    contra    o    exercicio
negligente  ou  abusivo  de  cargo,   emprego  ou  fung5o  na
administracao ptiblica.

§ 4° - Os atos de improbidade administrativa importarao em
suspensao  dos  direitos  politicos,  perda  da  fungao  phblica,
indisponibilidade  dos  bens  e  ressarcimento  do  erario,  na
forma   e   gradagao   prevista   na   legislagao   federal,   sem

prejuizo da agao penal cabivel.

§  5  -  0  Municipio  e  os  prestadores  de  servicos  ptiblicos
municipais responderao pelos danos que seus agentes, nesta

qualidade,   causarem  a  terceiros,   assegurado  o  direito  de
regresso contra o responsavel mos casos de dolo ou culpa.

§  6°  -  A  lei  dispora  sobre  os  requisitos  e  as  restrig6es  ao
ocupante  de  cargo  ou  emprego  da  administragao  direta  e
indireta,   que   possibilite  o   acesso   a   informag6es  privile-

giadas.

§  7° - A autonomia gerencial, ongamentaria e financeira dos
6rgaos e entidades da administragao direta e indireta podera
ser  ampliada  mediante  contrato,  a  ser  firmado  entre  seus
administradores e o poder pdblico, que tenha por objetivo a
afixagao de metas de desempenho para o 6rgao ou entidade,
cabendo a lei dispor sobre:

I.           o prazo de duragao do contrato;
11.          os controles e crit6rios de avaliagao de desempenho,

direitos,     obrigag6es     e     responsabilidades     dos
dirigentes;
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Ill.        a remuneragao do pessoal.

§  8°  -  i  vedada  a  percepgao  simultinea  de  pr6ventos  de
aposentadoria   decorrentes   do   art.   40   da   Constituigao
Federal,  com  a remuneragao  de  cargo,  emprego  e  fungao

ptiblica,  ressalvados  os  cargos  acumulaveis  na  forma  da
Constituigao   Federal   e   desta   Lei   Orginica,   os   cargos
eletivos e os cargos em comissao declarados em lei de livre
nomeapao e exonerag5o.

Art. 17 - 0 Poder Executivo Municipal 6 obrigado a adotar

plano de cargos, fung6es, vencimentos e salarios.

SECAO 11
DOS SERVIDORES Pt]BLICOS

Art.    18   -   0   Municipio   instituira,   no   ambito   de   sua
competencia, regime juridico hnico e plano de carreira para
os servidores da administracao ptibica direta, das autarquias
e das fundag5es ptiblicas.

§   1°  -  A  lei  assegurara  aos  servidores  da  administragao
direta  e  indireta,  isonomia  de  vencimentos  para  cargos  de
atribuic6es   iguais   ou   assemelhadas   do   mesmo   poder,
ressalvadas as vantagens de cafater individual e as relativas
a natureza ou ao local de trabalho.

§   2°  -  Aplicam-se  aos  servidores  municipais   os  direitos
seguintes:
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salario    minimo,    fixado    em    lei    nacionalmente
unificado,   capaz  de   atender  a  suas  necessidades
vitais  basicas  e  as  de  sua  familia  com  moradia,
alimentagao,    satde,    educagao,    1azer,    vestuario,
higiene, transporte previdencia social, com reajustes

peri6dicos  que  lhe  preservem  o  poder  aquisitivo,
sendo vedada sua vinculagao para qualquer fim;

11.          irredutibilidade   de   salario,   salvo   o   disposto   em
convencao ou acordo coletivo;

Ill.        d6cimo  terceiro  salario  com  base  na  remuneragao
integral ou no valor da aposentadoria;

IV.        remuneragao   do   trabalho   notumo   superior   a   do
diuno;

V.          salario  familia  pago  em  razao  do  dependente  do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

VI.        duragao   do  trabalho  normal  nao   superior  a  oito
horas diarias e quarenta e quatro semanais, facultada
a compensagao de horarios e a redugao da jomada,
ou   mediante   acordo   ou   conveng5o   coletiva   de
trabalho para os empregados pbblicos;

VII.      repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos;

VIII.     remuneragao do  servigo extraordinario  superior, no
minimo, em cinquenta por cento a do normal;

IX.        gozo de ferias anuais remuneradas com pelo menos,
1/3 urn tergo a mais que o salario normal;

X.         Iicenga  a  gestante,  sem  prejuizo  do  emprego  e  do
salario, de 180 (cento e oitenta) dias;

XI.        Iicenga apatemidade, nos termos da lei;
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XII.      proteg5o    do   mercado    de   trabalho    da   mulher,
mediante incentivos especificos, nos temos da lei;

XIII.     redugao  dos  riscos  inerentes  ao. trabalho,  por meio
de normas de salde, higiene e seguranga;

XIV.     proibigao  de  diferenga de  salarios,  de  exercicio  de
fung6es  e  de  criterio  de  admissao  por  motivo  de
sexo, idade, cor ou estado civil;

§ 3° - 0 membro de poder, o detentor de mandato eletivo e
os   Secretarios   municipais,   serao  remunerados   exclusiva-
mente  por  subsidios  fixados  em  parcela  tinica,  vedado  o
aciescimo    de    qualquer    gratificagao,    adicional,    abono,

premio,  verba  de  representagao   ou  outra  especie  remu-
nerat6ria,  obedecido,  em  qualquer caso,  o  que  disp6em  os
artigos   37,   X   e  XI;   39,   §4°;   150,   11   e   153,   §2°,   I,   da

Constituig5o Federal de 1988.

§   4°   -   Os   Poderes   Executivo   e   Legislativo   publicarao
anualmente os valores dos subsidios e das remunerac5es dos
cargos e empregos phblicos.

§  5° - A lei municipal podera estabelecer a relaca-o  entre  a
maior  e   a  menor  remunerapao   dos   servidores   pdblicos,
obedecido, em qualquer caso, o disposto nesta Lei Organica.

Art.19 -0 servidor pdblico municipal sera aposentado nos
termos da Constituig5o Federal e da Constituicao Estadual.

Art.  20 -  Ao  servidor pdblico  municipal,  em  exercicio  de
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposig5es:
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I.

11.

tratando-se de mandato  eletivo federal,  estadual ou
distrital,  ficara  afastado  de  seu  cargo,  emprego  ou
fungao;
investido no mandato  de Prefeito,  sera  afastado  do
cargo,   emprego   ou   fungao,   sendo-1he   facultado
optar pela remuneragao;

Ill.        investido    no    mandato    de    Vereador,    havendo
compatibilidade de hordrio,  percebera as vantagens
de  seu  cargo,  emprego  ou fungao,  sem prejuizo  do
subsidio    do    cargo     eletivo,     e    nao,     havendo
compatibilidade,  sera  aplicada  a  norma  do  inciso
anterior;

IV.        em  qualquer  caso  que  exija  o  afastamento  para  o
exercicio do mandato eletivo, seu tempo de servigo
sera  contado  para  todos  os  efeitos  legais,  exceto

para promog5o por merecimento;
V.          para  efeito  de beneficio  previdenciario,  no  caso  de

afastamento,  os  valores  sao  determinados  como  se
no exercicio estivesse.

Art.  21  -  Sao  estaveis,  ap6s tres  anos de  efetivo exercicio,
os  servidores  nomeados  para  cargo  de  provimento  efetivo
em virtLide de concurso ptiblico.

§  1° -0 servidor pdblico estivel s6 perdera o cargo:

11.

em   virtude   de   sentenga   judicial   transitada   em

julgado;
mediante  processo  administrativo  em  que  lhe  seja
assegurada ampla defesa;
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Ill.        mediante  procedimento  de  avaliac5o  peri6dica  de
desempenho,    na    forma    de    lei    complementar,
assegurada ampla defesa.

§   2°  -   Invalidada  por  sentenga  judicial   a  demissao   do
servidor estavel, sera ele reintegrado, e o eventual ocupante
da vaga,  se  esfavel,  reconduzido  ao  cargo  de  origem,  sem
direito a indenizagao, aproveitado em outro cargo ou posto
em   disponibilidade   com   remuneragao   proporcional   ao
tempo de servigo.

§  3° - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor  estavel  ficara  em  disponibilidade,  com  remune-
racao proporcional  ao  tempo  de  servigo,  ate seu  adequado

aproveitamento em outro cargo.

§  4°  -  Como  condicao  para  a  aquisigao  da  estabilidade,  5
obrigat6ria    a    avaliacao    especial    de    desempenho    por
comissao instituida para essa finalidade.

Art.  22 -  i  livre  a  associacao  profissional  ou  sindical  do
servidor pdblico municipal na forma da lei  federal,  obser-
vando o seguinte:

6  vedada  a  criagao  de  mais  de  uma  organizagao
sindical,    em    qualquer    grau,    representativa    de
categoria profissional ou econ6mica, na mesma base
territorial,   para   os   servidores   da   administragao
direta, das autarquias e das fundac6es;
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11. 6  assegurado  o  direito  de  filiagao  de   servidores,

profissionais liberais, profissionais da area de salde,
a associagao sindical de sua categoria;

Ill.        os     servidores    da    administra9ao     indireta,     das
empresas  pdblicas  e  de  economia  mista,  poderao
associar-se em sindicato pr6prio;

IV.        ao   sindicato   dos   servidores   phblicos   municipais
cabe  a defesa dos  direitos  e interesses  coletivos  ou
individuais   da   categoria,   inclusive   em   quest5es

judiciais ou administrativas;
V.          a assembleia geral fixara a contribuigao que,  em se

tratando de  categoria   profissional,  sera descontada
em folha,  para custeio  do  sistema confederativo  da
representagao    sindical    respectiva,    independente-
mente da contribuigao prevista em lei;

VI.        ningu6m   sera   obrigado   a   filiar-se   ou   manter-se
filiado ao sindicato;

VII.       5    obrigat6rio    a    participagao    do    sindicato    nas
negociac6es coletivas de trabalho;

VIII.     o  servidor aposentado  filiado  tern direito  a votar  e
ser votado nas organizag6es sindicais.

Art.  23 - 0 direito de greve sera exercido nos termo e nos
limites definidos em lei especifica.

Art.   24  -   A  lei   dispora,   em   caso   de   greve,   sobre   o
atendimento das necessidades inadiaveis da comunidade.

Art.   25  -   i   assegurada   a   participagao   dos   servidores

ptiblicos    municipais,    por    eleicao,    mos    colegiados    da
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administrag5o ptiblica em que seus  interesses profissionais
ou previdenciarios sejam objeto de discussao e deliberagao.

Art.  26  -  Haverd  uma  instancia  colegiada  administrativa

pra   dirimir    controv6rsias    entre    o    Municfpio    e    seus
servidores     ptiblicos,     garantida     a     paridade     na     sua
composi95o.

Art.  27 -  0 Municipio  instituira Conselhos  de politica de
administragao  e  remunera9ao  de  pessoal,  integrados  por
servidores designados pelos respectivos poderes.

TiTULo Ill
DA ORGANIZACA0 DOS PODERES

CApiTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

SECAO I
DA CAMARA MUNICIPAL

Art.   28  -  0  Poder  Legislativo  6  exercido  pela  Camara
Municipal que tern fung6es legislativas, de fiscalizagao e de
controle   extemo   do   Executivo,   de   julgamento   politico
administrativo, de assessoramento  ao Poder Executivo e de
administragao de sua economia intema.

Paragrafo   Onico.  Cada  legislatura  tern  a  duragao  de  4

(quatro)   anos,   correspondente   cada   ano   a   uma   Sessao
Legislativa.
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Art.  29 -  A Camara  Municipal  comp6e-se  de  Vereadores
eleitos  pelo  sistema  proporcional,  como  representantes  do

povo, com mandato de quatro anos.

§   1°  -  Sao  condig5es  de  elegibilidade  para  o  exercicio  do
mandato  de  Vereador,  de  acordo  com  o  art.   14,  §  3°  da
Constituig5o Federal.

I.            o pleno exercicio dos direitos politicos;
11.          o alistamento eleitoral;

Ill.        o domicilio eleitoral na circunscrigao;
IV.        afiliagaopartidaria;
V.          a idade minima de dezoito anos;
VI.        ser alfabetizado.

§  2° -0 ntimero de Vereadores deste Municipio sera de  11
observados   os   parametros   estabelecidos   na   Constituigao
Federal  e  consubstanciado  no  levantamento  populacional
realizado  pelo  IBGE  -  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatistica.

Art.    30   -   A   Camara   Municipal   reunir-se-a   anual   e
ordinariamente, na  Sede do Municipio,  de 2 de fevereiro  a
17  de julho  e de  1°  de  agosto  a 22  de  dezembro,  podendo
reunir-se tambem por convocagao extraordinaria.

§   1°  -  As  reuni5es  inaugurais  de  cada  sessao  legislativa
marcadas para as datas que lhes correspondem, serao trans-
feridas   para   o   primeiro   dia   dtil   subsequente,   quando
coincidirem com sabados, domingos e feriados.

§ 20 -A convocagao extraordinaria da Camara far-se-a:
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I.           pelo prefeito, quando este a entender necessaria;
11.          pelo presidente da camara para o compromisso e a

posse do Prefeito e do Vice Prefeito;
Ill.        pelo  Presidente  da  Camara  ou  a  requerimento  da

maioria dos membros da casa, em casos de urg6ncia
ou interesse pdblico relevante;

IV.        pela comiss5o Representativa da camara.

§   3°  -  Na   Sessao  Legislativa  Extraordinaria,   a  Camara
Municipal somente deliberara sobre a mat6ria para a qual foi
convocada, vedado o pagamento de parcela indenizat6ria em
razao da convocagao.

Art.  31  -  As  deliberac5es  da  Camara  sefao  tomadas  por
maioria  de   votos,   presente   a  maioria   absoluta   de   seus
membros,    salvo    disposig5o    em    contrdrio    prevista   no
Regimento    Intemo   da   Casa   ou   disposieao   desta   Lei
Organica.

Art.  32     -   A   Sessao   Legislativa   Ordinaria   nao   sera
interrompida   sem   a  deliberagao   sobre   o   projeto   de   lei
orgamentaria.

Art.  33 - As  Sess6es  da Camara realizar-se-ao  em recinto
destinado  ao  seu  funcionamento,  salvo  hip6teses  previstas
no Regimento Intemo.

§    |°    -    0    dia    e   horario    das    Sess6es    Ordinarias    e
Extraordinarias  da  Camara Municipal  sera estabelecido  de
acordo com o que dispuser o Regimento Intemo.
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§   2°  -   Poderao  ser  realizadas   Sess6es   Solenes   fora  do
recinto da Camara.

§  3° - No recinto de reuni6es  do Plenario nao poder5o  ser
afixados  quaisquer  simbolos,  quadros,  faixas,  cartazes  ou
fotografias  que  impliquem  propaganda  politico-partidaria,
ideol6gica,  religiosa  ou  de  cunho  promocional  de  pessoas
vivas ou de entidades de qualquer natureza.

§  40 - 0  disposto neste artigo nao  se aplica a colocagao  de
brasao  ou bandeira do Pals,  do Estado  e do Municipio, na
forma da legislagao aplicavel.

Art.  34 - As  Sess6es  serao pdblicas,  salvo  deliberagao em
contrario,  por  voto  de  dois  tergos  (2/3)  dos  Vereadores,
adotado em razao de motivo relevante.

Art.  35 - As Sess6es somente serao abertas com a presenga
de, no minimo 1/3 (urn tergo) dos Membros da Camara, nao

podendo, neste caso, haver deliberagao.

§   1°  -  As  deliberag6es  da  Camara  terao  duas  discuss6es,
excetuando-se as mog5es, as indicag6es e os requerimentos

que terao apenas uma discussao.

§  2°  -  Considerar-se-a presente  a  Sessao,  o  Vereador  que
assinar o livro de presenga ate a declaragao de abertura dos
trabalhos  da  Ordem  do  Dia,  participar  dos  trabalhos  do
Plenario e/ou de votag5o.
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SECAO 11

DAS ATRIBUIC6ES DA C^MARA MUNICIPAL

Art.   36  -  Cabe  a  Camara  Municipal,  com  a  sangao  do
Prefeito,   legislar   sobre   as   mat6rias   de   compet€ncia   do
Municipio, especialmente sobre:

I.           assunto de interesse local, inclusive suplementado a
legislag5o federal e a estadual, notadamente no que
diz respeito:

a)  satde,  a  assist€ncia pdblica  e  a proteg5o  e  garantia  das

pessoas portadoras de necessidades especiais;
b)  protegao  de  documentos,  obras,  outros  bens  de  valor
hist6rico,   artistico   e   cultural   como   os   monumentos,   as

paisagens  naturais  notaveis  e  os   sitios  arqueol6gicos  do
Municipio;
c) impedir a evasao, destruic5o e descaracterizag5o de obras
de arte  e  outros bens de valor hist6rico,  artistico e  cultural
do Municipio;
d)  abertura  de  meios  de  acesso  a  cultura,  a  educag5o  e  a
ciencia;
e) protegao  ao meio ambiente  e ao combate  a poluicao  em

qualquer de suas formas;
D incentivo a indhstria e ao com6rcio;
g) criagao de distritos industriais;
h)  fomento  da  producao  agropecu5ria  e  a  organizag5o  do
abastecimento alimentar;
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i)   promogao   de   programas   de   construgao   de   moradias,
melhorando  as  condig5es  habitacionais  e  de  saneamento
basico;

j)   combater   as   causas   da   pobreza   e   aos   fatores   da
marginalizagao, promovendo a integragao social dos setores
desfavorecidos;
k) registro, acompanhamento e a fiscalizagao das concess6es
de  pesquisa  e  exploragao  dos  recursos  hidricos  e  minerais
em seu territ6rio;
1)  estabelecimento e  a implantacao da politica de  educapao

para o transito;
in)  cooperapao  com  a Uniao  e  o  Estado,  tendo  em vista  o
equilibrio do desenvolvimento e do ben estar, atendendo as
normas fixadas em lei complementar federal;
n)    uso    e    ao    armazenamento    dos    agrot6xicos,    seus
componentes e afins;
o) politicas phblicas do Municipio.

11.          tributos  municipais,  bern como  autorizar  iseng5o  e
anistias fiscais e a remissao de dividas;

Ill.        orgamento    anual,   plano   plurianual    e   diretrizes
ongamentarias,  bern  como  autorizar  a  abertura  de
creditos suplementares e especiais;

IV.        obtengao e concessao de empr6stimo e operac5es de
cr6dito,   ben   como    a   forma   e    os    meios    de

pagamento;
V.          concessao de auxilio e subveng6es;
VI.        concess5o e perinissao de servigos pbblicos;
VII.      concessao de direito real de uso de bens municipais;
VIII.     alienacao de bens m6veis e im6veis;
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IX.        aquisig5o   de   bens   im6veis,   quando   se   tratar  de
doagao;

X.          criagao, organizagao e supressao de distritos, obser-
vada a legislagao estadual;

XI.        criagao,  alteragao  extingao  de  cargos,  empregos  e
fung6es  pdblicas  e  fixagao  na  respectiva  remune-
ra9ao;

XII.       plano diretor;
XIII.     alteragao  e  denominacao  de  piedios,  vias  e  logra-

douros pdblicos;
XIV.     ordenamento, parcelamento, uso e ocupagao do solo

urbano;
XV.       organizagao e prestagao de servigos pdblicos.

Art.  37 -  Compete  a  Camara  Municipal,  privativamente,
entre outras, as seguintes atribuig6es:

I.           elaborar o seu Regimento Intemo;
11.          eleger sua Mesa Diretora,  bern como  destitui-la na

forma desta Lei Organica e do Regimento Intemo;
Ill.        fixar   o   subsidio   do   Prefeito,   do   vice-Prefeito,

Secretarios  Municipais   e  dos  Vereadores,  obede-
cendo o que disp5em os arts. 37, XI, 39,§4°;  150,11;

153,  Ill  e  153,  §2°,  I,  da  Constituigao  Federal  de
1988;

IV.        exercer,   com   auxilio   do   Tribunal   de   Contas   ou
•        6rgao   estadual   competente,   a  fiscalizacao   finan-

ceira,  ongamentaria,  operacional  e  patrimonial  do
Municipio;
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V.

VI.

VII.

julgar as  contas  anuais do Municipio  e  apreciar os
relat6rios sobre a execucao dos planos de Govemo;
sustar os  atos normativos do Poder Executivo que

exorbitem  o poder regulamentar  ou dos  limites  de
delegagao legislativa;
dispor    sobre    sua    organizacao,    funcionamento,

policia,    criagao,    transformagao    ou   extingao    de
cargos,  empregos  e  fung6es  de  seus  servigos,  e  a
iniciativa    de    lei    para    fixapao    da    respectiva
remuneragao,  observados  os  parametros  estabeleci-
dos na lei de diretrizes orgamentarias;

VIII.     autorizar  o  Prefeito  a  se  ausentar  do  Municipio,

quando a aus6ncia exceder a 15 (quinze) dias;
IX.        mudar temporariamente a sua sede;
X.         fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do poder

Executivo,  incluidos  os  da administragao indireta e

XI.

funcional;

proceder  a  tomada  de   contas  anuais  do  Prefeito
Municipal   quando   nao   apresentadas   a   Camara
dentro   do   prazo   de   60   (sessenta)   dias   ap6s   a
abertura da Sessao legislativa;

processar e julgar os Vereadores, na forma da lei;
representar    ao     Procurador    Geral    de    Justiga,
mediante  aprovagao  de  2/3  (dois  tergos)  dos  seus
membros,   contra   o   Prefeito,   o   Vice-Prefeito   e
Secretarios  Municipais  ou  ocupantes  de  cargos  da
mesma  natureza,   pela  pratica  de   crime  contra  a
Administrag5o Ptiblica que tiver conhecimento;
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XIV.     dar posse  ao  Prefeito  e  ao  Vice-Prefeito,  conhecer
de   sua   rendncia   e   afasta-los   definitivamente   do
cargo, nos termos previstos em Lei;

XV.       conceder licenga ao prefeito, ao vice-Prefeito e aos
Vereadores para afastamento do cargo;

XVI.     criar  comiss6es  especiais  de  inqu6ritos  sobre  fato
determinado   que   se   inclua   na   competencia   da
Camara  Municipal,   sempre   que   o   requerer  pelo
menos  1/3 (rim tergo) dos membros da Camara;

XVII.   convocar os Secretarios Municipais ou ocupantes de
cargos da mesma natureza para prestar informag6es
sobre mat6ria de sua competencia;

XVIII.  solicitar  informag6es  ao  Prefeito  Municipal  sobre
assuntos referentes a Administragao;

XIX.     autorizar referendo e convocar plebiscito;
XX.      conceder  titulo  honon'fico  a  pessoas  que  tenham

reconhecidamente prestados  servicos ao Municipio,
mediante decreto  legislativo  aprovado pela maioria
de 2/3 (dois) tergos de seus membros.

§  1° -Cada Vereador s6 podefa apresentar no maximo duas
proposig6es por ano para titulo honon'fico.

§   2°  -   A  Camara  de  Vereadores,   ou  qualquer  de   suas
Comiss6es,   podera   convocar   Secretarios   Municipais   ou

quaisquer  titulares  de  6rg5os  diretamente  subordinados  ao
Executivo para prestarem, pessoalmente, informag5es sobre
assunto  previamente  determinado,  dentro  do  prazo  de   15

(quinze)   dias,   importando   crime   de   responsabilidade   a
aus6ncia sem justificagao adequada.
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§   30  -  Os   Secretarios  Municipais  poderao  comparecer  a
Camara  Municipal,  ou  a  qualquer  de  suas  Comiss6es,  por
sua   iniciativa   e   mediante   entendimentos   com   a   Mesa
respectiva,    para   expor   assunto   de   relevancia   de    sua
secretaria.

§   4°  -  A  Mesa  da  Camara  podera  encaminhar  pedidos
escritos   de   informag6es   a   Secretarios   Municipais   ou   a

qualquer    das    pessoas    referidas    no    §2°    deste    artigo,
importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o n5o
atendimento, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, bern como
a prestacao de informag6es falsas.

Art.  38 - Ao t6rmino de cada Sessao Legislativa a Camara
elegera,  dentre  os  seus  membros,  em  votacao  aberta,  uma
Comissao   Representativa,   cuja   composigao   reproduzira,
tanto quanto possivel, a proporcionalidade da representacao

partidaria   ou   dos   blocos   parlamentares   na   Casa,   que
funcionara    nos    interregnos    das     Sess6es    Legislativas
Ordinarias, com as seguintes atribuig5es:

I.           reunir-se  ordinariamente  a  cada  15  (quinze)  dias  e
extraordinariamente,   sempre   que   convocada  pelo
seu Presidente;

11.          zelar pelas prerrogativas do poder Legislativo;
Ill.        zelar   pela   observancia   da   Lei   Organica   e   dos

direitos e garantias individuais;
IV.        convocar extraordinariamente a camara em caso de

urgencia ou interesses pbblico relevante;
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§  1° - A Comissao Representativa e constituida por 03(tres)
Vereadores.

§  2° - A Comissao Representativa deve apresentar relat6rio
dos  trabalhos  por  ela  realizados,  quando  do  reinicio  do

periodo de funcionamento ordinario da Camara.

Art.  39 -  A Mesa  da  Camara,  em  Ato,  enviari  ao  Poder
Executivo do Municipio, ate 31  de agosto de cada ano, para
inclusao   na   sua,    a   proposta   de   orgamento   do   Poder
Legislativo para o exercicio seguinte.

SECAO Ill
DOS VEREADORES

Art.  40 - Os Vereadores  s5o inviolaveis por suas  opini6es,

palavras e votos no exercicio do mandato e na circunscrigao
do Municipio.

Art. 41 - i vedado ao Vereador:

I.            desde a expedigao do diploma:

a)  firmar  ou  manter  contrato  com  o  Municipio,  com  suas
autarquias,   fundac5es,   empresas   pdblicas,   sociedades   de
economia mista ou com concessionarias de servico phblico,
salvo quando o contrato obedecer a clausulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, fungao ou emprego remunerado,
in.clusive os que sejam demissiveis ad nt/ft/ng nas entidades
constantes da alinea anterior,  salvo  aprovagao em concurso
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pdblico  observado  o  disposto  no  art.  38  da  Coustituigao
Federal.

11.           desde a posse:

a)   ocupar   cargo,    fungao    ou   emprego,    de    que    seja
demissiveis ad ndfLng nas entidades referidas no inciso
I, a, deste artigo, salvo o cargo de Secretario Municipal
ou equivalente;

b)   exercer    outro    cargo    eletivo    federal,    estadual    ou
municipal;

c)   ser proprietario,  controlador ou diretor de empresa que

gozedefavordecorrentedecontratocompessoajuridica
de direito pdblico do Municipio, ou nela exercer fungao
remunerada;

d)   patrocinar   causa  junto   ao   Municipio   em   que   seja
interessada  qualquer  das  entidades  a  que  se  refere  a
alinea "a" do inciso I.

Art. 42 - Perdera o mandato o Vereador:

11.

Ill.

que  inffingir qualquer das proibig6es  estabelecidas
no artigo anterior;
cujo procedimento for declarado incompativel com
o decoro parlamentar ou  atentat6rio  as  instituie6es
vigentes;

que    deixar    de    comparecer,    em    cada    Sessao
Legislativa  anual,  a  1/3  (terga  parte)  das  Sess6es
Ordinalas   da  Camara,   salvo  motivo   de  doenga
devidamente    comprovada,    1icenga    ou    missao
autorizada pela Edilidade;
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IV.        que perder ou tiver suspensos seus direitos politicos;
V.          quando   decretar   a   Justiga   Eleitoral,   mos   casos

previstos   nesta   Lei   Organica,   nas   Constituig6es
Federal e Estadual;

VI.        que    sofrer    condenagao    criminal    em    sentenga
transitada em julgado.

§  1° -Alem de outros casos definidos no Regimento Intemo
da Camara Municipal,  considerar-se-a incompativel com o
decoro parlanentar o  abuso das prerrogativas  asseguradas
ao Vereador,  a percepgao de vantagens  ilicitas ou imorais
ou revelar o conteddo de debates considerados secretos pela
assembleia legislativa.

§  2° - Nos casos dos incisos I, 11 a VI a perda do mandato
sera  declarada  pela  Camara  por  voto  aberto   e  maioria
absoluta,   mediante  provocagao   da  Mesa  ou  de  Partido
Politico representado na Camara, assegurada ampla defesa.

§  3° - Nos casos previstos mos incisos Ill,  IV e V,  a perda
sera declarada pela Mesa da Camara, de oficio ou mediante

provocagao  de  qualquer  de  seus  membros  ou  de  Partido
Politico representado na Casa, assegurada ampla defesa.
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SECAO IV
DAS LICENCAS

Art. 43-0 Vereador podefa licenciar-se:

I.           por  motivo  de  doenga  impeditiva  do  exercicio  de
suas  fung6es,  comprovada por pericia ou por junta
m6dica;

11.          para     tratar,     sem     remuneracao,     de     interesse

particular,  desde  que  o  afastamento  nao ultrapasse
120 (cento e vinte) dias por sessao legislativa;

Ill.        para  desempenhar  miss6es  temporarias,  de  carater
cultural ou de interesse do Municipio;

IV.        para    desempenhar    fune5es    de    Secretario    do
Municipio ou fungao equivalente;

V.          por  180  (cento  e  oitenta)  dias  no  caso  da gestante,

podendo optar por 30 (trinta) dias antes e 150 (cento
e cinquenta) dias ap6s o parto.

VI.        Por 05 (cinco) dias, no caso de Licenga patemidade,
nos temos da legislacao vigente.

§     1°     -     Nao     perdera     o     mandato,     considerando-se
automaticamente licenciado, o Vereado r investido no cargo
de     Secretario     Municipal    ou    Diretor    de     6rgao     da
Administragao Phblica Direta ou Indireta do Municipio.

§  2° - 0 Vereador licenciado nos termos do inciso I, desde
que a licenga nao ultrapasse 30 (trinta) dias, inciso Ill , V e
VI percebera sua remuneracao integral.
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§  3° - A licenga prevista no inciso Ill nao sera inferior a 30
(trinta) dias e o Vereador nao podefa reassumir o exercicio
do mandato antes do t6rmino da licenga, a qual somente sera
negada  pelo  voto  de  2/3   (dois  tergos)  dos  membros  da
Camara.

§  4° -  Independentemente de requerimento,  considerar-se-a
como   licenga   o   n5'o   comparecimento   ds   reuni6es   dos
Vereadores privados temporariamente de sua liberdade,  em
virtude de processo criminal em curso.

§    50   -   No    caso   do    §1°,    o   Vereador   considerar-se-a
automaticamente  licenciado  sendo-1he  facultado  optar  pela
remuneragao.

§  6° - 0 exercicio da vereanga por servidor ptiblico se clara
de  acordo  com  o  estabelecido  no  art.  38  da  Constituigao
Federal.

§  7°  -  0  Vereador ocupante  de  cargo,  emprego  ou  fungao
pdblica  municipal  e  inamovivel  de  oficio  pelo  tempo  de
duracao do seu mandato.

Art.  44 -  Dan-se-a  a  convocagao  do  Suplente  de  Vereador
nos casos de vaga ou licenga.

§  1° -0 suplente convocado devera tomar posse no prazo de
10 (dez) dias, contados da data da convocagao, salvo motivo

justo   e   aceito   pela   Camara,    admitindo-se   nesse   caso
prorrogagao do prazo.
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§ 2° - Enquanto a vaga a que se refere o parigrafo anterior
nao  for preenchida,  calcular-se-a o qu6rum em fungao dos
Vereadores remanes centes.

§  30 - A  convocagao  s6  se clara se o titular fizer pedido  de
licenga e esta seja igual ou superior a 30 dias.

Art.   45  -  No  ato  da  posse  os  Vereadores   apresentarao
declaragao  de  bens,   com  indicacao  das   fontes  de  renda
repetida  ao  final  de  cada  exercicio  financeiro,  bern como,
nos  casos de t6rmino do mandato, rendncia ou afastamento
efetivo do mesmo, sendo arquivada em pasta.

SECAO v
DA ELEICAO DA MESA

Art.   46  -   A  Camara  reunir-se-a  em   1°   de  janeiro,   no

primeiro  ano  da legislatura, para posse de  seus Membros  e
eleigao da Mesa.

§  1°  -  A posse  ocorrera  em  sessao  solene,  que  se realizara
independente  de  ndmero,  sob  a  Presidencia  do  Vereador
mais idoso dentre os eleitos presentes.

§ 2° - 0 Vereador que nao tomar posse na sessao prevista no
paragrafo  anterior devera faze-lo no prazo de  10  (dez) dias
sob pena de perda do mandato,  salvo motivo justo e aceito

pela maioria absoluta dos membros da Camara.

§  3° - Imediatamente ap6s a posse, os Vereadores reunidos,
conforme §  1° e, havendo maioria absoluta dos membros da
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Camara,   elegerao   os   componentes   da  Mesa,   que   serao
automaticamente empossados.

§  4°  -  Inexistindo  niinero  legal,  o  Vereador  mais  idoso
dentre  os  eleitos  presentes  permanecera  na  presidencia  e
convocara sess5es diinas, ate que seja eleita a Mesa.

§ 5° - A eleigao da Mesa da Camara, para o segundo bienio,
far-se-a na ultima Sess5o 0rdinaria do segundo ano de cada
legislatura,  e  a posse  dos  eleitos  para nova Mesa Diretora
dar-se-a no dia 1° de janeiro do ano subsequente.

Art.  47 - 0 mandato da Mesa sera de dois  anos,  admitida
recondugao no  todo  ou em parte de  seus  membros,  para o

periodo subsequente.

Art.  48  -  A  Mesa  da  Camara  comp6e-se  dos  cargos  de
Presidente,    Vice-Presidente,    1°    e    20    Secretalio,    com
mandato de 2 (dois) anos.

§  1° - Na constituigao  da Mesa 6  assegurada,  tanto  quanto
possivel,  a representagao pfoporcional  dos  partidos  ou dos
blocos parlamentares que participam da Casa.

§  2° - Na ausencia dos membros da Mesa, o Vereador mais
idoso assumird a Presidencia.

§  30 - Qualquer componente da Mesa podefa `ser destituido
da mesma,  pelo voto  de  2/3  (dois  tergos)  dos  membros  da
Camara,    quando    faltoso,    omisso    ou    ineficiente    no
desempenho  de  suas  atribuig6es  regimentais,  elegendo-se
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outro   Vereador   para   a   complementagao   do   mandato,
assegurada ampla defesa.

Art. 49 -A Camara tera comiss6es permanentes e especiais.

§  1°  As  Comiss6es  Permanentes  e  Especiais,  em  razao  da
mat6ria de sua competencia, cabe:

I.           realizar audiencias ptiblicas com entidade civil;
11.          discutir   e   votar   Projeto   de   Lei,   dispensada   a

competencia do Plenario,  salvo recurso  de  1/3  (urn
tergo)  dos  membros  da  Camara  e  excetuados  os

projetos:

a) de lei complementar;
b) de c6digo;
c) de iniciativa popular ou de comissao;
d) relativo a mat6ria que nao possa ser objeto de delegagao,
nos termos da Lei Organica Municipal;
e) que tenha recebido pareceres divergentes;
I) em regime de urgencia especial e simples;

g)  relativo  a mat6ria definida nesta Lei Orginica  como de
competencia especifica do Plenalo;

Ill.        convocar   os   secretarios   ou   servidores   pdblicos
municipais, para prestar, pessoalmente, informag5es
sobre     assunto     previamente     determinado,     ou
conceder-1he    audiencia   para   expor   assunto    de
relevancia de sua area;
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IV.        receber  petig6es,   reclamag6es,   representag6es   ou

queixas de qualquer pessoa contra atos ou omiss5es
das autoridades ou entidades pdblicas;

V.          encaminhar,   atrav6s   da  Mesa,  pedido   escrito  de
informagao a Secrefario municipal;

VI.        solicitar   depoimento   de   qualquer   autoridade   ou
cidadao, ben como inquirir testemunhas;

VII.      exercer,     no     ambito    de    sua     competencia,     a
fiscalizagao     dos     atos     do     Executivo     e     da
administra95o indireta;

VIII.     apreciar programas  de  obras  e planos,  e  sobre  eles
emitir parecer;

IX.        acompanhar    junto     a    Prefeitura    Municipal     a
elaboragao  da  proposta  ongamentaria,  bern  como  a
sua posterior execuc5o;

X.          exercer    o    acompanhamento     e    a    fiscalizagao
contabil, financeira e operacional do Municipio;

XI.        determinar a realizagao,  com o  auxilio do Tribunal
de   Contas   dos   Municipios,   diligencias,   pen'cias,
inspeg6es,    e    auditorias    de    natureza    contabil,
financeira,  orgamentala,  operacional  e patrimonial
nas unidades administrativas dos Poderes Executivo

XII.
e Legislativo;
estudar   qualquer   assunto   no   respectivo   campo
tematico  ou  area  de  atividade,  podendo  promover,
em  seu  ambito,  conferencias,  exposig5es,  palestras
ou seminarios.

§   2°  -  As  Comiss5es  Especiais  de  Representagao  serao
constituidas para representar a Camara em atos extemos de
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carater  civico  ou  cultural,  dentro  ou  fora  do  territ6rio  do
Municlpio.

§  3°  -  Na  formagao  das  comiss6es,  assegurar-se-a,  tanto
quanto possivel,  a representag5o proporcional dos partidos
ou  dos  blocos  parlamentares  que  participem  da  Camara,
ainda que pela proporcionalidade nao lhe caiba lugar.

§  4°  - As  comiss6es parlamentares  de  inquerito,  que  terao
poderes de investigagao pr6prios das autoridades judiciais,
al6m  de  outros  previstos  no  Regimento  Intemo  da  Casa,
serao      criadas      pela      Camara      Municipal,      mediante
requerimento  de  1/3  (urn tergo)  de  seus  membros,  para  a
apurapao de fato determinado e por prazo certo, sendo suas
conclus6es,   se   for  o   caso,   encaminhadas   ao  Ministerio
Ptiblico,   para  que  promova  a  responsabilidade   civil   ou
criminal dos infratores.

Art.    50   -   A   Maioria,   a   Minoria,   as   Representag5es
Partidarias  mesmo  com  apenas  urn  membro,  e  os  blocos

parlamentares tefao Lider e, quando for o caso, Vice-1ider.

§   1°  -  A  indicagao  dos  Lideres  sera  feita  em  documento
subscrito  pelos  membros  das  representag6es  majoritarias,
minoritarias,  blocos  parlamentares  ou  Partidos  Politicos  a
Mesa,  nas  24  (vinte  e  quatro)  horas  que  se  seguirem  a
instalagao do periodo legislativo anual.

§ 2° - Os Lideres indicarao os respectivos Vice-Lideres, se
for o  caso,  dando  conhecimento  a Mesa da Camara dessa
designa9ao.
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Art.    51    -    A16m   de    outras    atribuig6es    previstas    no
Regimento  Intemo,  os  Lideres  indicarao  os  representantes

partidarios nas comiss5es da Camara.

Paragrafo   Onico.  Ausente  ou  impedido  o  Lider,   suas
atribuig5es serao exercidas pelo Vice-Lider.

Art.  52 - A Camara Municipal, observado o disposto nesta
Lei  Organica,  compete  elaborar  seu  Regimento  htemo,
dispondo  sobre  sua  organizagao,  politica  e provimento  de
cargos de seus servigos e, especialmente, sobre:

I.            instalagao e funcionamento;
11.          posse de seus membros;
Ill.        eleigao da Mesa, sua composigao e sua atribuig6es;
IV.        periodicidade das reuni6es;
V.          formag5o das comiss6es;
VI.        realizacao das sess6es;
VII.      foma das deliberag5es;
VIII.     todo   e   qualquer   assunto   de   sua   administragao

intema.

SECAO VI
DAS ATRIBUIC6ES DA MESA

Art.  53 - Compete a Mesa da Camara Municipal, al6m de
outras atribuig6es estabelecidas no Regimento Intemo:
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11.

receber do  Prefeito Municipal  e  da  Mesa Diretora,
ate  o  dia  31   (trinta  e  urn)  do  mss  de  margo,  as
contas do exercicio anterior;

propor ao plenario projetos de resolugao que criem,
transformem,   e   extingam   cargos,   empregos   ou
fung6es    da    Camara    Municipal,    bern   como    a
iniciativa    de    lei    para    fixa9ao    da    respectiva
remuneragao;

Ill.        elaborar  e  encaminhar  ao  Prefeito  ate  o  dia  31  de

IV.

V.

agosto,  ap6s  a aprovagao  pelo plenario,  a proposta
orgamentaria  da  Camara  para  que  seja  incluida na

proposta   geral   do   Municipio,   prevalecendo,   na
hip6tese da nao aprovagao pelo plenario, a proposta
elaborada pela Mesa;
apresentar  projetos  de  lei  dispondo  sobre  abertura
de  cr6ditos  suplementares  ou  especiais,  atrav6s  do
aproveitamento  total  ou  parcial  das  consignac6es
orgamentarias da Camara;

promulgar a Lei Organica e suas emendas;

Paragrafo  Unico. Em caso  de  mat6ria inadiavel,  podera o
Presidente,   ou   quem   o   estiver   substituindo,   decidir,   ad
referendum da Mesa,  sobre  assunto  de  competencia desta,
sendo   as  demais  decis5es  tomadas  por  maioria  de   seus
memt]ros.
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SECAO Vll
D0 PRESIDENTE DA C^MARA MUNICIPAL

Art.  54 - Dentre outras atribuig6es previstas no Regimento
Intemo, compete ao Presidente da Camara:

I.           representar a camara em juizo e fora dele;
11.          dirigir,      executar     e      disciplinar     os     trabalhos

administrativos da Camara;
Ill.        inteapretar e fazer cumprir o Regimento Intemo;
IV.        promulgar as resoluc5es e decretos legislativos;
V.          promulgar as leis em que tenha havido sangao tacita

ou  cujo  veto  tenha  sido  rejeitado  pelo  Plenario,  e
enviado ao  Prefeito para promulgagao  e  este nao  o
faga em 48 horas;

VI.        fazer   publicar   os   atos   da   Mesa,   as   resolug6es,
decretos legislativos e as leis que vier a promulgar;

VII.       autorizar as despesas da camara;
VIII.     representar,    por    decisao    da    Camara,    sobre    a

inconstitucionalidade de lei ou ato municipal;
IX.        solicitar,    por    decisao    da   maioria    absoluta    da

Camara,   a   intervengao   do   Municipio   mos   casos
admitidos     pela     Constituicao     Federal     e     pela
Constitui9ao Estadual;

X.          encaminhar   para   Parecer   Pr5vio,   as   contas   do
exercicio anterior do Municipio, dia 15 de junho, ao
Tribunal de Contas dos Municipios ou 6rgao   a que
for atribuida tal compet6ncia na forma do artigo 3 1
da Constituigao Federal.
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XI.        realizar    contratag6es    temporarias    para    atender
necessidade   transit6ria   de   excepcional   interesse

pdblico, nos casos admitidos em lei.

Paragrafo  Unico.  0  Presidente  da  Camara,  ou  quem  o
substitui,  somente  manifestara  o  seu  voto  nas  seguintes
hip6teses:

I.            eleigao da Mesa Diretora;
11.          quando  a  mat6ria  exigir,  para  a  sua  aprovagao,  o

voto  favoravel  de  2/3  (dois  tergos)  ou  de  maioria
absoluta dos membros da Camara;

Ill.        quando   ocorrer  empate   em  qualquer  votagao   no
Plenario;

IV.        em qualquervotagao secreta.

SECAO vlll
DO VICE -PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Art. 55 -Compete ao Vice-Presidente da Camara:

11.

Ill.

substituir  o  Presidente  da  Camara  em  suas  faltas,
ausencias, impedimentos ou licengas;

promulgar  e   fazer  publicar,   obrigatoriamente,   as
resolug6es  e  os  decretos  legislativos  sempre  que  o
Presidente,  ainda que  se  ache  em  exercicio,  deixar
de faze-lo no prazo estabelecido em lei;

promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis
quando   o   Prefeito   Municipal   e   o   Presidente   da
Camara,  sucessivamente,  tenham  deixado  de  faze-
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lo,  sob  pena  de  perda  do  mandato  de  membro  da
Mesa.

SECAO IX
DO SECRETARIO DA MESA DI RETORA DA

CAMARA MUNICIPAL

Art.   56  -   Ao   Secretario   compete,   al6m  das   atribuig6es
contidas no Regimento Intemo, as seguintes:

I.           redigir a ata das  sess6es  secretas e das reuni5es da
Mesa;

11.          acompanhar e  supervisionar  a redagao  das  atas  das
demais Sess6es;

Ill.         fazer a chamada dos servigos;
IV.        registrar,  em livro pr6prio, os precedentes firmados

na aplicagao do Regimento Intemo;
V.          fazer    a    inscrig5o    dos    oradores    na    pauta    dos

trabalhos;
VI.        substituir  os   demais  membros   da  Mesa,   quando

necessario;

VII.      providenciar  a  expedicao  de  comunicados  indivi-
duais aos Vereadores;

VIII.     receber     convites,     representag6es,     petic5es      e
memoriais dirigidos a Camara;

IX.        assinar  com  o  Presidente  as  atas  e  as  proposig6es

promulgadas.
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SECAO X
DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art.  57 -  0  processo  legislativo  municipal  compreende  a
elaboragao de:

I.           emendas a Lei organica Municipal;
11.           leis complementares;

Ill.         leis ordinarias;

IV.         1eisdelegadas;

V.           resolug6es ;

VI.        decretos legislativos.

Paragrafo    Unico.   Lei   complementar   dispora   sobre   a
elaboragao, redagao, alteragao e consolidacao das leis.

Art.  58 -  A Lei  Organica Municipal  podera ser  emendada
mediante proposta:

I.           de   1/3   (urn  tergo),  no  minimo,  dos  membros  da
Camara Municipal;

11.          do prefeito Municipal;
Ill.         dos  cidadaos,  subscrita por, no minimo,  5% (cinco)

por cento do eleitorado do Municipio.

§  1° -A proposta sera votada em dois tumos com intersticio
minimo  de  10  (dez)  dias,  e  aprovada  em  ambos  os  tumos

por 2/3 (dois tergos) dos membros da Camara Municipal.

§ 20 - A emenda a Lei Organica Municipal sera promulgada
pela Mesa da Camara com o respectivo nhmero de ordem.

59



§  3° - A Lei Organica nao podera ser emendada na vigencia
de estado de sitio ou de intervengao no Municipio.

§  4°  -  A  mat6ria  constante  de  emenda  rejeitada  ou  havida
por  prejudicada  nao  pode  ser  objeto  de  nova  proposta  na
mesma Sessao Legislativa.

Art.  59 - A iniciativa das leis complementares  e ordinarias
cabe    a    qualquer    Vereador,    Comiss5o    Permanente    da
Camara,  ao  Prefeito  e  aos  cidadaos  na  forma  e  nos  casos

previstos nesta Lei Organica.

Art.  60 -  As  leis  complementares  somente  serao aprovadas
se  obtiverem  maioria  absoluta  dos  votos  dos  membros  da
Camara Municipal.

Paragrafo  Onico.  Lei  complementar dispora, dentre outras
mat6rias  previstas  nesta  Lei  Organica,  sobre  a  elaborag5o
de:

I.            C6digo Tributario do Municipio;
11.           C6digo de obras e Edificag6es;
Ill.         C6digo de posturas;
IV.        Lei    instituidora    do   regime   juridico   tinico    dos

servidores municipais;
V.          Lei instituidora da guarda municipal;
VI.        Lei   de   criagao   de   cargos,   fung6es   ou   empregos

pdblicos;
VII.       Lei que institui o plano Diretor do Municipio;
VIII.     C6digo de zoneamento;
IX.        C6digo de parcelamento.
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Art.  61 -Sao de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que
disponham sobre:

I.            criagao,    transformagao    ou    extincao    de    cargos,
fung5es   ou   empregos   phblicos   na   administrag5o
direta e autarquica ou aumento de sua remuneragao;

11.          servidores     pdblicos     do     Poder    Executivo,     da
administragao   indireta   e   autarquias,   seu   regime

juridico,    provimento    de    cargos,    estabilidade    e
aposentadoria;

Ill.        criacao,  estruturagao  e  atribuic6es  das  Secretarias,
departamentos  ou  diretorias  equivalentes  e  6rgaos
da Administrac5o Ptiblica;

IV.        mat6ria orcamentaria, e a que autorize a abertura de
cr6ditos ou conceda auxilios e subvenc6es.

Paragrafo  Unico.  N5o  sera admitido  aumento  da despesa

prevista  mos  projetos  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito
Municipal, ressalvado o disposto no inciso IV, deste artigo.

Art. 62 - i da competencia exclusiva da Mesa da Camara a
iniciativa  das  leis  que  disponham  sobre  autorizagao  para
abertura de  creditos  suplementares  ou especiais,  atrav6s  do
aproveitamento     total     ou     parcial     das      consignag6es
orgamentarias da Camara.,

Art.    63   -   0   Prefeito   podera   solicitar   urgencia   para

aprecia9ao de projetos de lei de sua iniciativa.

§  1° - Solicitada urgencia a Camara devera se manifestar em
ate 45  (quarenta e cinco) dias  sobre a proposigao, contados
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da data em que for feita a solicitagao e, tendo se esgotado o

prazo   sem   deliberac5o   da   Camara,   sera   a   proposigao
incluida   na   Ordem   do   Dia,   sobrestando-se   as   demais

proposig6es, ate que se ultime a votacao.

§  20 - 0 prazo previsto no parigrafo anterior nao corre nos
pen'odos de recesso da Camara de Vereadores nem se aplica
aos projetos de c6digo e orgamento.

Art.  64 -  Aprovado  o  projeto  de  lei,  sera  este  enviado  ao
Prefeito, que aquiescendo, o sancionara.

§  1°-Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrario ao interesse pdblico, veta-lo-a
total  ou  parcialmente,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  titeis,
contados  da  data do  recebimento,  e  comunicara,  dentro  de

quarenta e oito  horas,  ao  Presidente da Camara os motivos
do veto.

§  2°  -  0  veto  parcial  somente  abrangera  texto  integral  de
artigo, de par5grafo, de inciso ou de alinea.

§  3° -Decorrido  o prazo  de  15  (quinze)  dias,  o  silencio  do
Prefeito importara sangao.

§  4° - 0 veto sera apreciado pela Camara Municipal, dentro
de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, s6 podendo
ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores,
em votagao aberta.

§  5°  -  Se  o  veto  nao  for mantido,  sera  o  projeto  enviado,
para promulgagao, ao Prefeito.
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§  6° Esgotado sem deliberagao o prazo estabelecido no  § 4°,
o veto sera colocado na Ordem do Dia da Sessao imediata,
sobrestadas as demais proposig6es, ate sua votagao final.

§  7° - Se a lei nao for promulgada dentro de quarenta e oito
horas  pelo  Prefeito,  mos  casos  dos  §  30 e  §  5°,  o  Presidente

da  Camara  a  promulgara,  e,  se  este  nao  o  fizer  em  igual

prazo, cabera ao Vice-Presidente da Camara faze-lo.

Art.  65 -  As  leis  delegadas  serao  elaboradas  pelo  Prefeito,

que devera solicitar a delegacao a Camara Municipal.

§   1°   -   Os   atos   de   competencia  privativa  da   Camara,   a
materia reservada a lei complementar, os planos plurianuais
e orcamentos nao serao objeto de delegagao.

§  2°- A delegagao ao Prefeito  sera efetuada sob a forma de
resolugao,  que  especificara  o  seu  contehdo  e  os  termos  de
seu exercicio.

§ 3° -A resolugao podera determinar a apreciagao do projeto
pela   Camara,   que   a   fara   em   votagao   hnica,   vedada   a
apreciagao de emenda.

Art.  66 -  Os projetos  de  resolugao  disporao  sobre mat6rias
de interesse exclusivo da Camara e terao efeitos intemos, e
os  projetos  de decreto  legislativo  sobre  os  demais  casos  de
sua competencia privativa, de efeitos extemos.

Paragrafo  Unico.  Nos  casos  de  projeto  de  resolugao  e  de

projeto  de  decreto  legislativo,  considerar-se-a  concluida  a
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deliberapao  com  votag5o  final  da norma juridica,  que  sera

promulgada pelo Presidente da Camara.

Art.  67 -  A mat6ria  constante  de  Projeto  de  Lei  rejeitado
somente  podera  ser  objeto  de  novo  projeto,   na  mesma
Sessao  Legislativa,  mediante  proposta  da  maioria  absoluta
dos membros da Camara.

SECAO xl
DA FISCALIZACAO CONTABIL, FINANCEIRA E

ORCAMENTARIA

Art.  68 - A fiscalizacao  contabil,  financeira,  orgamentaria,
operacional  e  patrimonial  do  Municipio  sera  exercida  pela
Camara Municipal, mediante controle extemo, e pelos siste-
mas   de   controle   intemo   do  Poder  Executivo  municipal,
instituidos em lei.

§    1°   -   0   controle   extemo   da   Camara   Municipal   sera
exercido  com  o  auxilio  do  Tribunal  de  Contas  dos  Muni-
cipios  ou  6rgao  estadual  a  que  for  atribuida  essa  incum-
bencia, ao qual compete:

I.           apreciar as contas do prefeito e da Mesa da camara;
11.          acompanhar  as   atividades  financeiras  e  orgamen-

tarias, bern como o julgamento das contas dos admi-
nistradores e demais responsaveis por bens e valores

pdblicos.
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§   2°  -  As   contas   dos   Poderes  Executivo   e  Legislativo,
prestadas anualmente, serao julgadas pela Camara dentro de
180 (cento e oitenta) dias ap6s o recebimento do Parecer do
Tribunal  de  Contas  ou  6rgao  estadual  a  que  for  atribuida
essa incunbencia.

§ 3° - 0 Parecer Previo, emitido pelo Tribunal de Contas dos
Municipios  ou  6rg5o  estadual  incumbido  dessa  atribuigao
sobre  as  contas  que  o  Prefeito  e  da  Mesa  Diretora,  deve
anualmente prestar, s6 deixara de prevalecer por decisao de
2/3 (dois tergos) dos membros da Camara Municipal.

§  4° - As contas do Municipio ficarao, no decurso do prazo
previsto  no   §   2°  deste  artigo,   a  disposig5o   de  qualquer
contribuinte,    por    60    (sessenta)    dias,    para    exame    e
apreciapao,  o  qual  podera  questionar-1hes  a  legitimidade,
mos termos da lei.

§    5°   -   As    contas   relativas    a   aplicagao   dos   recursos
transferidos  pela  Uniao  e  pelo  Estado  serao  prestadas  na
forma da legislapao federal e estadual em vigor, podendo o
Municipio suplementi-las, sem prejuizo de sua inclusao na

prestacao de contas anual.

Art. 69 - 0 Executivo mantera sistema de controle intemo, a
fim de:

avaliar o cumprimento das metas previstas no plano

plurianual, a execugao dos programas de Govemo e
dos orcamentos do Municipio;
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11. comprovar   a   legalidade   e   avaliar   os   resultados,

quanto     a     eficacia     e     eficiencia     da     gestao
orgamentaria, financeira e patrimonial dos 6rg5os  e
entidades da administragao municipal, bern como da
aplicagao   de  recursos  ptiblicos  por  entidades   de
direito privado;

Ill.        exercer o controle das operag6es de cr6dito, avais e

garantias,   bern  como   dos   direitos   e   haveres   do
Municipio;

IV.        apoiar o controle extemo no exercicio de sua missao
institucional.

Pafagrafo Onico. Os responsaveis pelo controle intemo, ao
tomarem   conhecimento    de   qualquer   irregularidade    ou
ilegalidade, darao ciencia ao respectivo Tribunal de Contas,
sob pena de responsabilidade solidaria.

CApiTULO 11
D0 PODER EXECUTIVO

SECAO I
DO PREFEIT0 E D0 VICE -PREFEITO

Art.  70  -  0  Poder  Executivo  Municipal  6  exercido  pelo
Prefeito,     auxiliado    pelos     Secretarios     Municipais     ou
Diretores com atribuic5es equivalentes ou assemelhadas.

Pafagrafo  Onico. Aplica-se a elegibilidade para Prefeito e
Vice   Prefeito   o   disposto   no   §   1°  do   art.   29   desta   Lei
Organica,  no que couber,  e  a idade minima de vinte e urn
anos.
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Art.  71  - A eleigao do Prefeito e do Vice Prefeito realizar-
se-a  simultaneamente  com  a  dos  Vereadores,  nos  termos
estabelecidos   no   art.   29,   incisos   I   e  11   da   Constituigao
Federal.

§  1°-A eleigao do Prefeito importara a do Vice -Prefeito com
ele registrado.

§  2°  -  Sera  considerado  eleito  Prefeito  o  candidato  que,
registrado por partido politico, obtiver a maioria absoluta de
votos, nao computados os em branco e os nulos.

Art. 72 -0 Prefeito e Vice-Prefeito tomarao posse no dia 1°
de janeiro  do  ano  subsequente  a  eleigao  em  Sessao  Solene
na Camara Municipal, prestando o compromisso de:

"MANTER,       DEFENDER       E       CUMPRIR       A

CONSTITUICAO  FEDERAL  E  A  LEI  ORGANICA
MUNICIPAL,  OBSERVAR AS  LEIS, PROMOVER 0
BEM   GERAL   DOS   MUNicIPES   E   EXERCER   0
CARGO  SOB  INSPECAO  DA  DEMOCRACIA,  DA
LEGITIMIDADE       E       DA       LEGALIDADE,       E
SUSTENTAR A INTEGRIDADE  E  A  AUTONOMIA
DO MUNIcipI0 DE CONCEICAO D0 JACUIPE".

Paragrafo  Unico.  Decorridos  10  (dez)  dias da  data fixada

para a posse, se o Prefeito ou o Vice Prefeito, salvo motivo
de   fonga  maior,   nao   tiver  assumido   o   cargo,   este   sera
declarado vago.

Art.  73 -  Substituira o  Prefeito,  em  casos  de  impedimento
ou vacancia, o Vice Prefeito.
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§  1° -  0  Vice-Prefeito n5o podera recusar-se  a substituir o
Prefeito, sob pena de extingao do mandato.

§  2°  -  0  Vice-Prefeito,  al6m  de  outras  atribuig6es  que  lhe
forem  conferidas  por  lei,  auxiliara  o  Prefeito,  sempre  que

por ele for convocado para miss5es especiais.

Art.  74 -  Em caso de  impedimento  do Prefeito  e  do Vice-
Prefeito,   ou   vacancia   de   ambos   os   cargos   assunira   a
administragao municipal o Presidente da Camara.

Pafagrafo  Unico.  A recusa do  Presidente  da  Camara,  por

qualquer motivo,  a  assumir o  cargo  de  Prefeito,  importara
em   automatica   rendncia   a   sua   fungao   de   dirigente   do
Legislativo,  ensejando,  assim,  a  eleicao  de  outro  membro

para ocupar, como Presidente da Camara, a chefia do Poder
Executivo.

Art.  75 - Verificando-se  a vacancia do  cargo de Prefeito  e
de  Vice-Prefeito,  far-se-a  eleigao  direta  em  90  (noventa)
dias depois de aberta a tiltima vaga.

§   1°   -   Ocorrendo   a  vacancia  nos   riltimos   dois   anos   do
mandato, far-se-a elei9ao indireta para ambos os  cargos  em
30 (trinta) dias ap6s da tiltima vaga, pela Camara, na forma
da lei.

§ 2° - Em qualquer dos casos, os eleitos deverao completar o
pen'odo de seus antecessores.

Art.  76 - 0 mandato do Prefeito e de quatro anos, admitida
a reeleigao para urn linico periodo subsequente.
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Art.  77 - 0 Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercicio
do  cargo,  nao  poderao,  sem  licenca  da  Camara Municipal,
ausentar-se do Municipio por periodo superior a 15 (quinze)
dias, sob pena de perda do cargo.

Paragrafo  t]nico.  0 Prefeito regularmente  licenciado tera
direito a perceber a remuneragao, quando:

I.            impossibilitado  de  exercer  o  cargo,  por  motivo  de
doenca devidamente comprovada;

11.           em gozo de ferias;

Ill.         a   servico    ou   em   missao   de   representagao    do
Municipio.

Art. 78 -0 Prefeito gozara ferias anuais de 30 (trinta) dias,
sem prejuizo da remuneragao, ficando a seu crit6rio a epoca

para usufmir descanso.

SECAO  11

DAs ATRiBuie6Es DO pREFEiTO

Art. 79 -Compete privativamente ao Prefeito:

I.           representar o Municipio em juizo e fora dele;
11.          nomear   e   exonerar   os   Secretarios   Municipais   e

demais cargos, nos termos da lei;
Ill.         exercer,  com  auxilio  dos  Secretarios  Municipais,  a

direc5o superior da Administracao Municipal.
IV.        iniciar o processo  legislativo,  na  forma  e nos  casos

previstos nesta Lei Organica;
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V.          sancionar,    promulgar    e    fazer   publicar    as    leis
aprovadas     pela     Camara,     expedir    decretos     e
regulamentos para a sua fiel execugao;

VI.        vetarprojetos de lei, total ouparcialmente;
VII.       enviar  a  Camara  Municipal  o  plano  plurianual,  as

diretrizes    orgamentarias    e   orgamento    anual    do
Municipio;

VIII.     remeter  mensagem  e  plano  de  govemo  a  Camara
Municipal   por    ocasiao    da    abertura    da    Sessao
Legislativa,   expondo   a   situagao   do   Municipio   e
solicitando as provid6ncias que julgar necessarias;

IX.        dispor  sobre  a  organizacao  e  o  funcionamento  da
Administragao Municipal, na forma da lei;

X.          prover  e   extinguir   os   cargos,   os   empregos   e   as
fung6es pdblica municipais, na forma da lei;

XI.        decretar,   nos   termos   legais,   desapropriacao   por
necessidade  ou  utilidade  ptiblica  ou  por  interesse
social;

XII.       decretar  as   situac6es   de  emergencia  e  estado   de
calamidade ptiblica;

XIII.     celebrar    convenios    com    entidades    ptiblicas    ou

privadas  para  a realizacao  de  projetos  de  interesse
do Municipio;

XIV.     prestar anualmente,  a Camara Municipal,  dentro de
90  (noventa)  dias  ap6s  a  abertura  da  Segao  Legis-
1ativa, as contas referentes ao exercicio anterior;

XV.       prestar  a  Camara,   dentro   de   30   (trinta)   dias,   as
informag6es    solicitadas,    podendo    o    prazo    ser

proITogado, a pedido, pela complexidade da mat6ria
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ou    pela    dificuldade    de    obtengao    dos    dados
solicitados;

XVI.    publican, ate 30 (trinta) dias ap6s o encerramento de
cada   bimestre,   relat6rio   resumido   da   execug5o
oxpamentaria;

XVII.   entregar a Camara Municipal ate o dia 20 (vinte) de
cada   m6s,   os   recursos   correspondentes   as   suas
dotag5es     ongamentarias,     de     acordo     com     as
disposig5es  expressas  dos  art.  29-A,  §  2,  11  e  art.

168 da Constituig5o Federal;
XVIII.   informar a populagao e as entidades representativas

da       comunidade       (associag5es       comunitarias)
mensalmente,  por  meios  eficazes  sobre  receitas  e
despesas  da Prefeitura,  bern como,  sobre  planos  e

programas de implantapao;
XIX.     solicitar o auxilio das forga policiais para garantir o

cumprimento de seus atos, bern como fazer uso da
Guarda Municipal, na forma da lei;

XX.      solicitar interven9ao estadual;
XXI.    convocar extraordinariamente a camara;
XXII.   fixar  as  tarifas  dos  servigos  pbblicos  concedidos  e

pemitidos,   bern   como   aqueles   explorados   pelo
pr6prio Municipio, confome criterios estabelecidos
na legisla9ao municipal;

XXIII.  requerer  a  autoridade  competente,  a  prisao  admi-
nistrativa de servidor pbblico omisso ou remisso na

prestap5o de contas dos dinheiros pdblicos;
XXIV.   propor    denomina9ao    a    pr6dios    municipais    e

logradouros pdblicos ;
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XXV.   superintender  a  arrecadagao  dos  tributos  e  pregos,
bern   como   a   guarda   e   a   aplicagao   da   receita,
autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das
disponibilidades    orgamentalas    ou    dos    cr6ditos
autorizados pela Camara;

XXVI.   aplicar   as   multas   previstas   na   legislacao   e   nos
contratos    ou    convenios,    bern   como    releva-1os

quando for o caso;
XXVII.            realizar audiencias phblicas com entidades da

sociedade civil e com membros da comunidade;
XXVIII.          resolver      sobre      os      requerimentos,      as

reclamag6es  ou  as  representag5es  que  lhe  forem
dirigidas;

XXIX.  expedir   decretos,   portarias   e   outros   atos   admi-
nistrativos;

XXX.   representar   aos   tribunais   contra   leis   e   atos   que
violem dispositivos da Constituigao Federal e desta
Lei Organica;

XXXI. desenvolver o sistema viario do Municipio;
XXXII.             diligenciar sobre o incremento do ensino;
XXXIII.           exercer outras  atribuig6es previstas nesta Lei

Organica;
XXXIV.          encaminhar a camara ate o dia 20 (vinte) do

mss  subsequente  o  demonstrativo  do  balancete  de
receita e despesa da Prefeitura.

Art.   80  -   A16m   das   atribuig6es   estabelecidas   no   artigo
anterior, cabe ainda ao Prefeito, ate 30 (trinta) dias antes do
t6rmino da Legislatura,  preparar para entrega ao  sucessor e

para    publicagao     imediata,     relat6rio    da    situagao     da
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administragao     municipal     que     contera,     entre     outras,
informag5es atualizadas sobre:

I.           dividas do Municipio, por credor, com as datas dos
respectivos  vencimentos,  inclusive  dividas  a  longo

prazo   e   encargos   decorrentes   de   operag5es   de
cieditos,    informando     sobre    a    capacidade    da
administragao    municipal    realizar    operag6es    de
cr6dito de qualquer natureza;

11.          medidas   necessarias   a   regularizagao   das   contas
municipais  perante  o  Tribunal  de  Contas  ou  6rgao
equivalente, se for o caso;

Ill.        prestag6es  de  contas  de  convenios  celebrados  com
organismos   da   Uniao   e   do   Estado,   bern   como
recebimento de subveng6es ou auxilios;

IV.        situagao    dos    contratos    com    concessionarias    e

permissionarias de servigos pdblicos;
V.          estado    dos    contratos    de    obras    e    servigos    em

execucao ou apenas formalizados, informando sobre
o que foi realizado e pago e o que ha por executar e

pagar, com os respectivos prazos;
VI.         transferencias  a  serem  recebidas  da  Uni5o  e  do

VII.

Estado  por forca de mandamento  constitucional  ou
de convehios;

projetos de lei de iniciativa do P6der Executivo em
curso na Camara Municipal, para admitir que a nova
administragao decida quanto a conveniencia de lhes
dar procedimento, acelerar seu andamento ou retira-
1o.
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VIII.     situagao  dos  servidores  do  Municipio,  seu  custo,

quantidade e 6rgao em que  estao lotados.

Pafagrafo t]nico. 0 Chefe do Poder Executivo no prazo
estabelecido no  capuf devera apresentar toda documen-
tagao referente ao pen'odo de seu mandato.

Art.  81  -  i vedado  ao  Prefeito  Municipal  assumir por

qualquer     forma,     compromissos     financeiros     para
execugao  de  programas  ou  projetos  ap6s  o  t6rmino  de
seu mandato nao previsto na legislagao orgamentaria.

§  1°  -  0  disposto  neste  artigo  nao  se  aplica  nos  casos
comprovados de calamidade ptiblica.

§  2°  -  Serao  nulos  e  nao  produzirao  nenhum  efeito,  os
empenhos   e   atos  praticados   em  desacordo  com  este
artigo,   sem  prejuizo   da  responsabilidade   do  Prefeito
Municipal.

SECAO Ill
DA PERDA E EXTINeAO DO MANDATO

Art.  82  -  i  vedado  ao  Prefeito  assumir  outro  cargo  ou
fungao    na    Administrag5o    Ptiblica    direta    ou    indireta,
ressalvada   a   posse   em   virtude   de   concurso   priblico   e
observado  o  disposto no art.  38,  11,  IV e V da Constituigao
Federal.
Paragrafo  Onico.  A  infring6ncia  ao  disposto  neste  artigo
implicara perda do mandato.
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Art. 83 - Sao crimes de responsabilidade do Prefeito os atos

que atentem contra a Constituic5o Federal, Estadual e a esta
Lei Organica, especialmente, contra:

I.           a integridade e a autonomia do Municipio;
11.           o   exercicio   dos   direitos   politicos,   sociais   e   indi-

viduais;
Ill.        a probidade administrativa;
IV.        aleiorgamentaria;
V.          o cumprimento das leis e decis5es judiciais.

Pafagrafo   Unico.   Esses  crimes   serao  definidos  em   lei
especial,    que    estabelecera   as    normas    de    processo    e

julgamento.

Art.  84 - 0 Prefeito  sera julgado pela pratica de infrag6es

politico-administrativas perante a Camara de Vereadores.

§    1°.   Os   crimes   que   o   Prefeito   Municipal   praticar   no
exercicio do mandato ou em decorrencia dele, por infrag6es

penais  comuns  ou  por  crime  de  responsabilidade,  serao
julgados perante o Tribunal de Justiga do Estado.

§   2°.   A  Camara  Municipal,   tomando   conhecimento   de
qualquer  ato   do   Prefeito   que  possa   configurar  infragao
penal   comum   ou   crime   de   responsabilidade,   nomeara
comissao  especial para  apurar os  fatos,  devendo  submete-
los a apreciagao do Plenario.

§  3°.  Se  o  Plenario  entender  que  as  acusag5es  procedem,
determinara  o  envio  dos  fatos   a  Procuradoria  Geral  da
Justiga para as provid6ncias legais; nao  entendendo  assim,
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determinara  o  arquivamento  do  procedimento,  publicando
as conclus6es.

§  40.  Recebida a dendncia contra o Prefeito, pelo Tribunal
de   Justiga,   a   Camara   decidiri   sobre   a   designacao   de

procurador para assistente de acusagao.

Art. 85 - 0 Prefeito ficara suspenso de suas fung6es:

I.           nas infrag5es penais comuns, se recebida a dendncia
ou queixa crime pelo Tribunal de Justiga;

11.          nos  crimes  de  responsabilidade,  ap6s  a  instauragao
do processo pela Camara Municipal.

§  1° -Se, decorrido o prazo de  180 (cento e oitenta) dias, o
julgamento nao estiver concluido, cessara o afastamento do
Prefeito,    sem   prejuizo   do   regular   prosseguimento   do

processo.

§  2°  -  Enquanto  nao  sobrevier  sentenga  condenat6ria,  nas
infrag6es comuns, o Prefeito nao estara sujeito a prisao.

§ 3° - 0 Prefeito, na vigencia de seu mandato, nao p6de ser
responsabilizado  por  atos  estranhos  ao  exercicio  de  suas
fung5es.

Art.  86 -  Sera declarado  vago,  pela  Camara  Municipal,  o
cargo de Prefeito quando:

11.

ocoITer  falecimento,  rendncia  ou  condenagao  por
crime funcional ou eleitoral;
deixar  de  tomar  posse,  sem  motivo justo  e  aceito

pela Camara, dentro do prazo de 10 (dez) dias;
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Ill.        infringir as normas do art. 72, desta Lei organica;
IV.        perder ou tiver suspensos os direitos politicos.

SECAO IV
DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO

Art. 87 -Sao auxiliares diretos do Prefeito:

I.            Secretarios Municipais ;
11.          Diretores    de    6rgaos   da   Administragao    Ptiblica

Direta.

§  1°  -  Os  cargos  sao  de  livre  nomeagao  e  exoneragao  do
Prefeito (ad nutJrrb.

§   2°   -   A   lei   dispora   sobre   a   criagao   e   extingao   das
Secretarias e 6rgaos da administragao pdblica.

Art.  88 -  Sao  condic6es  essenciais  para  a  investidura  no
cargo  de  Secretario  Municipal,  Diretor  ou  atribuigao  da
mesma natureza :

I.            ser brasileiro;

11.           estar no exercicio dos direitos politicos;
Ill.         sermaiorde21  (vinteeum)anos.

Art.    89   -   Compete   aos    Secretarios,    al6m   de   outras
atribuig6es que lhe sejam conferidas por lei:

I.            exercer a orientapao,  coordenagao  e  supervisao  dos
6rgaos    de    sua    secretaria    e    das    entidades    da
administrag5o indireta a ela vinculadas;
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11. referendar    os    atos    e    decretos    assinados    pelo
Prefeito;

Ill.         expedir instrug6es para a execu9ao das leis, decretos
e regulamentos ;

IV.        apresentar  ao  Prefeito,  anualmente  ou  quando  por
este solicitado, relat6rio de sua gestao;

V.          praticar   atos   pertinentes   as   atribuig6es   que   lhe
forem delegadas pelo Prefeito;

VI.        comparecer, quando convocado pela camara ou por
Comissao,  podendo  faze-lo  por  iniciativa  pr6pria,
mediante  ajuste  com  a  respectiva presidencia,  para
expor assuntos relevantes de sua pasta;

VII.       subscrever atos  e  regulamentos  referentes  aos  seus
6rgaos.

§    1°   Os   decretos,   atos   e   regulamentos   referentes   aos
servigos aut6nomos ou autarquicos serao referenciados pelo
Secretario ou Diretor da Administragao.

§   2°   A   infringencia   ao   inciso   VI   deste   artigo,   sem
justificagao,  importa  em  crime  de  responsabilidade,  nos
termos de lei federal.

Art.  90  -  Os  secretarios  Municipqis  nao  podefao  exercer
outra    fungao    ptiblica,    estendendo-se    aos    mesmos    os
impedimentos  e  proibig6es  prescritas  para  os  Vereadores,
ressalvadas o exercfcio do magist6rio superior.

Art.  91  -  Os  Secretarios  ou  Diretores  sao  solidariamente
respons5veis  pelos  atos  que  praticarem juntamente  com  o
Prefeito.
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Paragrafo  Unico.Os auxiliares  diretos do Prefeito no  ato
da posse e no  t6rmino do  exercicio  do cargo deverao  fazer
declaragao ptiblica de bens.

Art. 92 - Lei municipal, de iniciativa do Executivo, podera
criar   administrac6es    de    Bairros    e    Subprefeituras   nos
Distritos.

§  1° -Aos administradores de bairros ou subprefeitos, como
delegados do Poder Executivo, compete:

I.           cumprir    e    fazer    cumprir    as    leis,    resolug5es,
regulamentos e, mediante instrug6es expedidas pelo
Prefeito, os atos pela Camara e por ele aprovados;

11.          atender  as  reclamag5es  das  partes  e  encaminha-1as
ao Prefeito, quando se tratar de mat6ria referente as
suas atribuig6es;

Ill.        indicar  ao  Prefeito  as  providencias  necessarias  ao
Bairro ou Distrito;

IV.        fiscalizar os servigos que lhes s5o afetos;
V.          prestar  contas  ao  Prefeito  mensalmente  ou  quando

lhes forem solicitadas.

Art.    93   -    0    Subprefeito,    em    caso    de    licenga    ou
impedimento,  sera  substituido  por pessoa  de  livre  escolha
do Prefeito.

Art.   94  -  Os   subsidios  dos  Secretarios  Municipais  sera
fixado consoante disposicao do art.  148 desta Lei Organica.
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CAPITULO  Ill
DA SEGURANCA P0BLICA

Art. 95 - 0 Municipio podera constituir Guarda Municipal
como  fonga  auxiliar  destinada  a  protegao  de   seus  bens,
servigos e instalag6es, nos termos de lei complementar.

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

§ 2° - A investidura mos cargos da guarda municipal far-se-a
mediante  concurso  ptiblico  de  provas  e  titulos,  consoante
disposicao do art. 37,11 da Constituicao Federal.

CApiTULO IV
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art.   96  -  A  administragao  municipal   5   constituida  dos
6rgaos integrantes da estrutura administrativa da Prefeitura
e de entidades dotadas de personalidade jun'dica pr6pria.

§  1°  -  Os  6rgaos  da  administracao  direta  que  comp6em  a
estmtura  administrativa  da  Prefeitura  se  organizam  e  se
coordenam,   atendendo   aos   principios   t6cnicos   recomen-
daveis ao born desempenho de suas atribuig6es.

§   2°   -   As   entidades   dotadas   de   personalidade  juridica
pr6pria  que  comp5em  a  administracao  indireta  do  Muni-
cipio se classificam em:
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11.

Autarquia - o servigo aut6nomo, criado por lei, com

personalidade juridica, patrim6nio e receita pr6pria,
para  executar  atividades  tipicas  da  administracao
pdblica,     que     requeiram,     para     seu     melhor
funcionamento,  gestao  administrativa  e  financeira
descentralizadas;
Empresa     Pdblica     -     a     entidade     dotada     de

personalidade   juridica   de   direito   privado,    com
patrim6nio e capital exclusivo do Municipio, criada
por  lei,  para  exploragao  de  atividades  econ6micas
que o govemo municipal seja levado a exercer, por
forga    de    contingencia    administrativa,    podendo
vestir-se   de   qualquer   das   fomas   admitidas   em
direito;

Ill.        Sociedade  de  Economia  Mista  -a  entidade  dotada

IV.

de personalidade jurfdica  de direito privado,  criada

por  lei,  para  exploragao  de  atividades  econ6micas,
sob a forma de sociedade an6nima, cujas ag6es com
direito   a   voto   pertengam,    em   sua   inaioria   ao
Municipio ou a entidade da Administracao lndireta.
Fundagao     Ptiblica     -     a     entidade     dotada     de

personalidade juridica  de  direito  privado,  sem  fins
lucrativos,    criada    em    virtude    de    autorizagao
legislativa  para   o   desenvolvimento   de   atividades

que nao  exijam execugao por 6rgao  ou entidade de
direito    priblico,    com    autonomia   administrativa,

patrim6nio  pr6prio  gerido  pelos  respectivos  6rgaos
de  diregao,  e  funcionamento  custeado  por recursos
do Municipio e de outras fontes.
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§  3°  -  A  entidade  de  que  trata  o  inciso  IV  do  §  2°  deste
artigo  adquire  personalidade  juridica  com  o  registro  da
escritura phblica  de  sua  constituigao  no  Registro  Civil  de
Pessoas Juridicas.

Art.  97 - Qualquer agente politico ou ptiblico cujas contas
tenham      sido      desaprovadas,      com      imputacao      de
responsabilidade  financeira,  pelos  Tribunais  de  Contas  do
Estado  ou  dos  Municipios,  ficara  impedido,  nos  prazos  e
condig6es  disciplinados  em  lei  especifica,  de  tomar posse
em   cargo   em   comissao   ou   funcao   de   confianga   da
Administragao Ptiblica direta e indireta do Municipio.

Art.  98 -  No  ambito  do  Poder Executivo  municipal,  para

provimento  das  vagas  de  cargo  para  o  qual  seja  exigido
nivel escolar superior, poderao habilitar-se candidatos com
formagao   acad6mica   em   qualquer   curso    de   3°   grau,
reconhecido  pelo  Minist6rio  da  Educagao,  ressalvados  os

privativos de area profissional especifica.

Art.  99 -  Lei  complementar estabelecera  crit6rios  a  serem
observados    pelo    Poder    Executivo    para    a    criacao    e
estruturacao de secretarias, autarquias, fundac6es, empresas

ptiblicas e sociedades de economia mista.

Art.   100  -  A  aquisigao   e   a  alienagao   de  bens  m6veis
dependem de avaliacao pievia e licitagao,  dispensada esta,
na forma da lei, mos casos de doagao, pemuta ou venda de
a96es.
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CAPITUL0 V
DOS ATOS MUNICIPAIS

SECAO I
DA PUBLICIDADE DOS ATOS MUNICIPAIS

Art.   101  -   Os   atos   administrativos   sao  pdblicos,   salvo

quando o interesse da administragao exigir sigilo, devendo
ser  divulgado  em  6rgao  da imprensa  local  ou  regional  ou

por afixagao na sede da Prefeitura ou da Camara Municipal,
confome o caso.

§  1°  -  i  obrigat6ria  a publicagao  dos  atos  administrativos
no 6rgao oficial, para que produzam seus efeitos regulares.

§  2°  -  A  lei  podera  estabelecer  obrigatoriedade  de  noti-
ficagao     ou     intimagao     pessoal     do     interessado     para
deteminados atos administrativos.

§   3°  -  i  obrigat6ria  a  divulgacao  de  todos   os  planos,
programas e projetos da Administragao Ptiblica.

§  4°  - A escolha  do  6rgao  de  imprensa para  a divulgagao
das  leis  e atos  administrativos  far-se-a atrav6s  de licitagao,
em que se levarao em conta nao s6 as condig6es de prego,
como  as  circunstancias  de  frequencia,  horario,  tiragem  e
distribuigao.

§ 5° - A publicagao dos atos n5o normativos, pela imprensa,
podera ser resumida.
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Art.   102  -  A  lei  fixara  prazos  para  a  prdtica  de  atos
administrativos  e  especificara  recursos  adequados  a  sua
revisao, indicando seus efeitos e fomas de procedimento.

Art.103-0 Prefeito fara publicar:

I.           mensalmente,  o balancete resumido da receita e da
despesa;

11.          mensalmente, os montantes de cada urn dos tributos
arrecadados e os recursos recebidos;

Ill.        anualmente  ate   30   (trinta)  de  maxpo,  pelo   6rgao
oficial   do    Estado,    as   contas   da   administracao
constituidas   do   balanco   financeiro,   do   balanco

patrimonial,       do       balango       oxpamentario       e
demonstragao das variag6es patrimoniais  em forma
sintetica e os relat6rios semestrais.

Pafagrafo Unico. A publicidade de atos, programas, obras,
servigos  e  campanhas  feita  pelos  6rgaos  ptiblicos,  devera
ter carater educativo,  infomativo  ou de  orientagao  social,
dela nao podendo constar nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promogao pessoal de autoridade ou servidores

pdblicos.

SECAO  11
DOS LIVROS

Art.   104  -   0  Municipio  mantera  os   livros   que   forem
necessarios   ao   registro   de   suas   atividades   e   de   seus
servigos.
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§  1° - Os livros serao abertos, rubricados e encerrados pelo
Prefeito ou pelo Presidente da Camara, conforme o caso, ou

por funcionario designado para tal fim.

§    2°   -   Os   livros   referidos   neste   artigo   podefao   ser
substituidos   por   fichas   ou   outro   sistema,   devidamente
autenticado.

SECAO ,,I
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Art.   105  -   Os   atos   administrativos   de   compet6ncia  do
Prefeito  devem  ser expedidos  com  obediencia  as  seguintes
normas:

I.           Decreto   numerado,   em   ordem   cronol6gica,   nos
seguintes casos:

a) nomeagao e exoneracao de servidores;
b) regulamentagao de lei;
c)  instituigao,  modificagao  ou  extingao  de  atribuig6es  nao
constantes de lei;
d) regulamentagao intema dos 6rgaos que forem criados na
administragao municipal;
e) abertura de cr6ditos especiais e suplementares ate o limite
autorizado por lei, assim como de cr6ditos extraordinarios;
I) declaragao de utilidade pdblica ou necessidade social para
fins de desapropriagao ou de servidao administrativa;

g)  aprovagao  de  regulamento  ou  de  regime  das  entidades
que comp5em a administragao municipal;
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h) pemissao de uso dos bens m6veis do Municipio;
i) medidas execut6rias do Plano Diretor do Municipio;

j) normas de efeitos extemos nao privativos da lei;

11.           Portaria, nos seguintes casos:

a)    lotagao e relotagao nos quadros de pessoal;
b)   abertura   de   sindicancia   e   processos   administrativos,
aplicagao de penalidade e demais atos individuais de efeitos
intemos;
c) outros casos determinados em lei.

Ill.         Contrato, nos seguintes casos:

a)    admissao    de    servidores    para    servigos    de    carater
temporalio,   nos   termos   do   art.   37,   IX   da   Constituieao
Federal e art.  18, VIII , desta Lei Organica;
b)  execugao de obras  e  servigos municipais, mos  termos  da
lei.

§   1°  -  Os  atos  constantes  dos  itens  11  e  Ill  deste  artigo
podefao ser delegados.

§  2°  -  Os  casos  nao  previstos  neste  artigo  obedecerao  a
forma  de  atos,  instruc6es  ou  avisos  da  autoridade
responsivel.
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SECAO IV
DAS PROIBIC6ES

Art.106-A Prefeitura e a Camara s5o obrigadas a fomecer
a qualquer interessado, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
titeis,    certid6es    dos    contratos,    decis6es    e    dos    atos
administrativos,  desde  que  requeridos  para  fim  de  direito
determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou
servidor que negar ou retardar a sua expedigao e, no mesmo

prazo, deverao atender as requisig6es, se outro prazo n5o for
fixado pelo Juiz.

Paragrafo Unico. As certid6es relativas ao Poder Executivo
serao  fomecidas pelo  Secretario  ou Diretor da Administra-

gao da Prefeitura,  exceto as declarat6rias  de efetivo exerci-
cio  do  Prefeito,  que  serao  fomecidas  pelo  Presidente  da
Camara.

CApiTULO VI
DOS BENS MUNICIPAIS

Art.   107  -   Cabe   ao   Prefeito   a  administracao   dos   bens
municipais,  respeitada  a  competencia  da  Camara  aqueles
utilizados em seus servigos.

Art.108 -Todos  os bens municipais  deverao  ser cadastra-
dos e tombados, com a identificacao respectiva, numerando-
se  os  m6veis  segundo  o  que  for  estabelecido  em  regula-
mento,  os  quais ficarao  sob a responsabilidade do  chefe da
Secretaria ou Diretor a que forem distribufdos.
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Art.109 -Os bens patrimoniais  do  Municipio deverao  ser
classificados:
I.           pela sua natureza;
11.           em relagao a cada servigo.

Pafagrafo    Unico.    Devera    ser    feita,    anualmente,    a
confer6ncia de escriturac5o patrimonial dos bens existentes,
bern   como    daqueles    acrescidos    ao   patrim6nio,    sendo
incluidos   na   prestagao   de   contas   de   cada   exercicio   o
inventario de todos os bens municipais.

Art.  110 -A alienagao  de bens  municipais,  subordinada  a
existencia de interesse ptiblico devidamente justificado, sera
sempre  precedida  de  avaliagao  e  obedecera  as  seguintes
nomas:

I.           quando      im6veis,      dependefa      de      autorizagao
legislativa  e  concorrencia  ptiblica,  dispensada  esta
mos casos de doagao e permuta;

11.          quando  m6veis,  dependera  apenas  de  concorfencia

ptiblica,  dispensada  esta  nos  casos  de  doag5o,  que
sera  permitida  exclusivamente  para  fins  assistem-
ciais  ou quando houver interesse pdblico relevante,

justificado pelo Executivo.

Art.  111  -  0  Municipio  ao  inv6s  da  venda  ou  doacao  de
seus  bens  im6veis  outorgara  concessao  de  direito  real  de
uso,  mediante previa autorizagao  legislativa  e  concorrencia

ptiblica.
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§  1° - A concorrfencia podera ser dispensada por lei, quando
o  uso  se  destinar  a  concessionaria  de  servigo  pdblico,  a
enti`dades    assistenciais,     ou    quando    houver    relevante
interesse pdblico, devidamente justificado.

§ 2°- A venda aos proprietarios de im6veis lindeiros de areas
urbanas  remanescentes  e  inaproveitiveis  para  edificag6es
resultante  de  modificag5es  de  alinhamento  serao  alienadas
nas mesmas condig5es, quer sejam aproveitaveis ou nao.

Art.   112  -  A  aquisigao  de  bens  im6veis,  por  compra  ou

permuta, dependera de pr6via autorizagao legislativa.

Art.113 -i proibida a doap5o, venda ou concessao de uso
de  qualquer  frapao  dos  parques,  pracas,  jardins  ou  largos

phblicos,  salvo  pequenos  espacos  destinados  a  venda  de
jomais e revistas ou bebidas nao alco61icas.

Art.114 -0 uso de bens municipais por terceiros, s6 podera
ser feito mediante concessao ou permissao a tftulo precario e

por  tempo  determinado,  conforme  o  interesse  pdblico  o
exigir.

§  1° -A concess5o de uso dos bens pdblicos de uso especial
ou dominical dependefa de lei e de concorrencia, sendo feita
mediante contrato, sob pena de nulidade do ato.

§  2° - A concessao  administrativa de bens ptiblicos  de uso
comum   somente   podera   ser   outorgada   para   finalidades
escolares,   de   assistencia   social   ou   turistica,   bern   como
entidades religiosas mediante autorizag5o 1egislativa.
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§ 3° - A permissao de uso, que poderi incidir sobre qualquer
bern pdblico, sera feita a titulo precirio por ato unilateral do
Prefeito, atrav6s de decreto.

Art.  115 -Poderi ser cedidos  a particulares para servigos
transit6rios, maquinas e operadores da Prefeitura, desde que
nao  haja  prejuizo  para   os  trabalhos   do   Municipio   e   o
interessado recolha, previamente, a remunera9ao arbitrada e
assine   termo   de   responsabilidade   pela   conservag5o    e
devolugao dos bens cedidos.

Art. 116 - A utilizagao e administragao dos bens pdblicos de
uso especial como mercados, matadouros, estag6es, recintos
de espetaculos e campos de esporte, serao feitos na foma da
lei.

CApiTULO Vll
DAS OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Art.  117 -Nenhum empreendimento de obras e servicos do
Municipio podera ter in{cio sem pievia elaboragao do plano
respectivo, devendo obrigatoriamente constar:

I.           a viabilidade do empreendimento, sua conveniencia
e oportunidade para o interesse comum;

11.          os pomenores para a sua execucao;
Ill.        os   recursos   para   o   atendimento   das   respectivas

despesas;
IV.        os prazos para inicio e conclusao, acompanhados da

respectivajustificativa.
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§  1° -Nenhuma obra, servigo ou melhoramento, salvo casos
de extrema urgencia,  sera executado  sem pr6vio orgamento
de seu custo.

§   2°-   As   obras   pdblicas   poderao   ser   executadas   pela
Prefeitura,   por   suas   autarquias   e   demais   entidades   da
administragao  indireta,  bern  como  por  terceiros,  mediante
licitagao.

Art.118 -A permissao de servigo ptiblico  a titulo precario
sera   outorgado   por   decreto   do   Prefeito,   ap6s   edital   de
chamamento    de   interessados    para   escolha    do   melhor

pretendente,   sendo   que   a   concessao   s6   sera   feita   com
autorizagao   legislativa,   mediante   contrato   precedido   de
concorrencia pdblica.

§   1°-   Serao   nulas   de   pleno   direito   as   permiss6es   e   as
concess5es,  bern  como  quaisquer  outros  ajustes  feitos  em
desacordo como estabelecido neste artigo.

§  2°  -  Os  servigos  permitidos  ou  concedidos  ficam  sempre
sujeitos   a   regulamentagao   e   fiscalizagao   do   Municipio,
incumbindo  aos  que  execute  sua  permanente  atualizagao  e
adequagao as necessidades dos usuarios.

§  3°  -  0  Municipio  podera  retomar,  sem  indenizacao,  os
servigos  permitidos  ou  concedidos,  desde  que  executados
em  desconformidade  com  o  ato  ou  contrato,  bern  como
aqueles  que  se  revelarem  insuficientes  para  o  atendimento
dos usuarios.
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§ 4° - As concorrencias para a concessao de servico pdblico
deverao  ser precedidas  de  ampla publicidade  em jomais  e
radios locais, inclusive, em 6rg5os da imprensa da capital do
Estado mediante edital ou comunicado resumido.

Art.   119  -  As  tarifas  dos  servicos  pdblicos  deverao  ser
fixadas  pelo  Executivo,  1evando-se  em  conta  o  valor  da
remuneragao.

Art.  120 -Nos  servigos,  obras e concess6es do Municipio,
bern como  nas  compras  e  alienag5es,  devera  ser realizado

procedimento    licitat6rio,    salvo    situag6es    excepcionais
admitidas na legislagao correlata.

Art.121 -0 Municipio podera realizar obras e servigos de
interesse comum, mediante convenio com o Estado, a Uniao
ou entidades particulares, bern assim,  atrav6s de  cons6rcio,
com outros Municipios.

TITULO IV
DA TRIBUTACAO E ORCAMENTO

cApiTULo I
DOS 0RCAMENTOS

Art.  122 -  Leis  de  iniciativa  do  Poder  Executivo  estabe-
lecerao:

I.           o plano plurianual;
11.          as diretrizes orgamentarias;
Ill.         os ongamentos anuais.
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§  1° -A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerd, de
foma  regionalizada,   as   diretrizes,   objetivos   e  metas   da
administra9ao ptiblica municipal, para as despesas de capital
e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
de durac5o continuada.

§  2°  - A  Lei  de  Diretrizes  Ongamentalias  compreendera as
metas  e  prioridades  da  administragao  pdblica  municipal,
incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro
subsequente,   orientara   a  elaboracao   da  lei   orgamentaria
anual,  dispora sobre as  alterag6es  na legislac5o  tributaria e
estabelecera a politica de aplicagao das ag6ncias financeiras
oficiais de fomento.

§ 3° - A lei orgamentaria anual compreendera:

I.           o    orgamento    fiscal    referente    aos    Poderes    do
Municipio,   seus   fundos,   6rg5os   e   entidades   da
administrapao direta e indireta,  inclusive fundag6es
instituidas e mantidas pelo Poder Pdblico;

11.          o orgamento de investimento das empresas em que o
Municipio,    direta    ou    indiretamente    detenha    a
maioria do capital social com direito a voto;

Ill.        o orgamento da seguridade social, abrangendo todas
as    entidades    e    6rgaos    a    ela    vinculados    da
administragao   direta   ou   indireta,   bern   como   os
fundos   e   fundag5es   instituidos   e   mantidos   pelo
Poder Pdblico.

§  4° - 0 projeto de lei orgamentaria sera acompanhado de
demonstrativo  regionalizado  do  efeito  sobre  as  receitas  e
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despesas    decorrentes    de   iseng5es,    anistias,    remiss6es,
subsidios  e  beneficios  de  natureza  financeira,  tributalia,
crediticia e de convenio.

Art.   123  -  Os  planos  e  programas  municipais  previstos
nesta Lei Organica serao elaborados em consonancia com o

plano plurianual e apreciados pela Camara Municipal.

Art.124-Os orgamentos previstos mos §  1° e 2° do art.117
sefao   compatibilizados   com   o   plano   plurianual   e   as
diretrizes   orgamentarias,   evidenciando   os   programas   e

politica  do  Govemo  celebrada  esta  Lei   Orgamentaria  e
Legislativa.

Paragrafo  Unico.  A Prefeitura Municipal podera solicitar
abertura  de  cr6ditos  suplementares  e  especiais  conforme
necessidade, mediante autorizag5o legislativa.

sEC^O I
DAS VEDAC6ES ORCAMENTARIAS

Art.125-Sao vedados:

11.

Ill.

a  inclusao  de  dispositivos  estranhos  a  previsao  da
receita e fixag5o da despesa;
o infcio de programas  ou projetos nao incluidos no
orgamento anual;
a realizacao de despesas ou assuncao de obrigag6es
diretas   que   excedam   os   cieditos   orgamentarios
originais ou adicionais;
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IV.        a realizapao de operae5es de cr6dito que excedam o
montante  das  despesas  de  capital,  ressalvadas   as
autorizadas    mediante    credito    suplementares    ou
especiais,   aprovados   pela  Camara  Municipal  por
maioria absoluta;

V.          a  vinculagao  de  receita  de  impostos  a  6rgao  ou
fundos  especiais,  ressalvadas  as  que  se  destinem  a

prestag5o  de  garantia  as  operag5es  de  cr6dito  por
antecipagao da receita;

VI.        a  abertura  de  cr6ditos  adicionais  suplementares  ou
especiais  sem  pr6via  autorizagao  legislativa  e  sem
indicagao dos recursos correspondentes;

VII.       a concessao de utilizagao de cr6ditos ilimitados;
VIII.     a utilizagao,  sem  autorizagao  legislativa  especifica,

de  recursos  do  orgamento  fiscal  e  da  seguridade
social para  suprir necessidades  ou  cobrir deficit de
empresas, fundag6es e fundos especiais;

IX.        a   instituicao   de    fundos    especiais    de   qualquer
natureza, sem pr6via autorizagao legislativa.

§   1°  -  Os  cr6ditos  adicionais  especiais  e  extraordinarios
terao   vigencia   no   exercicio   financeiro   em   que   forem
autorizados,  salvo  se  o  ato de  autorizagao  for promulgado
no   dltimo   trimestre   daquele   exercicio,   caso   em   que,
reaberto  no  limite  de  seus  saldos,  serao  incorporados  ao
orgamento do exercicio subsequente.

§  2°  -  A  abertura  de  cr6dito  extraordinario  somente  sera
admitida para atender a despesas  imprevisiveis  e urgentes,
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como  as decorrentes  da  calamidade ptiblica,  observando  o
disposto nesta Lei Organica.

SECAO  11
DAS EMENDAS AOS PROJETOS

0RCAMENTARIOS

Art.126-Os Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual,
as  Diretrizes  Orgamentarias,  ao  Orcamento  Anual  e  aos
cr6ditos     adicionais     suplementares     e     especiais     serao
apreciados pela Camara Municipal na foma do Regimento
Intemo.

§  1° -Cabera a Comissao da Camara Municipal:

I.           examinar e emitir parecer sobre os projetos de plano

plurianual,   diretrizes   orcamentdrias   e   orgamento
anual    e    sobre    o    Parecer    Pr6vio    apresentado
anualmente     pelo      Tribunal      de      Contas      dos
Municipios;

11.          examinar   e    emitir   parecer    sobre    os    planos    e

programas municipais previstos nesta Lei Organica,
bern como acompanhar a fiscalizagao e as operac6es
resultantes ou nao da execugao do orgamento.

§   20   -   As   emendas   serao   apresentadas   a   Comissao   de
Financas,  Orgamento e Fiscalizagao que sobre elas  emitira

parecer,  devendo  ser  apreciadas  na  forma  regimental  pelo
Plenario da Camara.
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§ 3° - As emendas ao projeto de lei do orgamento anual ou
aos   projetos   que   o   modifiquem   somente   poderao   ser

apresentadas caso:

I.           sejam compativeis com  o plano plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orgamentarias;

11.          indiquem os recursos necessarios,  admitidos apenas
os provenientes de anulag5o de despesas,  excluidas
as que incidam sobre:

a) dotagao para pessoal e seus encargos;
b) servigo da divida;
c)   transferencias   tributarias  para  autarquias   e   fundag6es
instituidas e mantidas pelo Poder Pdblico Municipal;

Ill. sejan relacionadas:

a) com a corregao de erros ou omiss5es; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§   4°   -   As   emendas   ao   Projeto   de   Lei   de   Diretrizes
Orcamentirias     nao     poderao     ser     aprovadas     quando
incompativeis com o plano plurianual.

§   5°  -  A  emenda  rejeitada  pela  Comissao  de  Finangas,
Orgamento    e   Fiscalizagao,   podera   ser   apreciada   pelo
Plenario  da  Camara  a  requerimento  de  seu  autor,  sendo
necessario    a    manifestagao    da    maioria    absoluta    dos
Vereadores.
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§   6°  -   0   Prefeito  podera  enviar  mensagem   a  Camara
Municipal  para  propor  modificacao  mos  projetos  a que  se
refere   este   artigo   enquanto   nao   iniciada   a   votagao   na
Comissao  de Financas  Orcamento  e Fiscalizagao,  da parte
cuja alteragao e proposta.

§  7° - Aplica-se  aos projetos  mencionados  neste  artigo,  no
que   nao   contrariar   o   disposto   nessa   segao,   as   demais
normas relativas ao processo legislativo.

§  8° - Os recursos que, em decorrencia de veto, emenda ou
rejeigao do projeto de lei  orgamentaria anual,  ficarem sem
despesas  correspondentes poderao  ser utilizados,  conforme
o  caso,  mediante crit6rios  especiais  ou suplementares  com

pr6via e especifica autorizagao legislativa.

Art.   127  -   A  despesa   com  pessoal   ativo   e  inativo   do
Municipio nao podera exceder os  limites  estabelecidos  em
lei complementar.

§  1°  -  A concessao  de  qualquer vantagem  ou  aumento  de
remuneracao  ou subsidio,  a criacao de cargos  ou alteragao
de estrutura de carreiras, bern como a admissao de pessoal,
a  qualquer  titulo  pelos  6rgaos  da  administragao  direta  ou
indireta,  inclusive  fundag5es   instituidas  e  mantidas  pelo
Poder Pdblico s6 poderao ser feitas:

I.            se  houver  pr6via  dotagao  orgamentaria  suficiente

para atender as  projeg6es  de  despesas  de pessoal  e
aos acr5scimos dela decorrentes;
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11.          se houver autorizagao  especifica na lei de diretrizes
orgamentarias,     ressalvadas     a     empresas     e     as
sociedades de economia mista.

§  2° - Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar
referida  neste  artigo  para  a  adaptagao  aos  parametros  ali

previstos, serao imediatamente suspensos todos os repasses
de  verbas  federais   ou  estaduais  ao  Municfpio  caso  nao
observe os referidos limites.

§  3°  -  Para  o  cumprimento  dos  limites  estabelecidos  com
base    neste    artigo,    durante    o    prazo    fixado    na    lei
complementar  referida  no  Capuf o  Municipio  adotara  as
seguintes providencias :

I.           redugao  em pelo  menos  20%  (vinte  por cento)  das
despesas  com  cargos  em  comissao  e  func6es   de
confianga

11.           exoneragao dos servidores nao estaveis.

§   4°  -   Se  as  medidas   adotadas   com  base  no  paragrafo
anterior     nao     forem     suficientes     para     assegurar     o
cumprimento da determinagao da lei complementar referida
neste artigo, o servidor estavel podera perder o cargo, desde

que  o  ato  normativo  motivado  de  cada  urn  dos  Poderes
especifique   a   atividade   funcional,   o   6rgao   ou   unidade
administrativa objeto da redugao de pessoal.

§  5° - 0 servidor que perder o cargo na forma do paragrafo
anterior fara jus a indenizagao correspondente a urn mss de
remuneragao por ano de servigo.
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§  6°  -  0  cargo  objeto  da redugao  prevista nos  paragrafos
anteriores  sera  considerado  extinto,  vedada  a  criapao  de
cargo,   emprego   ou   fungao   com   atribuic5es   iguais   ou
assemelhadas pelo prazo de 4 (quatro) anos.

SEC^O Ill
DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

Art.   128  -  A  execucao  do  orgamento  do  Municipio  se
refletira' na obtengao das suas receitas pr6prias, transferidas
e outras, bern como na utilizagao de dotac5es  consignadas
as     despesas     para     execugao     dos     programas     nele
deteminados, observando sempre o principio do equilibrio.

Art.   129  -   0   Prefeito  Municipal   fara  publicar,   ate   30

(trinta) dias ap6s o encerramento de cada bimestre, relat6rio
resumido da execugao orcamentaria.

Art.130 -As alterac6es orgamentarias durante o exercicio
serao representadas :

I.            pelos cr5ditos adicionais, suplementares, especiais e
extraordinarios;

11.          pelos   remanejamentos,   transferencias   e   transpo-
sig6es de recursos de uma categoria de programacao

para outra.

Pafagrafo  Onico.  0  remanejamento,  a  transfer6ncia  e  a
transposicao  somente se realizarao quando  autorizados  em
lei especifica que contenha a justificativa.

100



Art.  131  -Na  efetivaeao  dos  empenhos  sobre  as  dotag6es
fixadas para cada despesa sera emitido o documento Nota de
Empenho, que contara as caracteristicas ja determinadas nas
normas gerais de direito financeiro.

§  1° - Fica dispensada a emissao da Nota de Empenho nos
seguintes casos:

I.            despesas relativas a pessoal e seus encargos;
11.          contribuig6es para o PASEP;
Ill.        amortiza¢5o,  juros   e   servigos   de   empiestimos   e

financiamentos obtidos ;
IV.        despesas   relativas   a   consumo   de   agua,   energia

el6trica, utilizagao dos  servigos  de telefone, postais
e  telegraficos,  e  outros  que  vierem  a  ser definidos

por normativas pr6prias.

§   2°   -   Nos   casos   previstos   no   paragrafo   anterior,   os
empenhos e os procedimentos de contabilidade terao a base
legal dos pr6prios documentos que originarem o empenho.

SECAO IV
DA GESTAO DA TESOURARIA

Art.  132 -As  receitas  e  as  despesas  orgamentarias  serao
movimentadas    atrav6s    de    caixa    inico,    regulamente
instituido.

Pafagrafo   Unico.  A  Camara  Municipal  tefa  tesouraria

pr6pria  por  onde  movimentara  os  recursos  que  lhe  forem
liberados.
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Art.133 -As disponibilidades de caixa do Municipio e das
entidades  da  administra9ao  indireta,  inclusive  dos  fundos
especiais  e  fundag6es  instituidas  e  mantidas  pelo  Poder
Priblico    Municipal,    sefao    depositadas    em    instituic6es
financeiras oficiais.

Pafagrafo  Unico.  As  arrecadag5es  da  receita  pr6pria  do
Municipio e das entidades de administragao i`ndireta poderao
ser   feitas   atrav6s   da   rede   bancaria   privada,   mediante
convenio.

fmrt.c::a4L::d::ass:d¥j:::£fudfad°a:g£]Es:r::a:d];a£:::a?e:::
autarquias, nas  fundac6es instituidas e mantidas pelo Poder
Phblico  e  na  Camara Municipal,  para socorrer  as  despesas
middas de pronto pagamento definidas em lei.

SECAO V
DA 0RGANIZACA0 CONTABIL

Art.   135  -  A  contabilidade  do  Municipio  obedecera  na
organizaeao  do  seu  sistema  administrativo,  informativo  e
nos   seus  procedimentos,   aos  principios  fundamentais   de
contabilidade   e   as   normas   estabelecidas   na   legislagao

pertinente.

Paragiafo  Unico.  A  Camara  Municipal  devera  ter  a  sua

pr6pria contabilidade.
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SECAO vl
DAS CONTAS MUNICIPAIS

Art.  136 -Ate  60  (sessenta)  dias  ap6s  o  inicio  da  Sessao
Legislativa  de  cada  ano  o  Gestor  encaminhara  a  Camara
Municipal    as    contas    do    exercicio    anterior,    que    sera
composta de:

I.           demonstrag5es        contabeis,        orgamentarias        e
financeiras    da    administrag5o    direta   e    indireta,
inclusive   dos   fundos   especiais   e   das   fundag5es
instituidas e mantidas pelo Poder Ptiblico;

11.          demonstrag6es        contabeis,        organentarias        e
financeiras consolidadas das empresas municipais;

Ill.        notas  explicativas  as  demonstrag5es  de  que  trata
este artigo;

IV.        relat6rio   circunstanciado   da   gestao   dos   recursos

ptiblicos municipais no exercicio demonstrado.

SECAO Vll
DA PRESTACA0 E TOMADA DE CONTAS

Art.  137 - S5o sujeitos a tomada ou a prestagao de contas
os  agentes  da  administragao  municipal  responsaveis  por
bens   e   valores   pertencentes   ou   confiados   ao   Setor   de
Tributos do Municipio.

§  1° - 0 tesoureiro do Municipio ou servidor que exerca a
fungao fica obrigado a apresentagao  do boletim mensal de
tesouraria,  que  sera  afixado  em  local  pr6prio  na  sede` da
Prefeitura e na sede da Camara Municipal.
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§  2°  -  Os  demais  agentes  municipais  apresentarao  as  suas
respectivas  prestag6es  de  contas  ate  o  dia  15  (quinze)  do
mes   subsequente   aquele   em   que   o   valor   tenha   sido
recebido.

CApiTULO  11

DOS TRIBUTOS  MUNICIPAIS

Art.138-Compete ao Municipio instituir imposto sobre:

I.           propriedade predial e territorial urbana;
11.            transmissao  /.nfer  v/.VOS  a  qualquer  titulo,  por  ato

oneroso,  de bens  im6veis,  por natureza  ou  acessao
fisica, e de direitos reais sobre im6veis, exceto os de

garantia,   bern   como   cessao   de   direitos   a   sua
aquisigao;

Ill.         servigos  de  qualquer  natureza  nao  compreendidos
no    art.    155,    11   e    Ill   da   Constituig5o   Federal,
definidos em lei complementar;

§  1° -  Taxas  em razao do  exercicio  do poder de policia ou
pela  utilizagao  efetiva  ou  potencial  de  servigos  phblicos
especificos   ou   divisiveis,   prestados   ao   contribuinte   ou

postos a disposi9ao;

§   2°   -   Contribuigao   de   melhoria,   decorrentes   de   obras
ptiblicas;

§ 3° -0 imposto previsto no inciso 11 deste artigo:
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I. nao  incide  sobre  a transmissao de bens  ou direitos
incoxporados  ao  patrim6nio  de  pessoa juridica  em
realizag5o  de  capital,  nem  sobre  a  transmissao  de
bens  ou direitos  decorrente de fusao,  incoaporacao,
cisao   ou   extingao   de   pessoa  juridica,   salvo   se,
nesses     casos,     a     atividade    preponderante     do
adquirente  for  a  compra  e  venda  desses  bens  ou
direitos,  1ocagao  de bens  im6veis  ou  arrendamento
mercantil;

11.          cabe ao Municipio da situagao do bern.

§  4°  -  Em  relagao  ao  imposto  previsto  no  inciso  Ill  deste
artigo, cabe a lei complementar:

I.           fixar as suas aliquotas maximas e minimas;
11.          excluir  da  sua  incidencia  exportag6es  de  servigos

para o exterior;
Ill.        regular   a   forma   e   as   condig5es   como   isenc6es,

incentivos  e  beneficios  fiscais  serao  concedidos  e
revogados.

Art.  139 - A administragao tributaria 5 atividade vinculada,
essencial  ao  Municipio,  e  devera  estar dotada  de  recursos
humanos  e materiais  necessarios  ao  fiel  exercicio  de  suas
atribuig6es, principalmente no que se refere a:

cadastramento  dos   contribuintes   e  das  atividades
econ6micas;
1angamento dos tributos ;
fiscalizagao     do     cumprimento     das     obrigag6es
tributarias;
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IV.        inscrigao   dos   inadimplentes   em   divida   ativa   e
respectiva  cobranga  amigavel  ou  encaminhamento

para cobranga judicial.

Art.  140 -0 Municipio podera criar colegiado constituido

paritariamente   por   servidores   designados   pelo   Prefeito
Municipal     e     contribuintes     indicados     por     entidades
representativas  de  categorias  econ6micas  e  profissionais,
com    atribuig5es    de    decidir   em   grau   de   recurso    as
reclamac6es     sobre     langamento     e     demais     quest5es
tributarias.

Paragrafo Unico. Enquanto n5o for criado o 6rg5o previsto
neste   artigo,   os   recursos   serao   decididos   pelo   Prefeito
Municipal.

Art.141 -0 Prefeito Municipal promovera periodicamente
a  atualizagao  da  base  de  calculo  dos  tributos  municipais
mediante autorizagao legislativa.

§1°  -A  base  de  calculo  do  imposto  predial  e  territorial
urbano - IPTU sera atualizada anualmente antes do termino
do  exercfcio,  podendo  ser criada  comissao  de  atualizagao,
onde    participarao     al6m     dos     servidores     municipais,
representantes  dos  contribuintes,  de  acordo  com  o  decreto
do Prefeito Municipal.

§   2°   -   A   atualizagao   da   base   de   calculo   do   imposto
municipal  sobre  servigos  de  qualquer natureza  -  ISSQN,
cobrado  de  aut6nomos  e  sociedades  civis,  obedecefa  aos
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indices   oficiais   de   atualizacao   monetiria   e   podera   ser
realizada mensalmente.

§ 3° - A atualizagao da base de calculo das taxas de servigos
levara  em  consideragao  a variagao  de  custos  dos  servigos

prestados  ao  contribuinte  ou  colocado  a  sua  disposigao,
observados os seguintes crit6rios:

I.           quando a variagao de custo for inferior ou igual aos
indices;

11.          atualizagao      monetaria      podera      ser      realizada
mensalmente;

Ill.        quando  a  variagao  de  custos  for  superior  aqueles
indices,  a atualiza95o podera ser feita mensalmente
ate  esse  limite,  ficando  o  percentual  restante  a  ser
atualizado por meio de lei que devera estar em vigor
antes do inicio do exercicio subsequente.

Art.  142 -A concessao de isengao e de anistia de tributos
municipais  dependera  de  autorizacao  de  2/3  (dois  tergos)
dos membros da Camara Municipal.

Art.   143  -  A  remissao  de  cieditos  tribufarios   somente

podera ocorrer nos casos de calamidade pdblica ou not6ria
pobreza do contribuinte, devendo a lei ser aprovada  por 2/3
(dois tergos) dos membros da Cinara Municipal.

Art.  144 -A concessao  de  isengao,  anistia  ou  morat6ria,
nao gera direito adquirido e podera ser revogada de oficio
sempre  que  se  apure  que  o  beneficiino  nao  satisfaca  ou
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deixou de  satisfazer as  condig6es,  ben como  n5o  cumpra
ou deixe de cumprir os requisitos para sua concessao.

Art.  145 -i de responsabilidade do  6rgao competente da
Prefeitura   Municipal   a   inscricao   em   divida   ativa   dos
cr6ditos  provenientes  de  impostos,  taxas,  contribuicao  de
melhoria  e  multas  de  qualquer  natureza  decorrentes  de
infrag6es  a  legislagao  tributaria,  com  prazo  de  pagamento
fixado pela legislagao ou por decisao proferida em processo
regular de fiscalizag5o.

Art.146 -Ocorrendo a decadencia do direito de contrair o
cr5dito tributario ou a prescrig5o da a9ao de cobra-1o, abrir-
se-a  inqu6rito  administrativo  para  apurar  as  responsabi-
1idades, na foma da lei.

Paragrafo  Onico.  A  autoridade  municipal,  qualquer  que
seja o seu cargo, emprego ou fungao, e independentemente
do vinculo que possuir com o Municipio, responderd civil,
criminal     e     administrativamente     pela    prescrigao     ou
decadencia  ocorrida  sob  sua responsabilidade,  cumprindo-
lhe  indenizar o  Municipio  do valor dos  creditos prescritos
ou nao langados.

TiTULO V
DA REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS

Art.  147 -Os  subsidios dos Agentes  Politicos deverao  ser
fixados,  observando-se  o  que  disp6em  os  arts.  29,V e  VI,
37,    XI;    39,    §4°;    150,    11;    153,    Ill   e    153,    §2°,    I,    da

Constituicao Federal de  1988.
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Art.148 -Os subsidios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretarios   Municipais   fixados   por  lei   de   iniciativa   da
Camara Municipal, observado o que disp6e os arts.  37, XI,
39,  §4°,  150,11,  153,Ill,  e  §2°,  I da Constituigao Federal e
desta Lei Organica.

Art.   149  -  0  subsidio  dos  Vereadores  sera  fixado  pela
Camara Municipal em cada legislatura para a subsequente,
observados  os  crit6rios  e  parametros  estabelecidos  no  art.
29,  VI  e  VII,  combinado  com  o  art.  29-A,  §1°  respecti-
vamente da Constituigao Federal.

§   1°  -  Nao  prejudicarao  o  pagamento  dos  subsidios  aos
Vereadores presentes a  Sessao,  a nao realizapao da mesma

por falta de qu6runou ausencia de mat6ria a ser votada.

§  2° - No recesso parlamentar os  subsidios  serao pagos de
forma integral.

§  3°  -  Na  Sessao  Legislativa  Extraordinaria,  6  expressa-
mente vedado qualquer pagamento de parcela indenizat6ria
em razao da convocagao.

Art.   150  -   Os   subsidios   dos   Agentes   Politicos   serao
corrigidos monetariamente de acordo com indice oficial.

Art.  151 - A lei fixafa criterios de indenizagao de despesas
de viagem do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores.
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TITUL0 VI
DO EXAME DAS CONTAS MUNICIPAIS E

DO REPASSE

Art.152 -As contas do Municipio ficar5o a disposicao dos
cidadaos durante 60 (sessenta) dias,  a partir de  15 de abril
de cada exercicio, no horario de funcionamento da Camara
Municipal, em local de facil acesso ptiblico.

§  1° - A consulta as contas municipais podefa ser feita por
qualquer cidadao,  independente de  requerimento,  autoriza-
cao ou despacho de qualquer autoridade.

§ 2° - A consulta s6 podera ser feita no recinto da Camara e
havera pelo menos tres c6pias a disposigao do ptiblico.

§ 3° - A reclamagao apresentada devera:

I.            ter a identificagao e a qualificagao do reclamante;
11.          ser  apresentada   em  quatro  vias  no  protocolo   da

Camara;
Ill.        conter elementos  e provas nas quais se fundamenta

o reclamante.

§ 4° - As vias da reclamagao apresentadas no protocolo da
Camara terao a seguinte distingao:

I.           a primeira via devera ser encaminhada pela camara
Municipal ao  Tribunal de  Contas  ou 6rgao  equiva-
lente, mediante oficio;
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11. a   segunda  via  se   constituiri  em  recibo   para   o
reclamante  e  devera  ser  autenticada  pelo  servidor

que a receber no protocolo;
Ill.        a   terceira   via   devera   ser   anexada   as   contas   a

disposigao   do   ptiblico   pelo   prazo   que  restar   ao
exame e apreciag5o;

IV.        a quarta via sera arquivada na camara Municipal.

Art.   153  -  A  Camara  Municipal  enviara  ao  reclamante
c6pia da  correspondencia que  encaminhou ao Tribunal de
Contas  ou  6rgao  equivalente  no  prazo  de  48  (quarenta  e
oito) horas.

Art.    154  -   Os   recursos   correspondentes   ds   dotac6es
orgamentarias,  compreendidos  os  creditos  suplementares  e
especiais  destinados  a  Camara  Municipal,  serao  enviados
ate o dia 20 de  cada mss,  em duod6cimos, de acordo com
disposigao expressa do artigo 168 da Constituigao Federal.

Paragrafo  t]nico.  Constitui  crime  de responsabilidade  do
Prefeito   Municipal   o  nao   envio   do  repasse   ate   a  data
referida no  caput  deste  artigo,  consoante  estabelece  o  art.
29-A, §2°, 11 da Constituigao Federal.

Art.   155  -  A  despesa  com  pessoal  ativo   e  inativo  do
Municipio nao podera exceder os ljmi`tes estabelecidos  em
lei complementar.

Paragrafo  OnicoA concessao  de  qualquer vantagem  ou
aumento de remuneraeao,  a criagao de cargos  ou alterag5o
de estrutura de carreiras, bern como a admissao de pessoal,
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a qualquer titulo, pelos 6rgaos e entidades da administragao
direta ou indireta,  s6 poderio  ser feitas  se houver dotagao
orgamentaria pr6via  e  suficiente para  atender as  projeg6es
de despesa pessoal e aos acr6scimos dela decorrentes.  `

CApiTULO I
DISPOSIC6ES GERAIS

Art.    156  -   0   Municipio,   em   conformidade   com   os

principios  da  Constituicao  Federal  e  Estadual,  atuari  no
sentido  da promogao  do  desenvolvimento  econ6mico,  que
assegura   a   elevag5o   do   nivel   de  vida  e  bern  estar  da

populagao,  conciliando  a  liberdade  de  iniciativa  com  os
ditames    da    Justiga    Social,    observando    os    seguintes

principios:

I.           soberania municipal;
11.          promover e incentivar a livre iniciativa;
Ill.        funcao social da propriedade;
IV.        priorizar  a  geragao  de  emprego,  utilizando  tecno-

logia de uso intensivo da mao-de-obra;
V.          proteger   os   direitos   dos   usuarios   dos   servif,os

pdblicos e dos consumidores;
VI.        defender  e  promover  o  meio  ambiente,  inclusive

mediante    tratamento    diferenciado    conforme    o
impacto ambiental dos produtos e servigos e de seus

processos de elaborapao e prestagao;
VII.       incentivar a diversificagao de culturas;
VIII.     dar  tratamento  favorecido  a  produgao  artesanal  e

mercantil, e pequenas empresas municipais;
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IX.        promover   o   associativismo,   o   cooperativismo   e
outras formas de organizagao;

X.         desenvolver  diretamente  ou  buscar junto  a  outras
esferas de govemo, a efetivacao de:

a) assistencia t6cnica;
b) cr6dito especializado ou subsidiado;
c) estimulos fiscais e financeiros;
d) servigos de suporte infomativo ou de mercado.

§  1°  -  i  assegurado  a todos  a livre  iniciativa de  qualquer
atividade   econ6mica,    sem   necessidade   de   autorizagao

pr6via do Poder Ptiblico, nos termos constitucionais.

§   2°  -  Dentro  de   sua  competencia,   cabe  ao   Municipio
investir em obras de infraestmtura basica, de forma a atrair,
apoiar   e   incentivar   o    desenvolvimento    de    atividades

produtivas, seja diretamente ou mediante delegagao ao setor
privado  para  esse  fim,  conforme  Lei  Complementar,  que
obedecera ao seguinte:

I.            a exigencia de licitagao nos casos previstos em lei;
11.          definicao   do   carater   especial   dos   contratos   de

concessao   ou   permissao,   casos   de   prorrogagao,
condig5es  de  caducidade,  foma  de  fiscalizagao  e
rescisao;

Ill.        os direitos do usuario
IV.        apoliticatarifaria;
V.          a obrigapao de manter servigos de boa qualidade;
VI.        forma de fiscalizagao pela comunidade e usuarios.
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§   3°   -   0   Municipio   atuara,   sobretudo,   no   setor  rural,
buscando fixar o homem no seu meio, 1he possibilitando o
facil  acesso  aos  fatores  de  produgao  e  geragao  de  renda
criando infra estrutura necessaria para  a viabilizacao deste

prop6sito.

Art.  157 -0  Municipio  fomulara,  conjuntamente  com  a

parte   interessada,   programas   de   apoio   e   fomento   as
empresas de pequeno porte, micro empresas,  cooperativas,
indistrias,  comercios  ou  servigos  assim  definidos  em  Lei
Federal,   dando-lhe   tratamento  juridico   especial,   incen-
tivando  urn  fortalecimento  atrav6s   da  simplificagao  das
exigencias fiscais e de outros mecanismos previstos em Lei,
sem,    contudo,    interferir   na   autonomia   das    entidades
referidas.

Art.  158 -  0  Municipio  em  carater precario  e  por prazo
limitado em ato do Prefeito permitifa as micro-empresas se
estabelecerem na residencia de seus titulares, desde que nao

prejudiquem   as   normas   ambientais,   de   seguranga,   de
silencio, de transito e de sadde ptiblica.

Art.  159 -  Os  portadores  de  necessidades  especiais  e  de
limitagao sensorial, assim como os idosos, tefao prioridade

para   exercer   o    com6rcio   eventual   ou   ambulante   do
Municipio.

Art.160 -0 Municipio promoveri e incentivard o t`irismo
como fator de desenvolvimento social e econ6mico.
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CAPITULO  11

DA POLiTICA URBANA

Art.  161 - A politica de desenvolvimento urbano, executada

pelo  Poder  Priblico  Municipal  conforme  diretrizes  gerais
fixadas    em    lei,    tern    por    objetivo    ordenar    o    pleno
desenvolvimento das func6es sociais da cidade e garantir o
bern-estar de seus habitantes.

§  1° - 0 Plano Diretor aprovado pela Camara Municipal, 6 o
instrumento  basico  da  politica  de  desenvolvimento  e  de
expansao urbana.

§ 20 A propriedade urbana cumpre sua fung5o social quando
atende as  exigencias  fundamentais de ordenagao da cidade,
expressa no Plano Diretor.

§  3°  -  As  desapropriac5es  de  im6veis  urbanos  serao  feitas
com pr6via e justa indenizagao em dinheiro.

Art.162-i facultado ao Poder Pbblico municipal mediante
lei especifica para area incluida no Plano Diretor, exigir, mos
temos  da  lei  federal,  do  proprietario  do  solo  urbano  nao
edificado,  subutilizado  ou  nao  utilizado,  que  promova  seu
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I.           parcelanento ou edificagao compuls 6ria;
11.          imposto   sobre   a  propriedade  predial   e  territorial

urbana progressivo no tempo;
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Ill.        desapropriagao  com pagamento mediante titulos da
divida  ptiblica  de  emissao  previamente  aprovada

pelo Senado Federal, com prazo de resgate de at610
(dez) anos, em parcelas anuais,  iguais e sucessivas,
assegurado  p  valor  real  da  indenizagao  e  os juros
legais.

Art,   163 -  Sao  isentos  de  tributos  os  veiculos  de  tragao
animal  e  os  demais  instrumentos  de  trabalho  do  pequeno
agricultor, empregados no servigo da pr6pria lavoura ou no
transporte de seus produtos.

Art.164 -Aquele que possuir como sua area urbana de ate
250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados, por 5 (cinco)
anos,  inintermptamente  e  sem  oposicao,  a  utilizando  para
sua  moradia  ou  de  sua  familia,  sera  adquirido  o  dominio,
desde que nao  seja proprietario de outro  im6vel urbano ou
rural.

§  1° -0 tfulo de dominio e a concessao de uso serao confe-
ridos  ao  homem  ou  a  mulher,  ou  a  ambos,  independen-
temente do estado civil.

§ 2° - Esse direito nao sera reconhecido ao mesmo possuidor
mais de uma vez.

§   3°   -   Os   im6veis   pdblicos   nao   serao   adquiridos   por
usucapiao.

Art.165 -i isento do imposto sobre propriedade predial e
territorial urbana o pr6dio ou terreno destinado a moradia de
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proprietario  de  pequenos  recursos,  que  nao  possua  outro
im6vel, nos termos e no limite do valor que a lei fizer.

Art.166 -0  Municipio promoveri,  dentro  de sua politica
urbana,   respeitados   as   determinag6es   do   Plano   Diretor,

pro-gramas  de  habitagao  popular  destinados  a  melhorar  as
condig6es de moradia da populagao carente do Municipio.

Paragrafo  Unico. As ag6es do Municipio deverao orientar-
se no sentido de:

I.           ampliar o acesso a lotes minimos  dotados de infra-
estrutura   basica   e   servigos   (escolas,   centros   de
satde, etc.) e servido por transporte coletivo.

11.          assistir    e     estimular,     projetos     comunitarios     e

Ill.

IV.

V.

associativos de construgao de habitagao de servigos,
inclusive    trazendo    esclarecimentos    ao    pdblico

quanto     as     tecnologias     viaveis,     econ6mica     e
tecnicamente, por meio de cursos, palestras etc.
aplicar recursos financeiros na construgao de casas

populares, inclusive nas fomas do inciso 11;
urbanizar,  regularizar  e  estimar  as  areas  ocupadas

por    populagao    de    baixa    renda,    possiveis    de
urbanizag5o;
fixar  urn  criterio   para  a  distribuigao   de   lotes   e
moradias populares atrav6s do Plano Diretor.

Art.   167  -  Em  harmonia  com  a  sua  politica  urbana  e
segundo disposto em seu Plano Diretor, o Municipio devera
desenvolver  e  fomentar  programas  de  saneamento  basico,
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destinados a melhorias das condig6es sanitarias e ambiental
e de sadde das populag6es urbanas.

Paragrafo   Onico.   As   a95es   do   Municfpio   deverao   se
direcionar no sentido de:

I.           aumentar      ininterrupta      e      gradativamente      a
responsabilidade     da     administragao     local     pela

prestacao de servigos de saneamento basico;
11.          atender  a  populagao  de  baixa  renda  com  solug5es

plausiveis e de baixo custo para o abastecimento de
agua e de esgoto sanitario;

Ill.        dar meios e estimular a populagao de baixa renda a
construir  cistemas   e  fossas  s5pticas,   levando   em
conta as tecnologias de baixo custo, e nao deixando
de observar os recursos materiais locais;

IV.        promover  o  abastecimento  de  agua  potavel  com  o
aproveitamento dos vales do Municipio (rios, micro
bacias,  etc.),  bern como  a dessalinizagao  das  aguas

provenientes  de  pocos  artesianos  existentes  ou  a
existir;

V. implantar sistema de  coleta,  transporte,  tratamento
e/ou  disposigao  final  de  lixo,  utilizando  processos

que envolvam reciclagem.
VI.        melhorar  o  nivel  de  participagao  das  comunidades

na   solugao   de   seus   problemas   de   saneamento,
atrav6s   da   execugao   de   programas   de   educagao
sanitaria.
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Art.   168  -   0   Municipio   na   prestaeao   de   servigo   de
transporte coletivo, pdblico ou privado devera obedecer aos
crit6rios bdsicos de:

I.           seguranca e conforto dos passageiros garantindo urn
especial      acesso      as      pessoas      portadoras      de
necessidades especiais ;

11.          protegao  ambiental contra a poluigao  atmosferica e
sonora;

Ill.        participag5o      de      usuarios      e      das      entidades
representativas  da  comunidade  na  fiscalizag5o  de
servigos de transporte;

IV.        devefa estabelecer nomas de circulagao do trafego
no perimetro urbano.

CApiTULO Ill
DA SAODE, PREVIDENCIA E

ASSISTENCIA SOCIAL
SECAO I

DA SAODE E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Art.  169 -A  salde  6  direito  de  todos  e  clever  do  Poder
Ptiblico, garantido mediante politicas  sociais e econ6micas

que  visem  a  eliminagao   do  risco   de   doengas   e   outros
agravos ao acesso universal e igualitario as ag6es e servigos

para sua promogao, protecao e recuperag5o.

Art.170 -0 Municfpio mantera, com a cooperagao t6cnica
e financeira da Uniao e do Estado, servico de sadde pdblica,
higiene  e  saneamento  a  serem  prestados  gratuitamente  a

populagao, com as seguintes diretrizes:
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I.

11.

atendimento integral e universalidade com proprie-
dade  para  as  atividades  preventivas,  sem  prejuizos
dos servigos assistenciais;

participagao da comunidade na formulagao, gestao e
controle das politicas  e  ag5es,  atraves  do  Conselho
Municipal de Satde;

Ill.        integragao das ag6es da satde, saneamento basico e
ambiental.

Art.  171. -A assistencia a sadde 6 livre a iniciativa privada
obedecidos os requisitos da lei e as diretrizes da politica de
sahde.

§  1° - As instituig6es privadas poderao participar de forma
complementar do Sistema Unico de Satde (SUS), segundo
diretrizes  deste,  mediante  contrato  de  direito  phblico  ou
convenio,  tendo preferencia as  entidades  filantr6picas  a as
sem fins lucrativos.

§  2°  -  i  vedada  a  destinacao  de  recursos  pdblicos  para
auxilios  ou  subvenc5es  as  instituig5es  privadas  com  fins
lucrativos.

Art.172 -Ao Poder Pdblico Municipal compete no ambito
do Sistema Unico de Satde (SUS).

11.

planejar,   organizar,   gerir,   controlar,   e   avaliar  as
ag6es e servicos de satde;

planejar, organizar e programar a rede regionalizada
e  hieralquica  do  SUS,  em  articulagao  com  a  sua
diregao estadual;
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Ill.        gerir,    executar,    controlar    e    avaliar    as    ac6es
referentes as condig5es e aos ambientes de trabalho;

IV.        executarservicos de:

a) vigilancia epidemiol6gica;
b) vigilancia sanifaria;
c) combate ao uso de t6xicos.

V.          planejar e executar a politica de saneamento basico
em articulagao com o Estado e a Uniao;

VI.        fiscalizar   as   agress5es   ao   meio   ambiente   que
tenham repercussao sobre a sadde humana e  atuar,

junto  ao  6rg5os  estaduais  e  federais  competentes
para controla-los ;

VII.      fomar cons6rcios intemunicipais de salde;
VIII.     gerir laborat6rios pdblicos;
IX.        avaliar   e   controlar   a   execucao   de   convenios   e

contratos celebrados pelo Municipio, com entidades

privadas prestadoras de servigos de salde;
X.         autorizar a instalag5o de servigos privados de salde

e fiscalizar o funcionamento;
XI.        ordenar a formagao de recursos humanos na area de

satde;
XII.      fiscalizar e  inspecionar  alimentos,  compreendido  o

controle de seu teor nutricional, bern como bebidas
e aguas para consumo humano;

XIII.     participar  do  controle  e  fiscalizagao  da  produgao,
transporte,   guarda   e   utiliza9ao   de   substancias   e

produtos psicoativos, t6xicos e radioativos;
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XIV.     colaborar   na   protegao   do   meio   ambiente,   nele
compreendido o do trabalho.

Art.  173 -Sera  constituido  na  forma  da  Lei  o  Conselho
Municipal de Satide que tera as seguintes atribuig6es:

I.           fomular  a  politica  municipal,  da  salde,  baseadas
nas     diretrizes     emanadas     da    Conferencia     ou
Congresso Municipal de Satde;

11.          planejar   e   fiscalizar   a   distribuicao   dos   recursos
destinados a salde;

Ill.        aprovar   a   instalacao   e   funcionamento   de   novos
servigos ptiblicos  e privados  de salde,  atendidas  as
diretrizes do Plano Municipal de sadde.

Art.174-0 Sistema Unico de Satide (SUS), no ambito do
Municipio,  sera financiado  com recursos  do  ongamento do
Municipio,  do  Estado,  da  Uniao  e  de  seguridade  social,
al6m de outras fontes.

§   1°.  Os  recursos  destinados  as  ac6es  e  aos  servigos  da
satide  no  Municipio  constituirao  o  Fundo  Municipal  de
Salde, conforme dispuser a Lei.

§ 2°. 0 montante das despesas de sadde nao sera inferior a
25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  das  despesas  globais  do
or9amento anual do Municipio.

Art.175 -A  Assistencia  Social  sera prestada  pelo  Poder
Pdblico Municipal a quem necessitar, mediante articulagao
com os servigos federais e estaduais congeneres, tendo por
objetivo:
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protecao  a  familia,  a  matemidade,  a  infancia,  a
adolescencia e ao idoso;
amparo as criancas e adolescentes carentes;

promogao da integra9ao ao mercado de trabalho;
habilitag5o e reabilitagao das pessoas portadoras de
necessidades    especiais    e    a    promogao    de    sua
integracao a vida comunifaria;

Art.176 -Cabe  ao  Municipio,  em  cons6rcio  com  outros
Municipios,    visando    o    desenvolvimento    de    servigos
comuns de sabde e assistencia social:

I.            conceder    subvenc6es    a    entidades    assistenciais

privadas  declaradas  de  utilidade  phblica  por  Lei
Municipal;

11.          firmar  convenios  com  entidade  pdblica  ou  privada

para  a prestagao  de  servigos  de  assist€ncia  social  a
comunidade;

Ill.        fomular     politica     de     assistencia     social     em
articulagao   com   a   politica   nacional   e   estadual,

IV.

V.

VI.

reguladoras as especialidades locais;
coordenar  e  executar  os  programas  de  assjstencia
social,   atrav5s   de   6rgao   especifico,   a   partir   da
realidade e das reivindicac5es da populagao;
legislar   e   estabelecer  normas   sobre   mat5rias   de
natureza financeira, politica e programatica da area
de assistencia social;

planejar,  coordenar,  executar,  controlar,  fiscalizar e
avaliar a prestagao de servigos e beneficios;
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VII       gerir os recursos oxpamentarios pr6prios, bern como
aqueles repassados por outra esfera de govemo para
area  de  assistencia  social,  respeitados  os  disposi-
tivos legais vigentes;

VIII.     instituir  mecanismos  de  participagao  popular  que

propiciem  a  definigao  das  prioridades  e  a  fiscal-
zag5o e o controle das ac6es desenvolvidas na area
de assistencia social;

Pafagrafo   Onico.A   comunidade,   por   meio   de   suas
organizag5es  representativa,  participari da formulagao  das

politicas   e  do   controle   das   ag6es,   em  todos   os  niveis,
atrav6s do Conselho Municipal de Assist6ncia Social.

Art.  177 - A politica municipal de assist6ncia social devera
ter como diretrizes:

I.           programas   de   prevengao   e   atendimento   especia-
1izado a crianga e ao adolescente;

11.          programas  de  promogao  de  integragao  social,   de

preparo  para  o  trabalho,  de  acesso  facilitado  aos
bens e servicos e a escola, e de atendimento especia-
1izado para criangas e adolescentes com deficiencia
fisica, sensorial, mental ou mtiltipla;

Ill.        programas    que    priorizem    o    atendimento    no
ambiente familiar e comunitario;

IV.         quadro t6cnico responsavel em todos os 6rgaos com
atuagao   messes   programas   e   estabelecimento   de
convenios  com entidade  estadual para prestacao  de
servico  t6cnico  especializado,  de  forma  itinerante,
as criangas portadoras de necessidades especiais;
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V. atengao   especial   ds   criangas   e   adolescentes   em
estado  de  miserabilidade,  explorados  sexualmente,
doentes mentais,  6rfaos,  abandonados  e vitimas  de
violencia.

CAPITULO IV
DA EDUCACAO, DA CULTURA E DO DESPORTO

Art.  178 -  0  clever  do  Municipio  com  a  educagao  sera
efetivado mediante a garantia de:

I.           ensino bdsico, obrigat6rio e gratuito,  inclusive para
os que a ele n5o tiverem acesso na idade pr6pria;

11.          progressiva  extensao  de  obrigatoriedade  e  gratui-
dade ao ensino m6dio;

Ill.        atendimento  educacional  especializado  aos  porta-
dores  de  necessidades  especiais,  preferencialmente
na rede regular de ensino;

IV.        atendimento  das  criangas  de  zero  a  tres  anos  em
creche,   e  de  quatro   a  cinco  anos   em  educagao
infantil;

V.          acesso aos niveis mais elevados de ensino, pesquisa
e  atividade  de  acordo  com  a  habilidade  de  cada
educando;

VI.        oferta   de   ensino   notumo   regular,   adequado   as
condic6es do educando;

VII.      atendimento ao educando, no ensino basico, atraves
de  programas  suplementares  de  material  didatico
escolar,   transporte,   alimentagao   e   assistencia   a
sadde.
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VIII.     promover o  atendimento  do  educando  portador  de
necessidades    especiais    oferecendo,    sempre    que
necessario,      recursos      de      educagao      especiais
assegurando a educagao inclusiva.

§  1°  -  0  acesso  ao  ensino  obrigat6rio  e  gratuito  6  direito
pdblico subj etivo.

§   2°  -  0  nao  oferecimento  do  ensino  obrigat6rio  pelo
Municipio,   ou  sua  oferta  irregular,   importa  responsahi-
lidade da autoridade competente.

§ 3° - Compete ao Poder Pdblico recensear os educandos no
ensino basico,  fazer  a chamada e  zelar, junto  aos pals  ou
responsaveis, pela frequencia escolar.

Art.  179 -0 ensino sera ministrado com base nos princi-

pios dispostos adiante.

I.           igualdade de condic5es para o acesso e permanencia
na escola;

11.          1iberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber;

Ill.        pluralismo de ideias e de concepg6es pedag6gicas, e
coexistencia  de  instituic5es  ptiblicas  e  privadas  de
ensino;

IV.        gratuidade  do  ensino  pdblico  em  estabelecimentos
oficiais;

V.          valorizagao dos profissionals da educacao;
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VI.       plano  de  carreira,  garantido,  na forma da lei,  com
ingresso  exclusivamente  por  concurso  pbblico  de

provas e titulos, aos da rede phblica;
VII.      gesfao democfatica do ensino pbblico, na forma da

lei;

VIII.     garantia de padrao de qualidade;
IX.        piso   salarial   nacional   para   os   profissionais   da

educa9ao escolar ptiblica, nos temos de lei federal:

Pafagrafo   Unico.  A  lei  dispofa  sobre  as  categorias  de
trabalhadores    considerados    profissionais    da    educagao
basica  e `sobre  a  fixagao  de  prazo  para  a  elaboragao  ou
adequagao   de   seus   planos   de   carreira,   no   ambito   do
Municipio.

Art.  180 -0  ensino  oficial  do  Municipio  sera gratuito  e

priorifario na educapao infantil e no ensino m6dio I e 11.

§  1° - 0 ensino religioso sera ofertado de forma obrigat6ria
nas  unidades  de  ensino,  constituindo  mat6ria  facultativa

para os alunos.

§  2° -  0  ensino basico regular sera ministrado  em Lingua
Portuguesa.

§  3°  -  0  Municipio  orientari  e  estimulara  por  todos  os
meios,  a  educagao  fisica  nos  estabelecimentos  municipais
de   ensino   e   nos   particulares   que   recebam   auxilio   do
Municipio.

§  4°  -  0 _Municipio  garantira ao  portador  de necessidades
especiais atendimento especial no que se refere a educagao
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fisica  e  a  pritica  de  atividade  desportiva,  sobretudo  no
ambito escolar.

Art. 181 - 0 ensino 6 livre a iniciativa privada, atendidas as
seguintes condig6es :

•1.           cumprimento    das    normas    gerais    de    educacao

nacional;
11.          autorizac5o  e  avaliapao  de  qualidade  pelos  6rgaos

competentes.

Art.182-0 acesso a educagao 6 direito pdblico subjetivo e
implica para o Municipio o clever da garantia de:

I.           atendimento  educacional  especializado  ao  portador
de   necessidades   especiais,   sem   limite   de   idade,

preferencialmente  na  rede  regular  de  ensino  com
garantia de:

a) recursos humanos capacitados;
b) materiais e equipamentos ptiblicos adequados;
c) vaga na escola pr6xima a sua residencia.

11.          preservagao       dos       aspectos       humanisticos       e

profissionalizantes de ensino basico;
Ill.        amparo ao menor infrator e sua formac5o em escola

profissionalizante.

Pafagrafo  Unico. A falta de oferecimento do ensino pelo
Poder  Pdblico  Municipal  ou  sua  oferta  irregular,  importa
em responsabilidade da autoridade competente.
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Art.  183 -Os  recursos  do  Municipio  sefao  destinados  ds
escolas    pdblicas,    podendo     ser    dirigidos    a    escolas
comunitarias,  confessionais  ou filantr6picas,  definidas  em
lei, que:

I.           comprovem  finalidade   n5o   lucrativa  e  apliquem
seus excedentes financeiros em educapao;

11.         assegurem  a destinagao  de  seu  patrim6nio  a outra
escola comunifaria, filantr6pica ou confessional  ou
ao  Municipio  no  caso  de  encerramento  de  suas
atividades.

Pafagrafo Unico. Os recursos de que trata este artigo serao
destinados  a  bolsas  de  estudo  para  o  ensino  bdsico,  na
forma de  lei,  para os  que demonstrem  insuficiencia de
recursos,  quando houver falta de vagas  e cursos regulares
da rede  pdblica na localidade  da residencia do  educando,
ficando o Municipio obrigado a investir prioritariamente na
expansao de sua rede na localidade.

Art.   184  -  0  Municipio  auxiliari,  pelos  meios  ao  seu
alcance,     as     organizac5es     beneficentes,     culturais     e
amadoristas, nos termos da lei, sendo que as amadoristas e
as   educacionais   terao   prioridade   no   uso   de   esfadios,
campos,     quadras     poliesportivas      e     instalac6es     de

propriedade do Municipio.

Art.  185 -0  Municipio  manteri os  professores  em nivel
econ6mico,  social e moral  a altura de  suas  fung6es  e  sera

garantido    ao    trabalhador   em    educagao    as    condig6es
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necessarias   a   sua   qualificagao,   atualiza9ao   e   fomacao
continuada.

Art. 186 - 0 Municipio aplicafa, anualmente, nunca menos
de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento),  no  mfnimo,  da  receita
resultante  de  impostos,   compreendida  a  proveniente  de
transfer6ncias,    na   manutengao    e   desenvolvimento   do
ensino.

Art.187-i da competencia comum da Uniao, do Estado e
do Municipio proporcionar os meios de acesso a cultura, a
educag5o e a ci6ncia.

Paragrafo   Onico.O  sistema  de  ensino  municipal  sera
organizado  em  regime  de  colaboragao  e  parceria  com  a
Uniao e o Estado.

Art. 188 - 0 Municipio apoiara e incentivara a valorizagao,
a   produgao    e   a   difusao   das   manifestag5es    culturais,

prioritariamente, as diretamente ligadas a sua hist6ria, a sua
comunidade e aos seus bens, atrav6s de:

I.           criacao, manutengao e aberturas de espago culturais;
11.           acesso livre aos acervos de bibliotecas.

Art.  189 -  A  rede  municipal  de  ensino  incluira  em  seus

programas, conteddo de valorizacao e participagao do negro
na formagao hist6rica da sociedade brasileira.

Art.1-90-As escolas da rede ptiblica municipal destinar5o
os tumos de suas aulas, no dia 20 de novembro de cada ano,
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para  o  desenvolvimento  de  palestras,  estudos  e  trabalhos
sobre a importancia da consci6ncia negra.

Art.  191  -  Cabera  ao  Municipio  dar  apoio  as  pesquisas
sobre a cultura afro-brasileira.

Art.192-E vedada a utilizagao de temos que caracterizem
discriminagao,  em  anthcios  de  classificados  de  emprego
neste Municipio.

Art.193 -A lei regulara a composigao, o funcionamento e
as  atribuig5es  do  Conselho  Municipal  de  Educagao  e  do
Conselho Municipal de Cultura.

Art.194 -0 Municipio estimulara o desenvolvimento das
ciencias, das  artes, das letras  e da cultura em geral,  obser-
vado o disposto na Constituigao Federal.

§    1°   -   Ao    Municipio    compete    suplementar,    quando
necessario, a legislagao federal e a estadual, dispondo sobre
a cultura.

§ 2° - A lei dispora sobre a fixagao de datas comemorativas
de alta significagao para o Municipio.

§  3°  -  A  administragao municipal cabe,  na forma da lei,  a
gestao  da  documentagao  govemamental  e  as  providencias
para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§  4°  -  Ao  Municipio  cumpre  proteger  os  documentos,  as
obras e outros bens de valor hist6rico, artistico e cultural, os
monumentos,   as  paisagens  naturais  notaveis   e  os   sitios
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arqueol6gicos,  em  articulagao  com  os  Govemos  Federal  e
Estadual.

Art.195-0 Municipio incentivara o lazer como forma de

promocao e integracao social.

Paragrafo   Unico.  A  Prefeitura  construira  e  mantera  as
areas de lazer, aproveitando para tal:

I.            pracas pbblicas;

11.           ruas especificas;

Ill.         1ogradouros pdblicos junto  aos  rios,  riachos,  lagoas
e outros.

Art.    196  -   0   Poder   Phblico   Municipal   desenvolvera

programas de incentivo e apoio as praticas desportivas, bern
como  patrocinara  campeonatos  e  competig6es  das  varias
modalidades de esporte.

I.            sera criado o conselho Municipal de Esportes;
11.          o poder ptiblico Municipal destinara verba especial

as praticas esportivas das Ligas.

Paragrafo  Unico.  0  Municipio  garantira  ao  portador  de
necessidades   especiais   atendimento   especial   no   que   se
refere   a   educagao   e   a   pratica   de   atividade   desportiva,
sobretudo no ambito escolar.

Art.    197  -   i   clever   do   Municipio   fomentar   praticas
desportivas  formais  e  nao-fomais,  como  direito  de  cada
urn, observados:
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a  autonomia  das  entidades  desportivas  dirigentes  e
associag5es,  quanto  a  sua  organizag5o  e  funciona-
mento;

11.          a destinagao  de recursos  pdblicos  para  a promogao

priorifaria   do   desporto   educacional   e,   em   casos
especificos, para a do desporto de alto rendimento;

Ill.        o     tratamento     diferenciado     para     o     desporto

profissional e o nao profissional;
IV.        a    protegao     e     o     incentivo     as     manifestag6es

desportivas de criagao nacional.

Paragrafo  t]nicoo  Poder  Pdblico  incentivara  o  lazer,
como forma de promogao social.

CAPITULO V
DA FAMiLIA, DA cRiANeA, DO ADOLEscENTE,
DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E

DO IDOSO

Art.   198 -  0  Municipio  dispensara  protegao  especial  ao
casamento  e  assegurara  condig6es  morais,  fisicas  e  sociais
indispensaveis  ao  desenvolvimento,  seguranga  e  estabili-
dade da familia.

§    1°-   Serao   proporcionados   aos   interessados   todas   as
facilidades para a celebragao do casamento. -

§   2°   -   A  lei   dispora  sobre  a  assistencia   aos   idosos,   a
matemidade  e  aos  portadores  de  necessidades  especiais,
assegurada  aos  maiores  de  65  (sessenta  e  cinco)  anos  a

gratuidade mos transportes coletivos urbanos.
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§   3°  -  Compete  ao  Municipio  suplementar  a  legislag5o
federal e a estadual dispondo sobre a protegao a infancia, a

juventude,  as pessoas portadoras de necessidades especiais
e  aos  idosos,  garantindo  a  estes  o  acesso  a  logradouros,
edificios ptiblicos e veiculos de transporte coletivo.

§   4°  -  No  ambito  de  sua  competencia,   a  lei  municipal
dispora  sobre  a  adaptagao  dos  logradouros  e  dos  edificios
de  uso  ptiblico,  a  fim  de  garantir  o  acesso  adequado  as

pessoas portadoras de necessidades especiais.

§   5°-   Para   a   execugao   do   previsto   neste   artigo,   serao
adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

I.           amparo as familias numerosas e sem recursos;
11.          agao   contra   os   males   que   sao   instrumentos   da

dissolugao da familia;
Ill.         estimulo  aos  pais   e  as   organizag6es  sociais  para

formagao   moral,   civica,   fisica   e   intelectual   da

juventude;
IV.        colaborag5o   com   as   entidades   assistenciais   que

visem a protegao e a educacao da crianga;
V.          amparo as pessoas idosas, assegurando participagao

na   comunidade,   defendendo   sua  dignidade,   bern
estar e garantindo-1he o direito a vida;

VI.        colaborag5o  com  a  Uniao,  com  o  Estado  e  com
outros  Municipios  para  a solugao  de problema  dos
menores  desamparados  ou desajustados,  atrav5s  de

processos adequados de pemanente recuperagao.
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Art.199 -0 idoso goza de todos os direitos fundamentais
inerentes   a   pessoa   humana,   sem   prejulzo   da   protegao
integral    de    que    trata    a    lei,    assegurando    todas    as
oportunidades e facilidades, para preservagao de sua sadde
fisica  e  mental  e  seu  aperfeigoamento  moral,  intelectual,
espiritual e social,  em condig6es de liberdade e dignidade.

(Lei n° 10.741  que disp6e sobre o Estatuto do Idoso)

Pafagrafo     L]nico.     Fica     a     Camara     Municipal     na
obrigatoriedade de  conceber os  instrumentos  legais  para a

garantia  de  execugao  e  obediencia  ao  Estatuto  do  Idoso  e
notadamente:

I.           atendimento preferencial e individualizado junto aos
6rgaos ptiblicos e privados prestadores de servigos a

populagao;
11.          prefer€ncia   na    formulagao    e    na    execugao    de

politicas sociais phblicas especificas;
Ill.        destinar privilegiada de recursos pdblicos nas  areas

relacionadas com a protegao ao idoso;
IV.        viabilizar  de   formas  altemativas  de  participag5o,

ocupagao   e   convivio   do   idoso   com   as   demais

gerap6es;
V.          priorizar  o  atendimento  ao  idoso  por  sua  pr6pria

familia,    em   detrimento   do   atendimento   asilar,
exceto   dos   que  nao   a  possuam   ou   caregam  de
condig5es de manutengao da pr6pria sobrevivencia;

VI.        capacitar os recursos humanos nas areas de geriatria
e gerontologia e na prestapao de servigos aos idosos;
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VII.      estabelecer      mecanismos      que      favorecam      a
divulgagao   de   informag6es   de   carater   educativo
sobre         os         aspectos         biopsicossociais         de
envelhecimento;

VIII.     garantir o  acesso  a rede  de  servigos  de  satide  e  de
assistencia social locais;

Art. 200 - A familia, a sociedade e o Estado tern o clever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participagao na
comunidade,   defendendo   sua   dignidade   e   bern   estar   e

garantindo o direito a vida.

§  1° - Os programas de amparo aos idosos serao executados
preferencialmente em seus lares.

§  2° - A garantia da prioridade  e  gratuidade na locomogao
do    idoso,    no    ambito   municipal    e   intermunicipal    em
transporte coletivo conforme especifica a Lei.

Art.    201    -    0    Poder    Pdblico    Municipal    coibifa    a
discriminagao  racial  em  seus  6rgaos,  combatendo  toda  e

qualquer  pratica  racista  e   devera   estabelecer   formas   de
punic6es,  como  cassagao  de  alvafa  de  clube,  bar  e  outros
estabelecimentos.

CApiTULO VI
DA MULHER

Art.  202 - 0 Municipio assegurara a protegao do mercado
do trabalho da mulher, na foma da lei.
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Paragrafo   Unico.  E  vedada  a  exigencia  de  atestado  de
esterilizag5o  teste de  gravidez ou quaisquer outras praticas
de discriminagao contra a mulher, para efeito de acesso e de
utilizac5o do servi9o phblico.

Art. 203 - Serao adotadas medidas para efeito de combate e

preservagao da violencia contra a mulher, mediante:

I.           gestao junto  ao  Estado  para  criagao  e  manutengao
de delegacias de defesa da mulher;

11.          instala9ao  e  manutengao,  atraves  da  administragao
direta,  de  servi9os  de  assistencia juridica,  m5dica,
social e psicol6gica.

Art. 204-i vedada a veiculagao de mensagem que atentem
contra a dignidade da mulher.

Art. 205-0 Municipio realizafa esforgos visando preservar,

perante  a  sociedade,  a  imagem  social  da  mulher,   como
trabalhadora e  cidada responsivel pelos  destinos  da Nagao
em igualdade de condic5es com o homem.

Art. 206 - A lei regulara a composigao, o funcionamento e
as   atribuig6es   do   Conselho   Municipal   de   Defesa   dos
Direitos da Mulher.

137



CApiTUL0 Vll
DO TURISMO

Art.  207 -  0  Municfpio,  colaborando  com os  seguimentos
do  setor,  apoiara  e  incentivara  o  turismo  como  atividade
econ6mica,   reconhecendo   como   forma   de   promogao   e
desenvolvimento social e cultural.

Art. 208 - Cabe ao Municipio obedecida a legislacao federal
e  estadual,  definir  a  politica  municipal  de  turismo  e  as
diretrizes e ac6es, devendo:

I.           adotar,  mediante plano  integrado  e  permanente  de
desenvolvimento do turismo em seu territ6rio;

11.          desenvolver efetiva infra estrutura turistica;
Ill.        estimulare apoiar:

a) produgao artesanal local;
b) feiras e exposi96es;
c) eventos turisticos.

IV.       realizar  programas  de  orientacao  e  divulgacao  de

projetos    municipais,     ben    como     elaborar    o
calendario de eventos;

V.          regulamentar   o   uso,   ocupacao   fruigao   de   bens
naturais e culturais de interesse turl'stico protegendo
o   patrim6nio    ecol6gico   e   hist6rico   cultural    e
incentivando o turismo local;

VI.        promover    a    conscientizagao    do    pdblico    para

preservagao   e  difus5o  de  recursos  naturais   e  do

138



turismo   como   atividade   econ6mica   e   fator   de
desenvolvimento;

VII.      incentivar a formagao de pessoal especializado para
atendimento das atividades turisticas.

Pafagrafo  Onico.  Nos  eventos  e  datas  festivas,  sera  nos
termos da lei, autorizado o uso do maior ndmero possivel de

pragas, avenidas e ruas para que a populacao livremente se
manifeste.

CApiTULO VllI
`DO MEIO AMBIENTE

Art.    209   -    Todos    tern    direito    ao    meio    ambiente
ecologicamente equilibrado, bern de uso comum do povo e
essencial  a  sadia  qualidade  de  vida,  impondo  ao  Poder
Pdblico  Municipal  e  a  coletividade  o  clever  de  defender  e

preservar para as presentes e futuras gerag5es.

§  10 - 0 Municipio, em articulapao com a Uniao e o Estado,
observadas as disposic6es pertinentes ao art. 23,VI e VII da
Constituigao   Federal,   desenvolvera   as   ag6es   necessarias

para o atendimento do previsto neste Capitulo.

§ 2° - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Pdblico:

11.

preservar    e    restaurar    os    processos    ecol6gicos
essenciais e prover o manejo ecol6gico das esp6cies
no ecossistema;
definir  espagos  territoriais  e  seus  componentes  a
serem especialmente protegidos, sendo alteragao e a
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supress5o somente  atrav6s  de lei permitida,  vedada

qualquer utilizagao  que  comprometa  a  integridade
dos atributos que justifiquem sua protegao;

Ill.        exigir,  na foma da lei,  para instalagao  de obra ou
atividade potencialmente  causadora de significativa
degradagao  do  meio   ambiente,   estudo  pr6vio   de
impacto ambiental, a que se dafa publicidade;

IV.        promover a educagao ambiental em todos os niveis
de   ensino   e   a   conscientizagao   ptiblica   para   a

preservagao do meio ambiente;
V.          proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei,

as   priticas   que   coloquem   em   risco   sua   fungao
ecol6gica,  provoquem  a  extincao  de  esp6cies  ou
submetam os animais a crueldade;

VI.        garantir     amplo     acesso     da     comunidade     as
informag5es  sobre  fontes  causadoras  da poluic5o  e
degradagao ambiental.

§  3° - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado
a  recuperar  o  meio  ambiente  degradado,  de  acordo  com
solugao tecnica exigida pelo 6rgao Ptiblico competente, na
forma da lei, e especialmente quanto a extrac5o de areia, de
cascalho e pedreira.

§  4°  -  As  condutas  e  atividades  consideradas  lesivas  ao
meio  ambiente  sujeitarao  os  infratores,  pessoas  fisicas  ou

juridicas,  a  sang6es  penais  e  administrativas,  independen-
temente da obrigagao de reparar os danos causados.

§  5°  -  Os  rios,  1agos,  riachos,  as  matas  e  demais  areas  de
valor   paisagfstico   do   territ6rio   municipal   ficam   sob   a
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protegao do Municipio e sua utilizagao se fare na foma da
lei,  dentro  de  condig6es  que  assegurem  a preservagao  do
meio   ambiente,   inclusive,   quanto   ao  uso   dos   recursos
naturais.

Art.  210 -0 Municipio,  na sua funcao reguladora,  criara
limitag6es  e  importara  exigencias  que  visem  a protegao  e
recuperagao do meio ambiente, especialmente por meio de
norlnas de zoneamento, de uso do solo e de edificag6es.

Art. 211 -0 Poder Ptiblico devera implementar, atrav6s da
Secretaria do Meio Ambiente e a sociedade civil o Projeto
Verde  para  criacao   e   conservagao  das  areas  verdes  do
Municlpio.

Art. 212 -0 Poder Pdblico devera mediante planejamento,
controlar  e  fiscalizar  as  atividades  phblicas  ou  privadas
causadoras   efetivas   ou  potenciais   de   alterag6es   signifi-
cativas no Meio Ambiente.

Art.  213 -i  clever  do  Municipio  realizar a  conservagao,
1impeza  e recuperapao  das  fontes,  nascentes  e  mananciais
de   agua,   como   tamb6m   criar   e   implantar   campanhas
educativas visando a preservagao das mesmas.

Art.   214  -  0  Municipio  devera  criar  mecanismos  para
implantacao  do  Programa  de  Reciclagem  de  Lixo  produ-
zido nas areas urbanas e rurais.

Art.    215   -   A   preservagao   do   Meio   Ambiente   pelo
Municipio sera efetivada mediante :
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I. estabelecimento de uma politica municipal do meio
ambiente, objetivando a preservaeao e o manejo dos
recursos naturais, de acordo com o interesse social;

11.          nomas de controle de poluigao visual e sonora;
Ill.        exigencia da realizagao de estudo pr6vio de impacto

ambiental   para   construgao,   instalag5o,   refoma,

IV.

V.

VI.

recuperagao, ampliagao e operagao de atividades ou
obras potencialmente causadoras de degradacao  do
meio ambiente, do qual se clara publicidade;
controle  de  produc5o,  comercializagao  e  emprego
de t6cnicas, metodos ou substancias que comportem
riscos para a vida, para qualidade de vida e para o
meio ambiente;
elaboracao     e     acompanhamento     os     impactos
ambientais referentes ao uso e ocupag5o do solo, de
acordo com zoneamento das areas urbanas;
estabelecimento da obrigatoriedade de reposigao da
flora   nativa,    quando    necessaria    a   preservapao
ecol6gica.

Paragrafo Onico. As condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente   sujeitarao   os   infratores   as   sang6es   adminis-
trativas, estabelecidas em lei.

Art.  216 -  Fica  assegurado  a  participagao  das  entidades
representativas da comunidade no planejamento e na fisca-
Olizapao da protegao ambiental, garantindo-se amplo acesso
aos  interessados  as  informag6es   que  detenham  o  poder

pdblico   sobre   fontes,   nivel   de   poluigao,   presenga   de
substancias potencialmente danosas a satide dos alimentos,

142



agua,  ar  e  solo  e  as  situag6es  de  risco  e  acidente  que

poderao ser causados por produtos t6xicos.

Art.  217 -  Fica  o  poder  pdblico  municipal  autorizado  a

promover    intercambio    com    os    Municipios    vizinhos
objetivando  a utilizag5o  de recursos naturais  em forma de
cons6rcio,     proporcionando-lhes     o     ressarcimento     dos
recursos utilizados.

Art. 218 -0 Conselho Municipal do Meio Ambiente, cuja
composigao    e    competencia    serao    definidas    em    lei,

garantindo a representagao do Poder mblico, de entidades
ambientalistas   e   demais   associag5es   representativas   da
Comunidade.

Art. 219-0 direito ao ambiente saudavel inclui o ambiente
de  trabalho,  ficando  o  Municipio  obrigado  a  garantir  e

proteger  o  trabalhador  contra  toda  e  qualquer  condigao
nociva a satde fisica e mental.

CApiTULO IX
DA POLiTICA AGRICOLA E PECUARIA

Art.   220  -  Cabers  ao  Municipio  fomentar  a  produgao
agropecuina,   objetivando   o  pleno  desenvolvimento  das
fung6es s6cio econ6mico e a garantia do bern estar dos seus
habitantes.

Art.  221  -  Tendo  em vista  o  disposto  no  artigo  anterior,
cabera ao Municipio:
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I. fomentar e incentivar a pemanencia do jovem no
meio rural, bern como apoiar a agricultura familiar;

11.          dinamizar   e   expandir   a    economia,    atrav6s    de
aumento da oferta de alimentos e materia prima;

Ill.        possibilitar  a  criagao  de  novas  oportunidades   de
trabalho,  de  foma  a  ampliar o  mercado  intemo  e
reduzir o nivel de pobreza absoluta, al6m do exodo
rural   e   a   pressao   populacional   sobre   as   areas
urbanas;

IV.        aumentar o acesso aos beneficios sociais e diminuir

V.

VI.

as  tens6es  na  area  rural,  bern  como  atender  aos

principios  de justiga  social  promovendo  a  garantia
dos direitos do trabalhador rural;
estimular  o  uso  da  propriedade  rural,  buscando  o
incremento  de prodng5o  agn'cola  e  a melhoria  das
condig5es de renda e de vida do produtor;
incentivar  o  associativismo  entre  os  produtores  e
trabalhadores rurais.

Art. 222 - A politica agn'cola sera realizada com bases em

planos  plurianuais  e  planos  anuais,  elaborados  de  foma
democratica,   com   a  participagao   de   representantes   dos

produtores,  dos  trabalhadores  rurais  e  do  setor  phblico,
buscado o desenvolvimento agricola.

Pafagrafo  t]nico. Os planos de desenvolvimento agn'cola
deverao prover a integracao das  atividades de preservagao
do  meio  ambiente  com  os  setores  de  apoio  econ6mico  e
social.
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Art.  223  -  i  clever  do  Municipio  apoiar  os  Servidores
Oficiais  do  Estado  na  assistencia  t6cnica  e  extensao  rural
em  pesquisa  agropecuaria,  em  defesa  sanitaria  animal  e
vegetal e em abastecimento alimentar.

Art.    224   -    Os    planos    de   desenvolvimento    agricola
municipais   ser5o   forinulados   segundo   as   peculiaridades
locais,   voltando-se,   prioritariamente,   para   os   pequenos

produtores, assegurando :

11.

Ill.

IV.

V.

VI.

Sistematizagao das ac5es de politica agricola federal
e   estadual,   que  apliquem  ao  Municipio,   visando
agregar  esforgos,  racionalizar  recursos  e  melhorar
resultados;
Assistencia   t6cnica   e   extensao   rural,   atraves   de
convenio com servigo oficial do Estado,  garantindo
o atendimento gratuito aos pequenos produtores.
A     difusao      de      tecnologias      necessarias      ao

aprimoramento     da     economia     agropecuaria,     a
conservagao dos recursos naturais e  a melhoria das
condig6es de vida no meio rural, fundamentalmente,
atrav6s do aumento da produgao no setor;
Estimular  e  apoiar  o  processo  de  organizagao  da

populagao   rural,   respeitando   a  unidade   familiar,
bern como a representagao dos produtores rurais;
A  criagao  de  tecnologias  altemativas,  buscando  o
apoio das instituie6es de pesquisa;
A   divulgag5o   de   informag6es   conjunturais,   nas
areas de agricola, comercializagao, abastecimento e
agroindistria;
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VII.      Auxilio t6cnicos as associag6es de protegao ao meio
ambiente, constituidas na foma da lei;

VIII.     Apoio  aos produtores e trabalhadores rurais,  exten-
sivo  aos  grupos  indigenas,  pescadores  artesanais  e
aqueles  que  se  dedicam  as  atividades  de  extrati-
vismo vegetal nao predat6rio  a se  organizarem nas
suas diferentes formas de associag6es, cooperativas,
sindicatos e condominios;

IX.        Orientagao  as  iniciativas  de  comercializagao  direta
entre  pequenos  produtores  rurais  e  consumidores,
concedendo-lhe  estimulos,  desde  que  a  venda  seja
feita por suas entidades representativas;

X.         Prioridade  na  implantagao   de   obras   que  tenham
como  objetivo  o  bern  estar  social  da  comunidade
rural, tais como barragens, agudes, perfuragao de

pocos,  cliques,  amazenagem  de  produtos,  estradas
vicinais e posto de sadde rural, energia, saneamento
e lazer;

XI.        Incremento  a  implantac5o  de  programas  de  habi-
tagao rural;

XII.      Estimulo  a  geragao  de  cintur5es  verdes,  de  impor-
tagao para o abastecimento alimentar municipal.

§  1° Mediante autorizacao da Camara,  o Municipio podera
celebrar  convenio  com  o  Estado  buscando  a prestagao  do
servigo  pdblico  oficial  de  assistencia  t6cnica  e  expansao
rural.

§ 2° 0 Municipio destinara reserva or9amenfaria tendo em
vista o Plano de Desenvolvimento Agricola.
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Art.   225  -   A   administraeao   municipal   proporcionara

progranas   regionais   de   desenvolvimento   agricola,   em
cons6rcio com outros municipios buscando incrementar:

I.           A eletrificagao e telefonias rurais;
11.          A construc5o de estradas vicinais e armaz5ns comu-

nitinos;
Ill.        A compra  de  alimentos  basicos,  insumos  e  imple-

mentos agricolas.

Art. 226-0 Municipio incentivari atrav6s de subveng5es e
convenios:

I.           0    uso    de    inseminagao    artificial    visando    o
melhoranento  gen6tico  bovino,   caprino,  ovino  e
suino do Municipio;

11.          Utilizapao de fertilizantes quimicos e organicos para

proporcionar uma maior produtividade das lavouras ;
Ill.        A recuperapao  do  solo  corrigindo  o  PH  atraves  de

IV.

V.

VI.

VII.

calagem, seguindo orientap6es t6cnicas;
Aquisigao  de  sementes  e  mudas  selecionadas  para
as  principais  culturas  que  oferegam  potencial  de
retomo financeiro aos produtores rurais ;
Convenios com faculdades, institutos de pesquisa e
cursos tdenicos agricolas;
Implementar  programas  de  erradicagao  de  vetores

prejudiciais a sadde do agricultor;
A  divulgapao,  a  participa95o,  a  criapao   de  cam-

panhas de devolug5o e destinapao correta das emba-
lagens vazias  de defensivos  agricolas  e consequen-
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temente  o  desenvolvimento  sustentavel  da  agricul-
tura e a preservacao de ambiente campestre;

VIII.     Atividades nao agricolas, que serao incoxporadas ao
espago  rural,  onde  cresceri  a  integrapao  de  ativi-
dades  urbano-rurais,  a  exemplo  de  pesque-pague,
hoteis-fazenda, turismo rural;

IX.        Atividades agropecuiria como:  floricultura,  cultivo
de  ervas  medicinais  e  aromatizantes,  horticultura
diversificada, fruticultura e plantas omamentais;

X.         Atividades         agropecualias         de         produtores
agro-ecol6gicos;

XI.        Apiscicultura.

TiTULO VII
DA COLABORACAO POPULAR

CApiTULO I
DISPOSIC6ES GERAIS

Art.  227 -  A16m  da  participacao  dos  cidadaos,  nos  casos

previstos nesta Lei Orginica e no art.  29, XIII,  da Consti-
tuigao  Federal,  sera  admitida  e  estimulada  a  colaboragao

popular em todos os campos de atuagao de Poder mblico,
mediante consulta popular, que sera realizada:

11.

para decidir sobre assunto de interesse especifico do
Municipio, de bairro ou de distrito cuja as medidas
deverao ser tomadas diretamente pela administragao
municipal;
ap6s   deliberagao   do   Legislativo   Municipal   que

observara devidamente o motivo que a originou;
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Ill.        sempre que a maioria dos membros  da camara ou

pelo  menos   5%  (cinco  por  cento)   do   eleitorado

IV.

inscrito no Municipio, no baino ou no distrito, com
a   identificac5o   do   titulo   eleitoral,   apresentarem

proposicao  nesse   sentido,   em  data  constante   da
deliberap5o do Legislativo Municipal;
mediante votag5o organizada pelo Poder Executivo
no  prazo  de  2  (dois)  meses  ap6s  a  deliberapao  da
Camara,   adotando   cedula  oficial  que   contera  as

palauns SIM ou NAO.

§  1°  -  A proposie5o  sera  considerada aprovada  se  obtiver
voto favoravel da maioria dos eleitores que comparecerem
as umas, em manifestag5o a que se tenha apresentado pelo
menos   50%   (cinquenta   por   cento)   da   totalidade   dos
eleitores envolvidos.

§  2° -  Serao realizadas, no maximo, duas consultas anuais,
por bairro ou distrito.

§  3°  -  i  vedada  a  realizapao  de  consulta  popular  nos  4
(quatro)  meses  que  antecedem  as  eleic5es  para  qualquer
nivel de govemo.

Art. 228 - 0 Prefeito Municipal proclamara o resultado da
consulta popular que sera considerado como decisao sobre
a questao proposta, devendo o govemo municipal, quando
couber, adotar as providencias legais para sua consecugao.
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cApiruLO li
DAS ASSOCIAC6ES

Art.  229 - A populapao do Municipio podera se organizar
em associag6es, observadas as disposig5es da Constituigao
Federal   e   Estadual,   desta   Lei   Organica,   da   legislagao
aplicavel e de estatuto pr6prio, que devera, al6m de fixar o
objetivo  da  atividade  associativa,  estabelecer,  entre  outras
vedag6es:

a) atividades politico partidarias;
b)  participagao  de pessoas  residentes  ou domiciliadas  fora
do  Municipio,   ou  ocupantes  de  cargo  de  confianca  da
Administrag5o Municipal, ben como o exercente de cargo
eletivo;
c) discriminagao a qualquer titulo.

§    1°   -   Nos   temos   deste   artigo,   poderao   ser   criadas
associag6es com os seguintes objetivos, entre outros:

11.

protegao e assistencia a crianca, ao adolescente, aos
desempregados,   aos   portadores   de   necessidades
especiais,  as pessoas  de  baixa renda,  aos  idosos,  a
mulher, a gestante, aos doentes e aos presidiarios;
representagao    dos    interesses    de    moradores    de
bairros  e  distritos,  de  consumidores,  de  donas  de
casa,   de   pais   de   alunos,   de   professores   e   de
contribuintes;
colaboragao com a educacao e a satde;

protegao   e   conservagao   da   natureza   e   do   meio
ambiente;
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V.          promogao  e  desenvolvimento  da cultura,  das  artes,
do esporte e do lazer.

§   2°   -   0   Poder   Pdblico   incentivara   a   organizagao   de
associag6es    com    objetivos    diversos    dos    previstos    no

paragrafo  anterior,  sempre  que  o  interesse  social  e  o  da
administragao  convergirem para  a colaboragao  comunitaria
e   particjpagao   popular   na   formulagao   e   execuc5o   de

politicas priblicas.

CApiTULO Ill
DAS COOPERATIVAS

Art.  230 - Respeitado o disposto na Constituig5o Federal e
do  Estado  desta  Lei  Organica  e  da  legislagao  aplicavel,

poderao    ser   criadas    cooperativas   para   o   fomento   de
atividades nos seguintes setores:

I.           agricultura e pecuiria;
11.          construgao de moradias;
Ill.        abastecimento urbano e rural;
IV.        cr6dito ;
V.          assistencia judiciaria.

Paragrafo  Unico.  Sera  aplicado  ds  cooperativas,  no  que
couber o previsto no § 2° do artigo anterior.

Art.   231   -   0   Poder   Pdblico   estabelecera   programas
especiais   de   apoio   a   iniciativa   popular   que   objetive
implementar a organizagao da comunidade local de acordo
com as nomas deste Trfulo.
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Art. 232 - 0 Govemo Municipal incentivara a colaboragao

popular  para  a  organizagao  de  mutir6es  de  colheita,  de
rogado,  de plantio, de  construgao e outros quando assim o
recomendar    o    interesse    da    comunidade    diretamente
beneficiada.

TiTULO VllI
DISPOSIC6ES GERAIS E TRANSIT6RIAS

Art. 233-Incumbe ao Municipio:

I.           escutar,  permanentemente,  a  opiniao  pdblica,  sem-

pre a bern do interesse phblico, devendo os Poderes
Executivo   e   Legislativo   divulgar,   com   a   devida
antecedencia, os projetos  de  lei para o recebimento
de sugest6es;

11.          adotar   medidas   para   assegurar   a   celeridade   na
tramitagao   e   solugao   dos   expedientes   adminis-
trativos,  punindo  disciplinarmente,  mos  termos  da
lei, os servidores faltosos.

Ill.        facilitar, no interesse educacional do povo, a difusao
de  jomais  e  outras  publicag6es  peri6dicas,  assim
como  das  transmiss5es pelo  radio,  pela televisao  e
internet.

Art.   234  -   Qualquer  cidadao   sera  parte   legitima  para

pleitear  a  declaracao  de  nulidade  ou  anulagao  dos  atos
lesivos ao patrim6nio municipal.

Art.  235 -  0  Municipio nao podera dar nome de pessoas
vivas a bens e servigos pdblicos de qualquer natureza.
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Art.   236  -   Os   cemit5rios,  no  Municipio,   terao   sempre
caraler   secular,   e   serao   administrados   pela   autoridade
municipal, sendo permitido a todas as confiss6es religiosas

praticar neles os seus ritos.

Pafagrafo     Unico.     As    associap5es    religiosas    e    os

particulares  poderao,  na  foma  da  lei  manter  cemiterios
pr6prios, fiscalizados, por6m, pelo Municipio.

Art.   237  -   0   Municipio   mandara   imprimir   esta   Lei
Organica    para    distribuigao    nas    escolas    e    entidades
representativas  da  cidade,  gratuitamente,  de  modo  que  se
faga a mais ampla divulgagao do seu contetido.

Art.  238 - Os direitos e deveres individuais e coletivos, na
foma prevista na  Constituigao  Federal,  integram  esta  Lei
Organica  e  devem  ser  afixados  em  todas  as  repartic5es

pdblicas  do  Municipio,  nas  escolas,  nos  hospitais  ou  em
qualquer  local  de  acesso  pdblico,  para  que  todos  possam
permanentemente, tomar ciencia, exigir o seu cumprimento
por parte  das  autoridades  e  cumprir,  por  sua parte,  o  que
cabe  a cada cidadao habitante deste Municipio  ou que  em
seu territ6rio transite.

Art.  239-Ap6s 06  (seis) meses da promulgagao desta lei,
deverao  ser regulamentados  os  Conselhos  Municipais,  por
ela criados.

Art. 240 - Cada Prefeito Municipal que assumir o exercicio
do  Cargo,  nao  podera  iniciar  obras  sem  que  conclua  as
remanescentes   de   outro   gestor,   que   deixaram   de   ser
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terminadas   em   setenta  por  cento   e  para  as   quais   haja
dotagao  orcamentala  especifica,  salvo  se  a  obra  do  novo

gestor atender a motivos especiais.

Art.  241  -  Esta  Lei  Organica,  aprovada  e  assinada  pelos
membros da Camara Municipal, 6 promulgada pela Mesa e
eritra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2010.
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