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TÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art.       1º - O município de Andorinha é unidade integrante da Republica Federativa 
do Brasil e do Estado da Bahia, dotado de autonomia política, administrativa, financeira 
e legislativa, nos termos assegurados pela Constituição da Republica, pela Constituição 
do Estrado e por esta Lei Orgânica, reger-se-á por esta Lei Orgânica e pelas Leis que 
adotar, nos limite de sua autonomia do seu território sob o seu domínio e jurisdição. 

I – o dia 13 de junho, data oficial comemorativa da emancipação, de acordo com o 
Decreto nº 5026/89, será feriado em todo o Município; 

II – é feriado municipal sem prejuízos de outros declarados em Lei, o dia da Padroeira 
do Município “NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO”, festejado 
anualmente no dia 31 de Maio; 

III – fica oficializada a festa de “SÃO PEDRO”, que é comemorada anualmente no dia 
29 de junho; 

IV – todo poder  emana do povo que o exercer diretamente, na eleição na iniciativa da 
Lei, na consulta e nas formas de participação popular prevista nesta Lei Orgânica ou 
através de representantes eleitos ; 

V – são Poderes do Município, o Legislativo e o Executivo, independentes e 
harmônicos entre si, salvo as exceções previstas nesta Lei Orgânica. 

1º - Ao Município incumbe, na sua orbita de atuação, concretizar os objetivos expressos 
as na Constituição Federal do Brasil, dentre eles, a eleição de representantes para o 
Legislativo e para o Executivo, em responsabilidade e transparência de ação, garantindo 
amplo acesso dos meios de comunicação aos atos e informações, bem como a 
participação fiscalização e controles populares, nos termos da Constituição Federal e 
dês Lei Orgânica. 

2º - São assegurados, na sua ação nominativa e no âmbito de jurisdição do Município, a 
observância e o exercício dos princípios da liberdade, legalidade, igualdade justa 
distribuição dos benefícios e encargos públicos. 

3º - Os direitos e as garantias expressos nesta Lei Orgânica não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal, Estadual e 
por ela própria. 

Art. 2 º - O Município atua com exclusividade através da Lei, fundada em interesse 
publico, no sentido de estabelecer normas de procedimentos e, para prestação dos 
serviços da sua incumbência. 

Art. 3º - É vedado ao Município: 

I – criar distinções ou privilégio entre pessoas, bens e serviços, em razão de sua 
procedência ou distinto, raça, idade, sexo, estado civil, classe social, trabalho urbano ou 
rural, convicção religiosa ou política, filosofia, deficiência física ou mental;  



II – estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependências ou 
alianças, ressalvada, na forma da Lei, a colaboração de interesse publico. 

III – recusar fé aos documentos públicos; 

IV- prejudicar o direito adquirido; 

V – privar do controle judicial qualquer lesão ou ameaça de direito; 

VI – contribuir para o crescimento da desigualdade econômica e social, nesta região; 

VII - renunciar a receita e conceder anistia e isenções tributaria sem interesse público 
justificado e reconhecido por Lei. 

VIII - admitir pessoas para cargos ou empregos públicos sem previa aprovação em 
concurso publico, na forma prevista em lei ressalvada as nomeações para cargo e 
comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. 

IX – subvencionar ou auxiliar, de qualquer forma, com recursos públicos, quer pela 
imprensa, radio, televisão, serviço de auto-falante, cartazes, anúncios ou outros meios 
de comunicação, propaganda político-partidária ou a que se destinar a campanhas ou 
objetivos estranhos a administração e ao interesse publico. 

X – outorgar isenções ou anistias fiscais, ou permitir a remissão de dividas sem 
interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. 

Art. 4 º - Atendidos os princípios estabelecidos nas constituições Federais e Estaduais, 
obedecer-se- aos seguintes preceitos: 

I – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se à simultaneamente, nos termos 
estabelecidos no Art. 29, inciso I e II da Constituição Federal Vereadores, para mandato 
de quatro anos, em pleito direto, a realizar-se no mesmo dia em que houver em todo o 
País; 

II – a eleição do Prefeito importará na do Vice-Prefeito com ele registrado; 

III – será considerado eleito Prefeito o candidato registrado, quer por Partido Político 
quer por Coligação Partidária que obtiver a maioria dos votos validos computados; 

IV – se houver empate entre os Candidatos mais votados, considera-se eleito o mais 
idoso. 

V – ao Vice-Prefeito será atribuído um gabinete na Prefeitura Municipal com um 
mínimo de estrutura administrativa para que possa auxiliar o Executivo Municipal 
sempre que for convocado. 

Art. – 5º - O prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posso em Sessão na Câmara de 
Vereadores, no dia 1º de Janeiro do ano subseqüente à eleição, apresentando declaração 
de Bens e prestando compromisso de manter, preservar e cumprir a Constituição 
Federal, a Constituição Estadual e esta Lei Orgânica e demais Leis, comprometendo-se 
a promover bem geral no Município. 



1º - Se decorrido dez dias da data fixada parar posse, o Prefeito ou Vice-Prefeito, salvo 
motivos de força maior aceitos pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será 
declarado vago. 

2º - É conferido ao Prefeito leito, após quinze dias da proclamação dos resultados 
oficiais das eleições, o direito de vista em toda documentação, maquinas, veículos, 
equipamentos e instalações da Prefeitura, para tomar ciência da real situação em que o 
Município se encontra para fins de planejamento de sua gestão. 

Art. 6º - O Vice-Prefeito em caso de impedimento do Prefeito o substituirá e suceder-
lhe à em caso de vaga. 

§ 1º - Cabe ao Vice-Prefeito, além de outras atribuições conferidas por lei 
Complementar, auxiliar ao Prefeito, sempre que por este for convocado para missões 
especiais. 

§ 2º - A investidura do Vice-Prefeito em Secretaria Municipal; não impedirá as funções 
previstas no parágrafo anterior. 

§ 3º - O Vice-Prefeito não poderá se recusar a substituir o Prefeito, sob pena de extinção 
do mandato. 

Art. 7º - Parágrafo único. O Presidente da Câmara Municipal não poderá se recusar a 
assumir o cargo de Prefeito, sob pena de perda do seu cargo legislativo, salvo se do 
exercício resultar incompatibilidade eleitoral, caso em que, sendo candidato a outro 
cargo eletivo, terá que renunciar ao cargo da Mesa da Câmara, no mesmo prazo fixado 
em lei para desincompatibilização. 

Art. 8º - Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nos três primeiros anos do 
mandato, faz-se à eleição 90 (noventa) dias depois de aberta a última vaga. 

§ 1º - Em quaisquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus 
antecessores. 

§ 2º - Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, assumirá o Presidente da 
Câmara que completará o período. 

Art. 9º - A idade mínima dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito é de 21 (vinte e um) 
anos e de 18 (dezoito) anos para vereadores. 

§ 1º - Para concorrerem a outros cargos, o Prefeito ou o seu substituto em exercício no 
cargo, devem renunciar ao respectivo mandato até 6 (seis) meses antes do pleito; 

§ 2º - São inelegíveis para os mesmo cargos o Prefeito ou quem houver sucedido, ou 
substituído, nos seis meses anteriores ao pleito. 

 

 

 

 



TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

Art. 10º - O município de Andorinha, com Sede na cidade do mesmo nome, é unidade 
integrante do território do Estado da Bahia nos termos assegurados pela Constituição 
Federal, Constituição Estadual e por esta Lei Orgânica. 

I – são símbolos do Município, sua Bandeira, seu hino, seu Brasão, e outros 
estabelecidos em Lei, todos representativos de sua cultura e história; 

II – o Município compõe-se da sede, de Distrito, Vilas e Povoados e suas circunstâncias 
urbanas e rurais; 

III – o Município desenvolve-se em todo seu território sem privilégios ou distinções 
entre distritos, povoados, bairros, grupos sociais ou pessoas, contribuindo para reduzir 
as desigualdades regionais e sociais. 

Art. 10º A – É mantido o território do Município, cujos limites só poderão ser alterados, 
atendidas a Constituição Federal e a legislação estadual. 

Parágrafo Único – Qualquer alteração territorial, compreendida a criação, a 
incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, só poderá ser feitas na forma 
de Lei Complementar Estadual nº 02/90, dentro do período determinado por lei 
complementar federal, preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural do 
ambiente urbano, dependente de consulta previa as populações interessadas, mediante 
plebiscito, após a divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentadas e 
publicadas na forma de lei, atendido o estabelecido no art. 54 da Constituição Estadual. 

Art. 11º - O município de Andorinha poderá, mediante de Lei, firmar convênios, 
consórcios, contratos com instituições publicas, privadas ou entidades representativas da 
comunidade, bem como associações de moradores, autarquias estaduais ou federais e 
órgãos congêneres sem fins lucrativos, com União, os Estados ou Municípios para 
planejamento, execução de leis, projetos, serviços, ou decisões com prévia autorização 
do poder legislativo. 

Art. 12º - O município poderá solicitar ao Estado a prestação de assistência técnica e 
financeira, para o seu desenvolvimento sócio-econômico. 

Art. 13º - Constituem bens do Município: 

I – todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer titulo lhe 
pertençam; 

II – águas fluentes, emergentes e em depósitos públicos localizados exclusivamente em 
seu território; 



III – as áreas de terras devolutas, sem benfeitoria alguma que se localizem dentro do 
perímetro Urbano da Sede do Município, bem como suas ruas , praças e demais 
logradouros públicos; 

IV – áreas desapropriadas na forma da Lei; 

V – rendas provenientes do exercício de suas atividades e da prestação de serviços. 

Art. 14º - O Município tem direito à participação no resultado da exploração de 
petróleo, gás natural, recursos hídricos e minerais existentes em seu território. 

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO 

Art. 15 – Compete ao Município: 

I – administrar seu Patrimônio; 

II – legislar sobre assuntos de interesse local e em caráter regulamentar observando as 
normas gerais da União e as suplementares do Estado; 

III – instituir, decretar e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar 
suas rendas, prestando contas da mesma nos prazos fixados em Lei; 

IV – organizar o quadro de pessoal e estabelecer o regime dos seus servidores; 

V – criar, organizar e suprimir distritos observados o disposto na Legislação Estadual 
pertinente  nesta Lei Orgânica.   

VI – instituir e organizar a Guarda Municipal destinada à proteção de seus bens, 
serviços e instalações;  

VII – organizar e prestar, diretamente ou sobe regime de concessão ou permissão, entre 
outros os seguintes serviços de interesse local. 

a) Transporte coletivo urbano e intermunicipal, que terá caráter essencial, 

b) Mercados, feiras, matadouros, e centros de abastecimentos de produtos 
agrícolas; 

c) Abastecimento de água e esgotos; 

d) Iluminação publica; 

e) Cemitério e serviços fúnebres; 

f) Limpeza publica coleta de lixo domiciliar e destino final do mesmo 

  VIII – manter programas de educação pré-escolar e ensino fundamental com apoio 
técnico e financeiro da União e do Estado; 

IX – prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população municipal; 



X – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

XI – proporcionar meio de acesso à cultura e a ciência;  

XII – promover a proteção do patrimônio histórico cultural, artístico, monumental, 
observando a Legislação Federal e Estadual; 

XII – promover condições dignas para garantir a permanência do homem no âmbito 
rural; 

XIV – preservar as florestas, a fauna e a flora, inclusive os recursos naturais ainda 
existentes no Município; 

XV – promover o reflorestamento com árvores típicas da região; 

XVI – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 

XVII – incentivar e preservar a caprina cultura e promover programas periódicos de 
assistência veterinária; 

XVIII – promover a devida inspeção de qualidade dos produtos alimentícios no 
Comércio; 

XIX – promover com o apoio da União e do Estado, programa de construção de 
moradias e saneamento básico; 

XX – realizar serviços de assistência social; 

XXI – realizar programas de apoio ao esporte, cultura, e lazer; 

XXII- realizar programas de alfabetização; 

XXIII – realizar atividades de defesa civil, inclusive combate a incêndios, prevenções 
de acidentes naturais em coordenação com União e o Estado; 

XXIV – promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso e ocupação do solo, dispondo sobre parcelamento, zoneamento e edificações, 
fixando as limitações urbanísticas, podendo, quanto aos estabelecimentos e às 
atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços; 

a) Conceder ou renovar a autorização ou a licença, conforme o caso, para sua 
construção ou funcionamento; 

b) Conceder licença de ocupação ou de “habite-se”, após a vistoria de conclusão de 
obras, que ateste sua conformidade com o projeto e o cumprimento das 
condições especificadas em lei; 

c) Revogar ou cassar a autorização ou a licença, conforme o caso, daquele cujas 
atividades se tornarem prejudiciais á saúde, á higiene, ao bem estar, é recreação, 
ao sossego ou aos bons costumes, ou se mostrarem danosas ao meio ambiente; 

d) Promover o fechamento daqueles que estejam funcionando sem autorização ou 
licença, ou depois de sua revogação, anulação ou cassação, podendo interditar 



atividades, determinar ou proceder à demolição de construção ou edificação, nos 
casos de acordo com a lei. 

XXV – Elaborar e executar o Plano do Diretor; 

XXVI – executar obras de: 

a) Abertura, pavimentação e conservação de vias; 

b) Construção e conservação de Prédios Públicos; 

c) Construção e conservação de estradas; 

d) Construção e conservação de parques e jardins; 

e) Drenagem fluvial; 

f) Construção e conservação de rede de água e esgoto. 

XXVII – fixar: 

a) Tarifas de serviços públicos, inclusive taxas e emolumentos; 

b)  Horário de funcionamento de serviços comerciais, industriais e outros 
serviços. 

XXVIII – disciplinar o transito local, sinalizando as vias urbanas e suas estradas 
municipais, instituindo penalidades e dispondo sobre a arrecadação das multas, 
especialmente as relativas ao transito urbana observada à legislação pertinente; 

XXIX – dispor sobre a utilização dos logradouros públicos, disciplinado; 

a) Os locais de estacionamento; 

b) Os itinerários e ponto de parada dos veículos de transporte coletivo; 

c) Os limites e a sinalização das áreas de silencio; 

d) Os serviços de carga e descarga e a tonelagem máxima permitida; 

e) A denominação, numeração e emplacamento; 

f) A realização de obras partas facilitarem o acesso dos deficientes físicos. 

XXX – dispor sobre a apreensão depósito e destino de animais e mercadorias 
apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. 

XXXI – conceder licença para: 

a) Localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos comerciais, 
industriais e outros serviços; 

b) A fixação de cartazes, anúncios, letreiros emblemas inclusive utilização de alto-
falantes para propaganda ou publicidade; 



c) Realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos observados as 
prescrições legais; 

d) Exercício do comercio ambulante ou eventual; 

e) Prestação de serviços de táxis; 

XXXII – Elaborar o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 
Anual, com base em planejamentos adequados, estimando a receita e fixando as 
despesas. 

XXXIII – prover sobre a limpeza dos logradouros públicos, o transporte e o destino do 
lixo domiciliar e de outros resíduos, inclusive, implantar o processo adequado para o 
seu tratamento; 

XXXIV – Dispor sobre os serviços funerários, a administração dos cemitérios públicos 
e a fiscalização dos cemitérios particulares, quando existirem; 

XXXV – Dispor sobre a publicidade externa, em especial sobre a exibição de cartazes e 
anúncios, ou quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda em logradouros 
públicos ou visíveis destes, ou em locais de acesso ao publico; 

XXXVI – Dispor sobre a administração e a utilização de bens do Município; 

XXXVII – Desapropriar bens por necessidade, utilidade pública ou por interesse social; 

XXXVIII – Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas; 

XXXIX – Estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos; 

XL – Exercitar o poder de polícia administrativa, bem como organizar e manter os 
serviços de fiscalização necessários ao seu exercício; 

§ 1º - A Guarda Municipal corporação civil, destinada ao policiamento administrativo 
da cidade compete assegurar a guarda e proteção dos bens públicos. 

I – Incluem-se entre as atividades da Guarda Municipal; 

a) A proteção dos parques, jardins, monumentos em seus prédios e edifícios 
públicos; 

b) O zelo pelo patrimônio público nos limites do poder de policia do Município; 

c) A segurança das autoridades municipais; 

d) Guardas auxiliares do trânsito para controle nos estacionamentos da Prefeitura e 
auxilio ao policiamento do trânsito da cidade; 

e) Guarda de segurança para coadjuvar no policiamento da cidade para as demais 
atividades não especificadas acima. 

II – O uso de arma de fogo pela Guarda Municipal obedecerá ao regulamentado pela 
Legislação Federal e Estadual. 



III – A lei que dispuser sobre a Guarda Municipal estabelecerá sua organização e 
competência. 

§ 2º - O município no exercício da competência suplementar; 

I – Legislará sobre as matérias sujeitas a normas gerais da União e do Estado, 
respeitadas apenas as que se ativerem aos respectivos campos materiais de competência 
reservados às normas gerais. 

II – Poderá legislar complementarmente, nos casos de matérias de competência 
privativa da União e do Estado, nas hipóteses em que houver repercussão no âmbito 
local e justificado interesse. 

Art. – 16º- É da competência do Município em comum acordo com a União e o Estado:  

I – zelar pela guarda da Constituição Federal e Constituição Estadual e Leis destas 
esferas de governo, das instituições democráticas e conservação de patrimônio público; 

II – cuidar da saúde e assistência publica, da proteção e garantia das pessoas portadoras 
de deficiências; 

III – impedir a evasão, destruição e a descaracterização de obras de artes e outros bens 
de valor histórico e cultural; 

IV – cuidar da criança carente do menor abandono; 

V – proporcionar meios de combate às apropriações em indébitas de pequenas áreas de 
terras de lavradores reconhecidamente pobres; 

VI – combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização; 

VII – registrar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas e exploração de 
recursos minerais e hídricos em seu território; 

VIII – estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do transito; 

IX – promover o desenvolvimento do seu meio rural, através de planos de ações que 
levem ao aumento da renda populacional e do crescimento da agropecuária; 

X – promover acesso ao jovem munícipe, para habilitar-se a defesa da Pátria, através do 
serviço Militar existente ao Município, especialmente, aqueles do setor rural de baixa 
renda comprovada. 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÂO DOS PODERES 

CAPÍTULO I 

DO PODER LESGISLATIVO 

SEÇÃO I 

DA CÂMARA MUNICIPAL 

Art. 17º - O poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de 
Vereadores representantes da comunidade, eleitos na forma da Constituição Federal. 

§ 1º - cada Legislatura terá a duração de 4 (quatro) anos; 

§ 2º - a Câmara Municipal compor-se-á de Vereadores em número proporcional a 
população do Município nos limites previstos no artigo 29, IV da Constituição Federal; 

§ 3 º - o numero de Vereadores será fixado, respeitada a Legislação prevista pelo 
Tribunal Eleitoral do Estado; 

§ 4º - o numero de habitantes a ser utilizado como base de cálculo, para o número de 
Vereadores, será fornecido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

§ 5º - São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de Vereador, na 
forma da Lei Federal, não ter:  

I – alistamento eleitoral; 

II – domicilio eleitoral na circunscrição; 

III – filiação Partidária; 

IV – idade mínima de dezoito anos; 

V- ser alfabetizado. 

§ 6º - O numero de Vereadores, em cada legislatura, será alterado de acordo com 
dispositivo na Constituição Federal e na Constituição Estadual, até trinta e um de 
dezembro do ano anterior a eleição. 

Art. 18º - As deliberações da Câmara Municipal e das Comissões serão tomadas por 
maioria de votos, presentes a maioria absoluta de seus membros, salvo disposições em 
contrario desta Lei Orgânica. 

Art. 19º - A Câmara Municipal reunir-se-á em 1º de Janeiro do ano subseqüente a 
eleição para posse de seus membros. 

§ 1º - Sob a Presidência do Vereador mais idoso entre os presentes, os demais 
Vereadores tomarão posse, prestando compromisso legal; 

§ 2º - O Vereador que não tomar posse na seção mencionada neste Artigo deverá fazê-lo 
ate 15 (quinze) dias, salvo o motivo justificado; 



§ 3º - Os Vereadores deverão fazer declaração de bens no ato da posse e no termino do 
mandato, transcritas ambas em livro próprio e resumida em ata. 

Art. 19-A – Ao Poder Legislativo é assegurada a autonomia financeira e administrativa, 
e sua proposta orçamentária será elaborada dentro do percentual das receitas correntes 
do Município, a ser fixado na Lei de Diretrizes orçamentárias, observados os limites 
impostos pela Constituição Federal. 

§ 1º - A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (Setenta por cento) de sua despesa 
total com a folha de pagamento, incluindo o gasto com os subsídios dos Vereadores. 

§ 2º - Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o 
desrespeito ao § 1º desde artigo. 

SEÇÂO II 

DAS ATRIBUIÇÔES DA CÂMARA 

Art. 20º - Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre as matérias 
de competência, do Município especialmente sobre: 

I – assunto de interesse local, inclusive suplementar a legislação Federal e Estadual; 

II – sistema tributário municipal, bem como autorização de isenções e remissão de 
dividas; 

III – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, apurações de créditos, 
abertura de créditos especiais e suplementares; 

IV – obtenção e concessão de empréstimos, bem como formas e meios de pagamentos; 

V – concessão e permissão de serviços públicos; 

VI – concessão de direito real de uso de bens municipais; 

VII – alienação de bens móveis e imóveis; 

VIII – aquisição de bens imóveis; 

IX – criação, alteração e extinção de cargos, funções publicas e empregos; 

X – criação, organização e supressão de distritos; observada a legislação estadual; 

XI – planos e propagandas municipais de desenvolvimento; 

XII – discriminação de vias e logradouros públicos; 

XIII – normalizações de veto popular para suspender execução de lei que constrói os 
interessem da população;  

XIV – normalização de cooperação de associações representativas no Planejamento 
Municipal;  

XV – ordenamento para ocupação do solo urbano;  



XVI – organização dos serviços públicos; 

XVII – criação e estruturação das secretarias Municipais e Órgãos Públicos. 

Art. 21° - Compete privativamente à Câmara Municipal entre outras, as seguintes 
atribuições:  

I – eleger sua Mesa e destituí-la na forma desta lei Orgânica e Regimento Interno;  

II – elaborar e votar o seu Regimento Interno;  

III – fixar o subsidio dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, 
em cada legislatura, para a subseqüente, observando os limites e descontos legais 
tomando por base a receita do município, ate trinta dias antes das eleições municipais, 
observado o que dispõe os arts . 37 XI; 39 § 4°, 150, II, 153, III, § 2°, I, da Constituição 
Federal; 

IV – dispor sobre sua organização e funcionamento; 

V – exercer, com auxilio de Órgão Estadual competente, a fiscalização financeira, 
operacional e patrimonial do Município; 

VI – mudar temporariamente sua Sede; 

VII – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitar do Poder de 
Regulamentar; 

VIII – julgar as contas anuais do Município; 

IX – autorizar ao Prefeito a ausentar- se do Município, quando a ausência exceder a 15 
(quinze) dias; 

X – fiscalizar e controlar diretamente, os atos do Poder Executivo, incluindo os da 
administração indireta e fundações publicam, acompanhando a sua gestão e avaliando 
seu resultado operacional, com auxilio do Tribunal de Contas Município. 

XI – proceder à tomada de contas do prefeito, quando não apresentar a Câmara 
Municipal em tempo hábil; 

XII – processar e julgar os Vereadores, por infração político-administrativa;  

XII ̶ representar o procurador geral da justiça mediante provação de dois terços da 
Câmara Municipal, contra o Prefeito, Vice-Prefeito Secretários Municipais, pela prática 
de crimes administrativos: 

XIV ̶ dar posse ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 

XV ̶ conceder licença ao refeito,vice-prefeito e vereadores; 

XVI ̶ criar comissões de inquérito sobre fatos determinados e por prazo certo, mediante 
requerimento de um terço dos seus membros. 

XVII  ̶ convocar secretários dos municípios ou autoridade equivalente para prestar 
esclarecimento, sobre assuntos referentes à administração, aprazando dia e hora para o 



comparecimento, importando a ausência sem justificação adequada em crime de 
responsabilidade, punível na forma da legislação federal; 

XVIII ̶ autorizar e convocar plebiscito; 

XIX ̶ solicitar informações ao Prefeito sobre a administração pública; 

XX ̶ decidir sobre a perda de mandato de Vereadores, por votos secreto de dois terços 
da Câmara Municipal; 

XXI ̶ conceder titulo de cidadania, através de resolução, Poe dois terços da Câmara 
Municipal 

XXII ̶ aprovar celebração de convênios, acordos, consórcios com a União, Estados, 
outros Municípios e outras instituições. 

XXIII ̶ decretar a perda do mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores, nos 
casos indicados pela Constituição Federal, e nesta Lei Orgânica e na Legislação Federal 
aplicável; 

XXIV ̶ decretar estado de calamidade pública, por um prazo de 30 dias se assim 
requerer dois terços de seus membros; 

XXV ̶ convocar plebiscito e autorizar referendo; 

XXVI ̶ sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar; 

XXVII ̶ julgar os Vereadores nos casos especificados nesta Lei. 

XXVIII ̶ autorizar o Prefeito, deliberação da maioria absoluta de seus membros, a 
contrair empréstimos, regulando-lhes as condições e respectiva aplicação, e quando de 
interesse do Município. 

XXIX ̶ deliberar sobre o adiantamento e a suspensão de reuniões.  

XXX ̶ apreciar vetos, somente podendo rejeitá-los através de decisão da maioria 
absoluta de seus membros. 

Parágrafo Único. As deliberações da Câmara sobre matéria de sua competência 
privativa tomarão forma de resolução, quando se trata de matéria de sua economia 
interna, e de decreto nos demais casos. 

SEÇÃO III 

DO EXAME PÚBLICO DAS CONTAS MUNIPAIS 

 

Art.22° - As contas do Município ficarão à disposição dos Cidadãos, durante 60 
(sessenta) dias, a partir de 1° de abril de cada exercício na Câmara Municipal.  

Parágrafo Único – Poderá ser feita consulta ás contas Municipais, por qualquer 
cidadão, na forma prevista em Lei regulamentar.  



                                                            SEÇÃO IV 

                  DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VEREADORES     

Art.23° - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais 
fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observando o que dispõe os arts. 37, 
XI, 39, §4°, 150, II 153, § 2°, I, todos da Constituição Federal;  

Art.24° -A remuneração do Prefeito será composta de subsídios a serem pagos em 
parcela única, conforme dispõe a art. § 4° da Constituição Federal.  

Art.25° - A remuneração do Vice-Prefeito não poderá exceder a 50% (cinqüenta pó 

cento) da remuneração do Prefeito. 

Art.26° - A lei fixará a remuneração dos Vereadores de uma legislatura para outra, até 

trinta dias antes das eleições, devendo ser alterada de acordo com a nova fixação dos 

subsídios dos Deputados Estaduais. 

Art.27° - Na falta de deliberação prevista no artigo anterior prevalecerá à remuneração 

e, vigor, conseguindo-se pelos índices inflacionários aprovados pelo Governo Federal.  

Art.28° - A remuneração dos Vereadores será composta de subsídios a serem pagos em 

parcela única, conforme dispõe a art. 39, § 4° da Constituição Federal. 

 Art.29° - A remuneração do Prefeito poderá ser: 

a) Superior a cinco vezes a do Vereador, 

b)  Inferior a remuneração paga ao servidor público, na sua fixação. 

Art30° A – A Lei fixará critérios de indenização  de despesas de viagens do Prefeito, 

Vereadores e demais servidores 

                                                   SEÇÃO V 

                                          DA ELEIÇÃO DA MESA 

Art31° - Logo após a posse conforme o disposto no Regimento Interno, os Vereadores 

reunir-se-ão sob a Presidência do Vereador mais idoso, e com a maioria absoluta dos 

membros da Câmara Municipal, elegerão os componentes da Mesa, considerando-se 

automaticamente empossados.   

§1° - Na hipótese de não haver número legal para a eleição de Mesa Diretora da Câmara 

Municipal, o Vereador que assumiu a Presidência no ato da Posse, permanecerá como 

Presidente, diariamente, até que haja número legal para a referida eleição;  



§2° - O mandato da Mesa Diretora da Câmara Municipal será de 02 (dói s) anos, 

permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição subseqüente, na forma que 

dispuser o § 3° deste artigo. 

 § 3° - A recondução de membros da mesa para o mandato subseqüente será permitida 

desde que a candidatura seja apresentada e aprovada por maioria simples pelos 30 

(trinta) dias antes da eleição;  

§ 3° – A recondução de membros da mesa para o mandato subseqüente será permitida 
apenas uma vez, e as candidaturas serão apresentadas em Chapas, até uma hora antes da 
eleição, que acontecerá nos termos estabelecidos no Regimento Interno. (Redação dada 
pela Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 2013).   

§ 4° - Caberá ao Regimento Interno da Câmara Municipal, dispor sobre a composição 

da Mesa Diretora, suas atribuições, inclusive, destituição de seus membros.  

Art.32° A – A mesa será composta de um Presidente, um Vice-Presidente, um 1° 

Secretário e um 2° Secretário. 

       

                           SEÇÃO VI 

                                                                 DAS SESSÕES DA CÂMARA 

 

Art.32°- A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente, em sessão legislativa anual 

de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro, devendo realizar 

pele menos uma reunião mensal. 

Art. 32. A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente, em sessão legislativa anual, de 
1º de fevereiro a 15 de junho e de 15 de julho a 15 de dezembro, devendo realizar pelo 
menos uma reunião semanal. . (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 
2013).   

Á Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e 
secretas, conforme dispuser o Regimento Interno. 

  Art. 33°- As sessões da Câmara Municipal serão publicadas, salvo deliberação tomada 

por maioria absoluta de seus membros, aberta pelo o presidente ou por outro membro, 

com a presença mínima de um terço dos vereadores. 



Parágrafo Único – Considerar-se à presente, o Vereador que assina o livro de presença, 

responder á chamada e permanecer em Plenário até a Ordem do Dia, inclusive 

participando da votação.  

Art.34° - A convocação extra-ordinária dar-se-á:  

                 I - Pelo Prefeito Municipal: 

                     II – Pelo Presidente da Câmara Municipal; 

                     III – Ou requerimento da maioria absoluta dos Vereadores, em caso de 

urgência ou interesse Público relevante.  

§1° - Na sessão extraordinária, a Câmara Municipal somente poderá deliberar sobre a 

matéria para a qual foi convocada. 

§2° - Considera-se á sessão extraordinária toda aquela realizada fora dos dias de sessão 

ordinária estabelecida no regimento interno e que se destinem a discutir matérias de 

relevante interesse do Município. 

§3° - A câmara municipal deverá realizar reunião publica a discussão dos Planos 

Plurianuais, Lei de diretrizes Orçamentais e Orçamentos anuais, conforme estabelecido 

em Lei Complementar Federal (LC 101/2000), regulada em Lei Complementar 

Municipal.  

§4° - As seções Ordinárias da Câmara serão realizadas em imóvel destinado ao seu 

funcionamento ou local adaptado para realização da Sessão Ordinária Itinerante, dentro 

dos limites do município de Andorinha, por proposição de uns dos vereadores e aprovada 

por maioria simples dos seus integrantes, considerando-se nulas as que se realizarem 

contrariando o disposto neste artigo, salvo por motivo de força maior, previamente 

autorizada pelo Plenário.    

                                                       SEÇÃO VII 

                                                  DAS COMISSÕES               

Art.35° - A Câmara terá Comissões permanentes temporárias, constituídas na forma e com 

as competências previstas no Regimento Interno ou no ato de que resultar sua criação. 

§1° - Em cada Comissão será assegurada representação proporcional aos partidos que 

participam na Câmara Municipal;  

§2° - Cabem as Comissões em razão da matéria de sua competência;  



           I – Discutir propostas ou projetos de Leis, requerimentos e outras iniciativas; 

II – Realizar audiências Públicas com entidades; 

III – Convocar secretários Municipais para informações; 

IV – Receber partições ou queixas contra autoridades;  

V – Solicitar depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão;  

VI – Apreciar planos e programas de obras e emitir pareceres;  

VII – Acompanhar planos junto á Prefeitura e a elaboração da proposta Orçamentária e sua 

execução. 

ART. 36°- As comissões parlamentares de Inquérito, que terão poderes de investigação 

próprias de autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão 

criadas mediante requerimentos de um terço dos vereadores, para apuração de fato 

determinada e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao 

Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.                                                        

                                                               SEÇÃO VIII 

                       DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 ART.37°- Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições 

previstas no Regimento Interno: 

            I - Representar a Câmara Municipal; 

            II - Dirigir, disciplinar e executar os trabalhos legislativos; 

            III - Interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno; 

          IV- Promulgar as Resoluções e os Decretos Legislativos, bem como as Leis que 

receberão sanção tácita, e as cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário; 

V- Fazer publicar os atos da Mesa; 

VI- Declarar extinto o mandato do Prefeito, vice-prefeito e vereadores, nos casos 

previstos em lei; 

VII- Apresentar, até o último dia de cada mês ao plenário, o balanço da receita e das 

despesas da Câmara Municipal; 



VIII- Requisitar o numerário destinado ás despesas da câmara Municipal; 

IX- Designar comissões especiais;  

X- Mandar prestar informações e expedir certidões; 

XI- Realizar audiências públicas; 

XII- Administrar os serviços da Câmara Municipal; 

XIII- Exercer, em substituição, a chefia do executivo Municipal.  

 

ART.38°- O Presidente da Câmara municipal, somente terá direito a voto: 

I- Na eleição da Mesa Diretora; 

II- Quando a matéria exigir dois terço para sua aprovação; 

III- Quando houver empate no plenário; 

IV- Nas eleições secretas. 

 

SEÇÃO IX 

DOS VEREADORES 

ART.39°- Os Vereadores gozam por inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos 

nos exercícios do mandato e na circunscrição do Município. 

ART.40° Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas 

ou prestadas, em razão do exercício do mandato, nem sobre a pessoa que lhes confiaram 

ou deles receberam informações. 

ART.41° É incompatível com o decôro parlamentar, o abuso das prerrogativas asseguradas 

aos Vereadores, além das demais definidas no regimento interno. 

SEÇÃO X 

DAS INCOMPATIBILIDADES 

ART. 42°- OS vereadores não poderão: 

 



            1- desde a expedição do Diploma: 

            a) firmar ou manter contrato com pessoas jurídica de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou privada, concessionário de serviços 

público municipais, salvo  quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;  

            b) – aceitar ou exercer cargos, função ou emprego remunerado, alínea anterior. 

           II- Desde a posse: 

            a) Serem proprietários controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público municipal ou nela exerça 

função remunerada. 

             b) Ocupar cargo ou função que sejam demissíveis “, ad nutum”, nas entidades 

referidas no inciso I – a; 

              c) Patrocinar causa em que seja interessada em qualquer entidade a que se refere 

inciso I a: 

              d) Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

               e) Exercer cargos ou funções remuneradas no âmbito Municipal, salvo nos casos 

previstos na constituição Federal; 

ART. 43°- Perderá o mandato o vereador: 

               I - Que deixar de comparecer a cada sessão legislativa, á terça parte das sessões 

ordinárias da câmara, salvo licenças ou missão autorizada; 

               II – Que perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos; 

               III – Sofre condenação criminal em sentença transitada em julgado, 

               IV – Que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, no prazo estabelecido 

nesta Lei Orgânica; 

                V- Que infringir as proibições do Artigo anterior;  

                 VI – Quando decretado pela justiça Eleitoral, nos casos previstos na 

Constituição Federal; 

                   VII – Que residir fora do Município. 



                    VIII – Tenha o procedimento declarado incompatível com o decôro 

parlamentar. 

§ 1° – No caso dos incisos III, V, e VIII, a perda do mandato é decidida pele Câmara 

Municipal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante a aprovação da mesa, 

assegurada ampla defesa. 

Será decidida por dois terços da Câmara Municipal, em votação secreta. 

§ 2° - Caberá ao regimento interno da Câmara definir os procedimentos incompatíveis com 

o decôro parlamentar, podendo instituir outras formas de penalidade para conduta menos 

grave, em atenção ao principio da gradação segundo a gravidade da infração, bem regular 

o procedimento de apuração respectiva garantida a ampla defesa. 

§ 3° - Nos casos previstos nos incisos I, II, e VI a perda é declarada pela mesa da Câmara, 

de ofício mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partidos 

representados na casa, assegurada ampla defesa. 

§ 4° - A renuncia de Vereador submetido a processo que visa ou possa levar a perda do 

mandato nos termos desse artigo terão seus direitos suspensos até as deliberações finais 

que tratam os §§ 1° e 2°.  

 

SEÇÃO XI 

DO VEREADOR SERVIDOR PÚBLICO 

Art. 44° - O exercício da vereança para o servidor público se dará de acordo com as 

determinações da constituição federal. 

 

SEÇÃO XII 

DAS LICENÇAS 

Art. 45° - O Vereador poderá licenciar-se: 

            I- por motivo de saúde, devidamente comprovada: 

            II- para tratar de interesse particular. 



§ 1°- Nos casas dos incisos I e II, o vereador licenciado não poderá assumir antes de 

esgotar o prazo de sua licença; 

§ 2° - Para fins de remuneração o vereador licenciado para tratamento de saúde, será 

considerado como em exercício;  

§ 3° - O vereador investigado no cargo de Secretário Municipal ou equivalente, será 

considerado licenciado automaticamente e poderá optar pela remuneração de vereador; 

§ 4° - O vereador afastado para desempenho de missões temporárias de interesse do 

Município, não é considerado licenciado, podendo perceber sua remuneração; 

§ 5° - O vereador licenciado por motivo de doença comprovada, a Câmara Municipal, 

poderá determinar o pagamento no valor que estabelecer, e, na forma que especificar o 

auxílio doença ou o auxílio especial; 

§ 6° - Este auxílio poderá ser fixado no curso da legislatura e, não será computado para 

efeito de cálculo da remuneração dos vereadores. 

Art. 45ª – Não perde o mandato o vereador; 

                 I – investigado no cargo de Secretário Municipal, Secretário ou Ministro de 

Estado. 

                 II – licenciado pela Câmara por motivo de doença, com subsídios integrais, ou 

para tratar sem remuneração de assuntos de seu interesse particular desde que, neste caso, 

o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. 

                 III – a vereadora gestante licenciada pela câmara, pelo o prezo de cento e vinte 

dias, sem prejuízo da remuneração. 

Art. 45 B – A remuneração dos vereadores será fixada em cada legislatura para a 

subseqüente, observado o que dispõe o art.29, inciso VI da constituição federal os 

critérios estabelecidos nesta Lei orgânica. 

Parágrafo Único – A remuneração poderá ser alterada toda vez que ocorrer reajustes na 

remuneração dos Deputados Estaduais. 

Art. 45 C – Poderão os vereadores receberem 13° subsídio, a ser regulamentado em Lei 

especifica que fixa os respectivos subsídio. 

Art. 45 D – O subsídio do vereador será efetuado proporcional a freqüência nas sessões 

ordinárias. 



Art. 45 E – É livre ao vereador renunciar ao Mandato.  

Parágrafo Único – A renúncia far-se-á por oficio autenticado e dirigido ao presidente da 

Câmara Municipal. 

Art. 45 F- Antes da posse e ao termino do mandato, os vereadores deverão apresentar 

declaração de béns.  

SEÇÃO XIII 

DA CONVOCAÇÃO DOS SUPLENTES 

 

Art. 46° - No caso de vaga, invertido no cargo de Secretário Municipal, ou licença por 

mais de 120 (cento e vinte) dias, será feita a convocação do suplente automaticamente. 

§ 1° - O suplente convocado deverá tomar posse, no prazo de 15 (quinze) dias salvo 

motivo justificado, sob pena de ser considerado renunciante; 

§ 2º - Ocorrendo vagas e não havendo suplente, o Presidente da Câmara Municipal, 

comunicará ao Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de 48(quarenta e oito) horas; 

§ 3° - Enquanto não for preenchida a vaga, que cita o parágrafo anterior, o quorum será 

calculado dentro os Vereadores remanescentes 

SEÇÃO XIV  

DO PROCESSO LEGISLATIVO 

 

Art. 47° - O processo Legislativo Municipal compreende a elaboração de:  

I – emendas à Lei Orgânica Municipal; 

II – leis complementares; 

III – leis ordinárias; 

IV – resoluções; 

V – decretos legislativos; 

VI – leis delegadas. 



 

Art. 47° B - Todas as manifestações de voto serão abertas, não se admitindo em 
nenhuma hipótese o voto em escrutínio secreto. . (Incluída pela Emenda à Lei Orgânica 
nº 01, de 2013).   

 

SEÇÃO XV 

DAS EMENDAS À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 

 

Art. 48° - A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta: 

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara. 

II – do prefeito Municipal; 

III – dos cidadãos, através de projeto de iniciativa popular, subscrito por, no mínimo, cinco 

por cento de eleitores do Município.  

§ 1° - À proposta de emenda a lei Orgânica será discutida e votada em dois turnos, e, 

aprovado somente por dois terços dos membros da Câmara Municipal, em seguida 

promulgada. 

§ 2°- A Emenda a Lei Orgânica do Município será promulgada pela Mesa da Câmara, com 

o respectivo número de ordem. 

§ 3° - A matéria constante da proposta da emenda rejeitada ou havida por prejudicada não 

poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, salvo quando 

representada pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal ou por cinco por 

cento do eleitorado Municipal. 

§ 4° - A lei orgânica não poderá sofrer emendas na vigência de estado de sítio ou estado de 

defesa ou ainda no caso de o Município estar sob intervenção estadual 

 §5°- A emenda fica sujeita a referendo facultativo, que será realizado, se requerido no 

prazo de sessenta dias, pela maioria dos membros da Câmara ou por cinco por cento do 

eleitorado do Município, ficando a promulgação sob condição suspensiva. 

§ 6°-A proposta de emenda será dirigida a Mesa da Câmara Municipal e publicada no 

órgão interno da Casa, no órgão oficial do Município, quando houver, ou no local de 

costume, e em jornal da Capital de grande circulação. 



§7° - É assegurada a sustentação de emenda por representante dos signatários de sua 

propositura      

SEÇÃO XVI 

DAS LEIS  

Art.49° - A iniciativa das leis complementares e ordinárias, salvo os de competência 

privativa cabe a qualquer Vereador, ou comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito e os 

cidadãos, mediante iniciativa popular, na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica. 

Parágrafo único- qualquer entidade da Sociedade Civil, terá direito e opiniões sobre os 

projetos juntos às comissões. 

Art.50°- Compete privativamente à iniciativa do Executivo Municipal, as leis que versem 

sobre: 

           I- servidores públicos do município, seu regime jurídico, planos de carreira, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 

          II- criação de cargos, funções ou empregos na administração direta e autárquica e de 

sua remuneração; 

          III- Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

          IV- criação, estruturação das secretarias municipais e órgãos da administração 

pública municipal; 

Art.51°- A iniciativa popular deverá ser apresentada à Câmara Municipal em projeto 

subscrito por, no mínimo 5%(cinco por cento) dos eleitores inscritos no Município, com 

identificação eleitoral. 

  Art.51 A- É da competência exclusiva da mesa da Câmara a iniciativa das matérias que 

disponham sobre: 

            I- autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do 

aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara; 

           II- fixação e alteração da remuneração dos serviços do poder Legislativo Municipal; 

           III- fixação e alteração dos subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e dos 

Secretários Municipais. 

Art.52°-  Serão complementares, dentre outras previstas nesta Lei Orgânica: 



             I- plano Diretor de desenvolvimento integrado; 

            II- Código de Postura; 

           III- Código Tributário; 

           IV- Regime Jurídico dos Servidores. 

          V- lei orgânica instituidora da guarda municipal; 

          VI-  lei de criação de cargos, funções ou empregos público. 

          VII- código de obras 

Art.53°- O Prefeito Municipal poderá, em casos de calamidades públicas ou emergência, 

adotar medidas provisórias ou leis delegadas em observância aos dispostos na 

Constituição Federal e Estadual. 

Art.54°- Não será admitido aumento de despesas previstas: 

         I- nos projetos de iniciativa do Prefeito, salvo na proposta orçamentária; 

         II- nos projetos de organização de serviços administrativos da Câmara Municipal. 

Art.54 A- O projeto de lei que implique em despesas deverá ser acompanhado de 

indicação das fontes de recursos. 

Art.55°- Dos Projetos de Lei 

§ 1°- Concluída a votação, a Câmara Municipal, no prazo de quinze dias, enviara o projeto 

de lei aprovado ao Prefeito, que, aquiescendo, o sancionará.  

§ 2°- No caso de veto parcial, a parte de projeto de aprovada com a rejeição do veto será 

promulgada sob o mesmo número da lei original e só vigorará a partir da sua publicação. 

§ 3°- Se o Prefeito considerar o projeto no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário a 

interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contando da 

data do recebimento e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao presidente da 

Câmara os motivos do veto; 

§ 4°- Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do prefeito importará em sanção; 

§ 5°- O veto será apreciado em sessão única pela Câmara dentro de trinta dias a contar de 

seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores 

em escrutínio secreto; 



§ 6°- Se o veto não for mantido, será o texto enviado ao prefeito para promulgação; 

§ 7°- Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4°, que não flui durante o 

recesso da Câmara Municipal, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, 

sobrestada as demais posições, até sua votação final, ressalvadas as matérias referidas no 

Art. 56. 

§ 8°- Se não for promulgada dentro de 48(quarenta e oito) horas pelo Prefeito, nos casos do 

§§ 3° e 5°, o Presidente da Câmara Municipal a promulgará e, se este não o fizer em igual 

prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo obrigatoriamente; 

Art.56°- O Prefeito, havendo interesse público relevante devidamente justificado, poderá 

solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa.  

Art.57°- A resolução destina-se a regular matéria de exclusividade interna da Câmara 

Municipal. 

Art.58°- O Decreto Legislativo destina-se a regular matéria de exclusividade da Câmara 

Municipal, com efeito externo. 

 

CAPÍTULO II 

DO PODER EXECUTIVO 

SEÇÃO I 

DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

Art.59°- O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão desde a posse, sob pena de perda de 

mandato: 

         I- Firmar ou manter contratos com o Município ou com suas autarquias, empresas 

públicas, sociedade de economia mistas, fundações ou empresas concessionárias de 

serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

        II- Aceitar ou exercer cargo, função remunerado, inclusive os de que sejam 

demissíveis “ad nutum”, na administração pública direta ou indireta, ressalvada as posses 

em virtude de concursos público, aplicando-se, nesta hipótese o disposto no Art. 38° da 

Constituição Federal; 

          III- ser titular de mais de um cargo eletivo; 



           IV- patrocinar causas em que seja interessado qualquer concessionária de serviços 

públicos Municipais; 

        V- residir fora do Município. 

       VI- ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que goze de favor decorrente 

de contrato celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada; 

Art.59 A- O prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os servidores municipais, bem 

como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimonio ou parentesco ate 2º grau, ou 

por adoção, não poderão contratar com o Município, nem serem nomeados, substituindo a 

proibição ate seis meses após findas as respectivas funções. 

 Parágrafo Único- Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e 

condições sejam uniformes para todos os interessados. 

Art.59 B- Os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito terão como base o artigo 29, inciso V 

da Constituição Federal. 

 Parágrafo Único- Ao prestar compromisso e ao deixar o cargo, o Prefeito apresentará 

declaração de seus bens a Câmara Municipal. 

 Art.59 C- Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos 

respectivos cargos, será chamado ao exercício do cargo do Prefeito a Presidente da 

Câmara Municipal. 

 Parágrafo Único- O presidente da Câmara Municipal não poderá  se recusar a assumir o 

cargo de prefeito, sob pena de perda de seu cargo legislativo, salvo se do exercício 

resultar incompatibilidade eleitoral, caso em que, sendo candidato a outro cargo eletivo, 

terá que renunciar ao cargo da Mesa da Câmara, no mesmo prazo fixado em lei para 

desincompatibilização. 

SEÇÃO II 

DAS LICENÇAS 

Art.60°- O Prefeito só poderá ausentar-se do Município por mais de 15(quinze)dias, com a 

prévia autorização da Câmara Municipal. 

Art. 60. O Prefeito só poderá ausentar-se do Município por mais de 15 (quinze) dias, 
com a prévia comunicação à Câmara Municipal. . . (Redação dada pela Emenda à Lei 
Orgânica nº 01, de 2013).   



 

 

Art.61°- O Prefeito poderá licenciar-se para tratamento de saúde sem prejuízo de sua 

remuneração. 

Art.61°A- O Prefeito sem autorização do Legislativo, não poderá se afastar: 

            I- do Município, por mais de quinze dias consecutivos. 

            II- do País, por qualquer tempo. 

Parágrafo Único- O prefeito, regulamente licenciado, terá direito a receber remuneração, 

quando: 

            I- impossibilitado para o exercício do cargo por motivo de doença devidamente 

comprovada. 

            II- a serviço ou em missão de representação do Município. 

SEÇÃO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO  

Art.62°- Compete privativamente ao prefeito: 

          I- representar o Município em juízo e fora dele;  

          II- exercer a direção superior da administração Municipal; 

         III- sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal, 

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; 

         IV- vetar Projetos de Lei, total ou parcialmente, por inconstitucionalidade ou 

contrário ao interesse público. 

         V- enviar a Câmara Municipal, o orçamento anual, plano plurianual e diretrizes 

orçamentárias.  

         VI- dispor sobre a organização e administração municipal, inclusive editar medidas 

provisórias na forma da Lei; 

         VII- remeter mensagens à Câmara Municipal, expor a situação do Município, 

solicitando providências necessárias; 



         VIII- prestar, em tempo hábil, as contas do exercício anterior à Câmara Municipal; 

          IX-  prover e extinguir cargos, empregos e funções, inclusive decretar 

desapropriação por interesse social e publico, na forma da Lei. 

          X- celebrar convênios com entidades públicas ou particulares, com prévia 

autorização do poder Legislativo, remetendo cópia fiel do inteiro teor dos instrumentos 

respectivos a Câmara Municipal, no prazo de 05(cinco) dias, contados da data da 

assinatura. 

         XI- prestar à Câmara Municipal, dentro de quinze dias úteis, as informações 

solicitadas. 

        XII- colocar a disposição da Câmara, os recursos correspondentes ás dotações 

orçamentárias compreendidos os créditos suplementares e especiais, a ela destinados, até 

o dia vinte de cada mês, não podendo ser superiores aos limites máximos definidos pela 

constituição federal, nem inferiores em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária; 

repassar a Câmara Municipal, os recursos a ela destinados, inclusive créditos 

suplementares e especiais e os destinados às despesas de capital, até o dia vinte de cada 

mês; 

           XIII- solicitar auxilio policial para garantir o cumprimento dos seus atos; 

            XIV- decretar calamidade pública quando necessário; 

            XV- convocar extraordinariamente à Câmara Municipal; 

            XVI- fixar tarifa de serviços públicos permitidos na forma da lei; 

            XVII- dar denominação própria a logradouros públicos municipais, com a prévia 

autorização legislativa; 

            XVIII- autorizar despesas e a arrecadação de tributos na forma da Lei; 

            XIX- aplicar multas previstas em Lei, bem como relevá-las; 

            XX- o Prefeito poderá delegar atribuições previstas em Lei Federal e Estadual; 

            XXI- encaminhar os balancetes da receita e da despesa ate o último dia do mês 

subseqüente, a Câmara Municipal; 

          XXII- dar continuidade às obras iniciadas pelo seu antecessor. 

          XXIII- nomear e exonerar os secretários Municipais.  



          XXIV- iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei. 

          XXV- comparecer a Câmara Municipal, por sua própria iniciativa. 

          XXVI-  solicitar a intervenção estadual no município, nos termos da Constituição 

Estadual. 

          XXVII- remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal por ocasião da 

abertura da Sessão Legislativa, expondo a situação do Município. 

           XXVIII- enviar a Câmara o Plano Plurianual, Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e proposta de Orçamento Anual. 

            XXIX- convocar extraordinariamente a câmara municipal para deliberar sobre 

matéria de interesse público relevante e urgente. 

           XXX- alienar bens imóveis, mediante prévia e expressa autorizão da Câmara 

Municipal. 

          XXXI- conceder permitir ou autorizar o uso dos bens municipais por terceiros, nos 

termos da Lei. 

         XXXII- conceder ou permitir, na forma da Lei, a  execução de serviços públicos por 

terceiros. 

         XXXIII- executar o orçamento.  

         XXXIV- aplicar multas previstas em leis e contratos. 

        XXXV- fixar os preços dos serviços públicos, observados os critérios estabelecidos 

em lei. 

         XXXVI- contrair empréstimos e realizar operações de crédito, com prévia 

autorização da Câmara Municipal. 

          XXXVII- prestar contas, anualmente, à Câmara Municipal, ate sessenta dias após o 

encerramento do exercício. 

          XXXVIII- remeter à Câmara Municipal, ate o dia 20 de cada mês, as parcelas das 

dotações orçamentárias que devem ser despendidas por Duodécimos. 

          XXXIX- abrir crédito extraordinário nos casos de calamidade pública, comunicando 

o fato á Câmara Municipal. 



             XL- expedir os atos referentes á situação funcional dos servidores.  

            XLI- nomear e demitir servidores, nos termos da lei. 

            XLII- determinar a abertura de sindicância e a instauração de inquérito 

administrativo. 

            XLIII- aprovar projetos técnicos de edificação, de arruamento e de loteamento. 

            XLIV- desapropriar bens, mediante a expedição de atos de declaração de utilidade 

ou necessidade públicas, ou de interesse social. 

           XLV- solicitar auxilio dos órgãos de segurança para o cumprimento de seus atos. 

SEÇÃO IV 

DA RESPONSABILIDADE E DAS INFRAÇÕES  

POLITICO-ADMINISTRATIVAS DO PREFEITO E  

DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. 

Art.62°- São infrações político-administrativas do Prefeito sujeitas ao julgamento pela 

Câmara dos Vereadores e sancionadas com cassação do mandato: 

                  I- impedir o funcionamento regular da Câmara: 

                  II- impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que 

devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços 

municipais, por comissão de investigação da câmara ou auditoria, regulamente instituída; 

                  III- desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de 

informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular; 

                  IV- retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa 

formalidade; 

                   V-  deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a 

proposta orçamentária; 

                    VI-  descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro; 

                  VII- praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou 

omitir-se na sua prática; 



                    VIII- omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesse 

do Município, sujeitos à administração da Prefeitura; 

                    IX- ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei ou 

afastar-se da prefeitura, sem autorização da Câmara dos vereadores; 

                     X- proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 

Art.62 B- O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações 

definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela 

legislação estadual; 

                     I- a denúncia da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a 

exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará 

impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante. Podendo toda 

via, praticar todos os atos de acusação. Se denunciante for Presidente da Câmara, passará 

a Presidência ao substituto legal, para os atos de processo, e só votará se necessário para 

completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedindo 

de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante; 

                     II- de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão 

determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. 

                     III-  decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma 

sessão será constituída Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre 

desimpedidos, os quais elegerão, desde o Presidente e o Relator. 

    III – decidido o recebimento, pelo voto de dois terços dos membros da Câmara, na 
mesma sessão será constituída Comissão Processante, com três vereadores sorteados 
entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. . . 
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 2013).   

                     IV- recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos, 
dentro de cinco dias, notificando o denunciado, com remessa de cópia da denúncia e 
documentos que instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por 
escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, ate o máximo de 
dez. se estiver ausente o Município, a notificação far-se-á por edital publicado duas 
vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da 
primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá 
parecer dentro de cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da 
denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo 
prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o inicio da instrução, e determinará 
os atos, diligência e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do 
denunciado e inquirição das testemunhas;   



                     V- o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, 

pessoalmente, ou na pessoa do seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte 

e quatro horas, sendo-lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como 

formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da 

defesa; 

                    VI- concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para 

razões escritas, no prazo de cinco dias, e após, a comissão processante emitirá parecer 

final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da 

Câmara a convocação de sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será 

lido, integralmente, e, a seguir, os Vereadores que desejarem poderão manifestar-se 

verbalmente, pelo tempo máximo de quinze minutos cada um, e, ao final, o denunciado, 

ou seu procurador, terá o prazo máximo de duas horas, para produzir sua defesa oral.  

                  VII-  concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações nominais, quantas forem 

as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo 

o denunciado que for declarado, pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da 

Câmara, incursos em qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o 

julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar 

ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, 

expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o 

resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do 

processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral 

o Resultado. 

                  VIII- o processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro de 

noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido 

o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda 

que sobre os mesmos fatos. 

SEÇÃO V 

DA TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art.62 C- O atual Presidente da Mesa da Câmara constituirão, nos órgãos que dirigem, 

uma Comissão de Inventário que terá a finalidade de levantar o inventário dos bens 

patrimoniais, móveis e imóveis, e dos documentos e valores que deverão ser entregue ao 

novo titular eleito. 



Art.62 D- A comissão de que trata o artigo anterior deverá ser instalada com antecedência 

mínima de 10(dez) dias úteis em relação à data por lei estabelecida para a posse e 

transmissão do cargo – 1° de janeiro do exercício subseqüente àquele em que ocorreram 

as eleições. 

Art.62 E- Comporão a Comissão de inventário servidores da respectiva Prefeitura ou 

Câmara Municipal, devendo ser a mesma presidida por membro escolhido pelo atual 

titular. 

Parágrafo Único-  Deverá inda participar da Comissão, na qualidade de membro, um ou 

mais representantes do Prefeito eleito, se este o indicar até a data prevista no art.62 D. 

Art.62 F- Além do levantamento dos bens patrimoniais, móveis e imóveis, caberá, ainda à 

comissão de inventário providenciar. 

§ 1°- Para o Prefeito e o Presidente da Câmara:  

           a) o levantamento dos credores, discriminando nomes, valores e vencimentos 

respectivos; 

           b) o levantamento dos contratos e convênios a serem executados e pagos no 

exercício subseqüente àquele em que se deram as eleições; 

         c) a relação de processos e papéis a regularizar, com registro de sua natureza, 

indicação dos responsáveis e valores respectivos; 

        d) a relação dos documentos existentes em cofre; 

        e) relação das contas bancarias e os valores dos respectivos saldos, com a 

conciliações, se necessárias; 

§ 2°- No caso do presidente da câmara, acrescentar-se ás relações e listagens referidas no 

parágrafo 1° deste artigo os seguintes dados: 

           a) levantamento dos bens municipais sob responsabilidade da Câmara; 

           b) relação dos livros de que a Câmara dispuser. 

Art.62 G-  Concluídos os trabalhos da Comissão, o presidente e demais membros 

rubricarão todas as peças e relações produzidas, que passarão a fazer parte integrante do 

Termo de Transmissão de Cargos. 

TÍTULO IV 



DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.63°- O ingresso no serviço público Municipal somente se dará através de concurso 

público de provas e títulos podendo o concurso ser realizado através de métodos práticos 

específicos, desde que aplicado para os analfabetos e para preenchimento de vagas de 

nível limitado  

§ 1°- O regime jurídico dos servidores da administração pública Municipal. Direta ou 

Indireta é o regulamento por lei de iniciativa do Chefe do poder Executivo Municipal, 

observados os princípios e normas da Constituição Federal e desta Lei Orgânica. 

§ 2°- a lei assegurará aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para 

cargos de atribuições assemelhadas, quer do Poder Executivo, quer do Poder Legislativo, 

ressalvadas as vantagens de caráter individual; 

§3°- aplicam-se aos servidores municipais os direitos seguintes; 

                  I- vencimentos ou proventos não inferiores ao salário mínimo, sendo esse 

fixado em Lei Federal com reajustes periódicos; 

                  II- irredutibilidade de salário noturno, superior à do diurno, salvo o disposto em 

acordo coletivo; 

                 III- décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral ou no valor 

da aposentadoria. 

                 IV-  remuneração de trabalho noturno, superior a diurno; 

                 V- salário-família para os dependentes, no mínimo, de cinco por cento do valor 

do salário mínimo. 

                  VI- duração do trabalho não superior a oito horas; 

                  VII- duração da jornada de trabalho normal não superior a oito horas diárias e 

quarenta horas semanais, facultadas a compensação de horário e a redução de jornada.  

                 VIII- remuneração do serviço extraordinário superior em 50%(cinqüenta por 

cento) do normal; 



                 IX- gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, com um terço a mais que a 

remuneração normal, vedada a contagem em dobro; 

                X- licença à gestante, sem prejuízo do emprego e dos vencimentos e com 

duração de cento e vinte dias; 

                XI- licença paternidade, nos termos da Lei; 

               XII- proteção do mercado de trabalho da mulher; 

              XIII- redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança; 

               XIV- adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas 

na forma da Lei; 

              XV- licença para tratar de interesses sem remuneração; 

               XVI- direito de greve nos limites da Lei; 

               XVII- seguro contra acidentes de trabalho; 

               XVIII- aviso prévio proporcional ao tempo de serviços. 

§ 4°- O direito previsto no inciso X da §3°, deste artigo também será exercido pela mãe 

adotiva, nos termos da Lei. 

Art.64°- O servidor Público Municipal será aposentado nos termos da Constituição 

Federal, desta Lei Orgânica e do Estatuto do Servidor público. 

Art.65°-  Ao Servidor Público Municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 

seguintes disposições: 

                I- tratando-se de mandato eletivo Federal, Estadual ou Municipal, ficará com 

direito a optar pela remuneração; 

               II-  investido no mandato de Prefeito, ficará afastado do cargo, com direito a 

optar pela remuneração; 

               III- investidos no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, 

perceberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração de Vereador, e, não 

havendo compatibilidade de horários, aplicam-se as normas do inciso anterior; 



               IV- em qualquer caso que exija afastamento para exercício do mandato eletivo, 

seu tempo de serviço será contado integralmente para fins de aposentadoria; 

                V- para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores 

serão determinados, como se o Servidor estivesse no exercício. 

§ 1°- são estáveis, após anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de 

concurso público. 

§ 2°- o Servidor Público estável só perderá o cargo: 

                I- em virtude de sentença judicial transmitidas em julgado; 

                II-  mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

                III- mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de 

lei complementar, assegurada ampla defesa. 

§ 3°-  extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 

disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 

aproveitamento em outro cargo.  

§ 4°-  invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado 

e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 

indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração 

proporcional ao tempo de serviço. 

Art.66°- É permitida a transferência de servidor entre os quadros dos Poderes Legislativo e 

Executivo, bem como das autarquias e fundações do Município, desde que haja interesse 

mútuo dos poderes e a concordância do servidor. 

Art.67°- É livre a associação sindical ou profissional do serviço Público Municipal, na 

forma da Lei Federal, observado o seguinte: 

                I- haverá uma só associação sindical para os servidores da administração direta, 

das autarquias e das fundações, todas do regime estatutário.  

                II-  é assegurado o direito de filiação de servidores, profissionais da área de 

saúde, à associação sindical de sua categoria; 

               III- os servidores da administração indireta, das empresas públicas e de economia 

mista, todos celetistas, poderão associar-se em sindicato próprio; 



               IV-  ao sindicato dos servidores públicos municipais, cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas; 

                 V- a assembléia geral fixará a contribuição que será descontada em folha, para 

custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente de 

contribuição prevista na Lei; 

                  VI- obrigatória a participação do sindicado nas negociações coletivas de 

trabalho; 

                   VII- nenhum servidor será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao 

sindicato; 

                   VIII- o servidor aposentado tem direito a votação e ser votado no sindicato da 

categoria. 

Art.68°- O direito de greve assegurado ao servidor Público Municipal, não será aplicado 

aos que exerçam cargos em comissão ou atividades essenciais. 

Art.69°- O Município poderá instituir contribuições cobradas de seus servidores para o 

Sistema Previdenciário que será criado. 

Art.70 °- O Município poderá estabelecer convênios com a União ou o Estado, inclusive 

associar-se com outros Municípios para prover a seguridade social dos seus Servidores. 

Art.70 A- Ao servidor público eleito para o cargo de direção sindical são assegurados 

todos os direitos inerentes ao cargo, vedada a dispensa a partir do registro da candidatura 

até o ano após o término do mandato, ainda que na condição de suplente, salvo se ocorre 

exoneração nos termos da Lei. 

Parágrafo Único- São assegurados os mesmos direitos, ate um ano após a eleição, aos 

candidatos não eleitos. 

Art.70 B- Ao servidor municipal é assegurada a percepção de auxílio para alimentação e 

transporte, nas condições que a lei estabelecer. 

Art.70 C- Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa 

fornecedora ou que realiza qualquer modalidade de contrato com o Município, sob pena 

de demissão. 



Art.70 D- É vedada participação de servidor público no produto da arrecadação de tributos 

e multas, dívida ativa e ônus da sucumbência. 

Art.70 E- A Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá sobre a política salarial aplicável aos 

servidores municipais, com obrigatória previsão da periocidade  dos reajustes com 

índices nunca inferiores aos da inflação. 

Art.70 F- É assegurada a participação dos servidores nos colegiados dos órgãos públicos 

em que seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de discussão e de 

liberação. 

Art.70 G- A Lei disporá em caso de greve, sobre o atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade. 

CAPÍTULO II 

DOS ATOS MUNICIPAIS  

Art.71°- A publicidade de leis e atos municipais far-se-á em órgãos oficiais ou imprensa 

local e, enquanto não houver órgão algum de publicação neste Município, será afixado no 

local de costume. 

Art.72°- Os atos administrativos da competência do prefeito através de Decreto, são: 

               a) regulamentação da Lei; 

               b) criação ou extinção e atualização de gratificações e diárias autorizadas por Lei; 

               c) abertura de créditos suplementares e especiais; 

              d) declaração de utilidade pública ou de interesse social, para efeito de 

desapropriação; 

              e) criação, alteração ou extinção de órgãos da prefeitura, autorizados por Lei; 

             f) fixação, alteração ou aprovação de preços;  

             g) aprovação dos Estatutos dos órgãos da administração; 

            h) aprovação de regulamentos e regimentos; 

            i) definição da competência dos órgãos da prefeitura; 

            j) permissão para exploração de exploração de serviços públicos; 



            l) aprovação de planos de trabalho; 

           m) medidas executórias do plano diretor e código de postura; 

           n) normas de efeito externo, não privativo de Lei; 

           o) modificações, extinção ou criação de direitos dos administrados; não previstos 

em Lei; 

           p) fixação e atualização de salários ou proventos e ainda, de abonos de servidores 

autorizados por Lei; 

           q) declaração de situação de emergência e de calamidade pública. 

Art.73°- Os atos administrativos da competência do Prefeito, mediante portaria, são: 

           a) abertura de sindicância, processos administrativos e aplicação de penalidades; 

           b) lotação, designação, enquadramento, transferência e relotação do quadro de 

pessoal; 

           c) autorização para contratação de Servidores por prazo determinado; 

          d) dispensa de Servidores contratados por prazo determinado;  

           e) criação de comissão de designação de seus membros; 

           f) instituir e dissolver grupos de trabalho;                 

          g) provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual 

relativos aos Servidores do Município; 

         h) outros atos, que não seja, objeto de Decreto ou Lei, por sua própria natureza. 

Parágrafo Único- Os atos do Artigo 73° desta Lei Orgânica, poderão ser desligados 

CAPÍTULO III 

DO CONSELHO DO MUNICÍPIO  

Art.74°- O Conselho do Município é o órgão superior de consulta do prefeito, e dele 

participam: 

           I- o Vice-Prefeito; 

           II- o Presidente da Câmara ou Vereador por ele indicado; 



           III- o Comandante do Pelotão de Polícia Militar; 

           IV- o Procurador Geral do Município; 

           V-  o Delegado de Polícia da Sede do Município; 

          VI- um representante do Ministério Publico; 

          VII- um representante das Associações Comunitárias dos Distritos e Povoados; 

          VIII- um representante das Associações Comunitárias dos Bairros; 

          IX- oito representante da Sociedade Civil divididos em grupos de 02(dois), sendo 

um indicado pelo Prefeito e um indicado pelo Presidente da Câmara, ambos em comum 

acordo com entidades especificas, representando respectivamente: 

                        a) esporte e lazer; 

                       b) educação e cultura; 

                       c) saúde e meio ambiente; 

                       d) agricultura  

Parágrafo Único- Os membros indicados no incisos VII, VIII e IX, terão mandato de dois 

anos vedada a recondução. 

Art.75°- Compete ao conselho do Município pronunciar-se sobre questões de relevante 

interesse para o Município. 

Art.76°- O Conselho do Município será convocado pelo prefeito, sempre que entender 

necessário. 

CAPÍTULO IV 

DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 

Art. 77°- A procuradoria do Município e a instituição que representa o Município, judicial 

e extraordinariamente, cabendo-lhe ainda, nos termos da Lei especial, as atividades de 

consultoria de assessoramento do poder Executivo, e, privativamente, da execução da 

dívida ativa de natureza Tributária. 

Parágrafo Único- A Procuradoria do Município, reger-se-á por lei própria, atendendo em 

relação aos integrantes, o disposto nos Artigos 37°, inciso XII,e, 39°, §1° da Constituição 

Federal. 



CAPÍTULO V 

DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS  

Art. 78°- Compete ao Município instituir os seguintes Tributos: 

                 a) imposto predial, territorial e urbano; 

                b) imposto de intervivos, em observância a Lei Federal; 

                c) serviços de qualquer natureza, não compreendido Art. 155, II da Constituição 

Federal, definidos sem lei complementar.     

 §1°- Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o Art. 182, §4°, inciso II, 

da Constituição Federal, o imposto previsto na alínea “a”, deste artigo, poderá: 

                     I- ser progressivo em razão do valor do imóvel; e  

                     II- ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. 

  §2°- O imposto previsto na alínea “b”, deste artigo: 

                    I- não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens 

ou direitos decorrentes de fusão. Incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo 

se, nesse caso, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens 

ou direitos locações de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 

                  II- compete ao Município da situação do bem. 

§3°- Em relação ao imposto previsto na alínea “c”, deste artigo, cabe à lei complementar: 

                    I- fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; 

                    II- excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. 

                    III- regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios 

fiscais serão concedidos e revogados. 

Art. 79°- A administração tributaria deverá esta dotada de recursos humanos para o fiel 

cumprimento de suas funções, especialmente no que se refere: 

                  I- cadastramento dos contribuintes; 

                  II- lançamento dos tributos; 



                  III- fiscalização das obrigações tributarias; 

                  IV- inscrição dos inadimplentes em divida ativa; 

                   V- cobrança amigável ou judicial aos inadimplentes. 

Art.80°- O prefeito Municipal periodicamente, a atualização da base de cálculo dos 

tributos. 

Art.81°- A base de cálculo do IPTU, será atualizada anualmente de um exercício para o 

outro. 

Art.82°- A base de cálculo para o imposto Sobre Serviços de qualquer natureza será de 

5%(cinco por cento), e, será cobrado de autônomos que prestam serviços no Município e 

Sociedade Civis, observando os princípios da Constituição Federal. 

Parágrafo Único- Ficará isento de pagamento do imposto referido quando o serviço for 

prestado diretamente ao município. 

Art.83°- A atualização de base de cálculo das taxas decorrentes do exercício do poder de 

polícia, obedecerá aos índices de atualização monetária. 

Art.84°- A concessão de isenção de tributos municipais ou anistia, dependerá de 

autorização da Câmara Municipal, por maioria absoluta dos seus membros. 

Art.85°-A Lei Municipal estabelecerá critérios para fixação de preços públicos, inclusive 

outros tributos não previstos nesta Lei Orgânica, observando a Constituição Federal. 

Art.85 A- A Lei Complementar estabelecerá: 

                I- as hipóteses de incidência, base de cálculo e sujeitos passivos da obrigação 

tributária. 

                II- o lançamento e a forma de sua notificação. 

                III- os casos de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários. 

                IV- a progressividade dos impostos. 

Parágrafo Único- O lançamento tributário observará o devido processo legal. 

Art.85 B- Compete ao município instituir os seguintes tributos: 

                  I- imposto outorgados na Constituição Federal e Constituição Estadual; 



                  II- taxas em razão do exercício do poder de política ou pela utilização efetiva 

ou potencial de serviços públicos e específicos e divisíveis,  

                                   Prestados ao contribuinte ou posto a sua disposição; 

                   III- contribuição de melhoria, decorrente de obras municipais. 

§1°- Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo á 

capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos: 

                   a) identificar, respeitados os direitos e nos termos da Lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

§2°- As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. 

§3°- A legislação municipal sobre a matéria tributaria respeitará as disposições da Lei 

Complementar Federal: 

           I- sobre conflitos de competência; 

          II- regulamentação às limitações constitucionais do poder de tributar; 

          III- as normas gerais sobre; 

              a) definição de tributos e seus espécies, bem como fatos geradores, base de 

cálculos e contribuintes de impostos. 

               b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária;  

              c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo pelas sociedades 

cooperativas. 

Art.85 C- sem prejuízo das outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedada ao 

Município: 

               I- exigir ou aumentar tributo sem lei que estabeleça; 

              II- instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por 

eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos,títulos e 

direitos; 

              III- cobrar tributos: 



               a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigência da lei que os 

houver instituídos ou aumentado; 

               b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que os 

instituiu ou aumentou; 

               IV- utilizar tributo com efeito de confisco; 

               V- estabelecer limitações ao trafego de pessoas ou bens por meio de tributos 

intermunicipais, ressalvado a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas 

pelo Município. 

                VI- instituir impostos sobre:    

                  a) patrimônio, renda ou serviço da União ou do Estado; 

                  b) templos de qualquer culto; 

                  c) patrimônio, renda de serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, 

das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 

social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

                     d) livros, jornais e periódicos; 

                   VII- estabelecer diferença tributaria entre bens e serviços de qualquer natureza, 

em razão de sua procedência ou destino. 

                   VIII- qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária, exceto em 

caso de calamidade pública ou grande relevância social, mediante lei. 

§ 1°- A vedação do inciso VI,”a”, é intensiva às autarquias e às fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Publico no que se refere ao patrimônio à renda e os serviços 

vinculados às finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

§ 2°- As vedações expressas no inciso VI, alíneas “b” e “c”,compreendem somente o 

patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades 

nelas mencionadas. 

§ 3°- A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos 

impostos que incidem sobre mercadorias e serviços. 

Art.85 D- Pertencem ao Município: 



              I- o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidem na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, 

suas autarquias e pelas fundações que instituir ou manter; 

              II- cinqüenta por cento das arrecadações do imposto da União sobre a propriedade 

territorial rural relativamente aos imóveis neles situados; 

               III- cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seu território; 

                IV-  a sua parcela dos vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual, in-termunicipal, de comunicação, e 

ICMS, na forma do parágrafo único seguinte. 

Parágrafo Único- A lei estadual que dispuser sobre a repartição tributária do ICMS, 

assegurará, no mínimo, que três quartas partes serão na proporção do valor adicionado 

nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços 

realizados em seu território. 

Art.85 E- A União entregará ao Município, através do fundo de Participação dos 

Municípios, FPM, em transferências mensais na proporção do índice apurado pelo 

Tribunal de Contas da União, a sua parcela dos vinte e dois inteiros e cinco décimos por 

cento do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados, deduzidos o montante arrecadado na fonte e 

pertencentes a Estados e Municípios. 

Art.85 F- O estado repassará ao Município a sua parcela dos vinte e cinco por cento 

relativa dos dez por vento que a União lhes entregar do produto da arrecadação do 

imposto sobre produtos industrializados, na forma do parágrafo único do art.85 D. 

Art.85 G- É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos 

atribuídos ao Município nesta Seção, neles compreendidos os adicionais e acréscimos 

relativos a impostos. 

Parágrafo Único- A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de 

condicionarem a entrega de recursos: 

                   I- ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias 



                   II- ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2°, II e III da Constituição 

Federal. 

Art. 85 H- Caberá a Lei Complementar Federal: 

                 I- definir o valor adicionado para fins do disposto no art.85 D, parágrafo único; 

                 II- estabelecer normas sobre a entrega dos recursos, especial-mente sobre os 

créditos da rateio dos fundos de que trata o art.85 E, objetivando promover o equilíbrio 

socioeconômico entre o Estado e o Município; 

                  III- dispor sobre o acompanhamento pelo Município do cálculo das quotas e da 

liberação das participações previstas nos art. 85 D e 85 E. 

Parágrafo Único- O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes 

aos fundos de participações a que alude o inciso II. 

§ 3°-  A Lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, os objetivos e metas 

da administração Municipal direta e indireta, abrangendo os programas de manutenção e 

expansão das ações de governo, e nenhum investimento, cuja execução ultrapasse o 

exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem 

lei que autorize a inclusão. 

§ 4°- A Lei Diretrizes Orçamentárias, de caráter anual, compreenderá: 

            I- as propriedades e metas da Administração Municipal. 

             II- as orientações para elaboração da Lei Orçamentária Anual. 

            III- os ajustes do Plano Plurianual decorrentes de reavaliação da realidade 

econômica e social do Município. 

             IV- as disposições sobre a alteração da Legislação tributária.  

             V- as aplicações dos agentes financeiros de fomento, com a apresentação de 

prioridades. 

              VI- a projeção das despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente. 

                 VII- disporá sobre: 

                   a) equilíbrio entre receitas e despesas; 



                   b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses 

previstas no art.9° e no inciso II do §1° do art.31 da lei complementar nº 101/2000; 

                   c) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 

programas financiados com recursos dos orçamentos; 

                    d) demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades 

públicas e privadas. 

§ 5°- Os planos e programas municipais, distritais, de bairros, regionais e setoriais 

previstos nesta Lei Orgânica do Município serão elaborados em consonância com Plano 

Plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. 

§ 6°- A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 

                I- o orçamento fiscal, fixando as despesas referentes aos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, instituídos e mantidos pelo poder público Municipal, 

estimando as receitas do tesouro Municipal; 

                 II- o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

                   III- o programa analítico de obras especificando as Secretarias e os 

Departamentos. 

§ 7°- os orçamentos previstos no §6°, I e II, deste artigo, compatibilizado com o plano 

plurianual, terão entre suas funções, a de reduzir desigualdade entre os distritos, bairros e 

regiões, segundo critério populacional. 

§ 8°- A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a 

fixação das despesas, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de 

créditos suplementares e a contratação de operações de credito, ainda que por antecipação 

de receita, nos termos da Lei. 

§ 9°- o Poder Legislativo, através do seu presidente, poderá, por meio de decreto, 

suplementar as dotações orçamentárias deste Poder, por anulação ou remanejamento de 

dotações sem alterar os valores globais consignados na lei de orçamentos.  

§ 10°- Obedecerão  as disposições de lei complementar federal especifica à legislação 

municipal referente a: 

                    I- exercício financeiro; 



                    II- vigência, prazos, elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e da lei orçamentária anual; 

                     III- normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e 

indireta, bem como instituição de fundos. 

CAPÍTULO VI 

DOS ORÇAMENTOS  

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 86°- As Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

               I- o Plano Plurianual; 

               II- o orçamento Anual; 

                III- as Diretrizes Orçamentárias  

§ 1°- A Lei Diretrizes Orçamentárias será enviada à Câmara até o dia 15 de maio de cada 

exercício; 

§ 2°- A Lei Orçamentária será entregue á Câmara até o dia 30 de setembro de cada 

exercício. 

SEÇÃO II 

DAS VEDAÇÕES ORÇAMENTARIAS  

Art.87°- São vedados: 

               I- inclusão de dispositivos estranhos à previsão da receita e a fixação da despesa, 

exceto a abertura de créditos; 

               II- inicio de programas ou projetos não incluídos no orçamento; 

               III- a realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que excedam os 

créditos orçamentários ou adicionais. 

               IV- a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de 

capital, com a finalidade precisa, aprovados pela Câmara Municipal, por maioria 

absoluta.  



               V- a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesas, ressalvadas a 

repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 78, a destinação 

de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e para manutenção e 

desenvolvimento do ensino, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, §2°, e 

212 da Constituição Federal, e a prestação de garantias às operações de crédito por 

antecipação de receita, prevista no artigo 86,§8°, bem como o disposto no §3° deste 

artigo; 

               VI- a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização 

legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 

                VII- concessão ou utilização de créditos ilimitados; 

                VIII- a utilização, sem autorização legislativa, dos recursos do orçamento fiscal 

e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir despesas superiores à receita de 

empresas, fundações ou fundos. 

                 IX- instituições de fundos especiais sem autorização da Câmara Municipal. 

                 X- a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma 

categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem prévia autorização 

legislativa. 

§1°- Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que 

forem autorizados, salvo, se o ato da autorização for promulgado nos últimos quatro 

meses daquele exercício,caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão 

incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente. 

§2°- Os créditos extraordinários só serão admitidos para atender as despesas imprevistas e 

urgentes, como calamidade pública, ou nos casos especialmente previstos em Lei. 

§3°- É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere o 

art.68, e dos recursos de que trata o art. 85D, para prestação de garantia ou contra- 

garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. 

§4°-  Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser 

iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob 

pena de crime contra a administração. 

SEÇÃO III 

DAS EMENDAS AOS PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS 



Art. 88°- Os projetos de Lei, relativos ao orçamento, plano plurianual, diretrizes 

orçamentárias, e, aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal na 

forma do Regimento Interno. 

§ 1°- caberá à Comissão da Câmara Municipal: 

               I- examinar e emitir Parecer sobre os Projetos de Plano Plurianual, Diretrizes 

Orçamentárias, Orçamento Anual e sobre as contas apresentadas pelo Prefeito 

anualmente; 

               II- examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais, sem 

prejuízo das demais Comissões; 

               III- as Emendas serão apresentadas á comissão de Finanças que emitirá Parecer a 

ser submetidos ao plenário; 

§2 °- As Emendas apresentadas ao projeto do orçamento, somente poderão ser aprovados 

caso: 

                I- sejam compatíveis com o Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias; 

                II- indiquem os recursos necessários; 

                III- sejam relacionadas com correção de erros e omissões; 

§3 °- As Emendas ao projeto de Diretrizes Orçamentárias somente serão aprovadas se 

forem compatíveis ao Plano Plurianual; 

§4°- O Prefeito poderá enviar mensagem á Câmara Municipal propondo modificações nos 

projetos. 

Art.88 A- os Projetos de leis orçamentárias de que trata esta Lei Orgânica, deverão, 

obedecer aos seguintes prazos para encaminhamento e apreciação: 

                 I- para o primeiro ano da nova legislatura: 

                 a) o Plano Plurianual, com entrada na Câmara até o dia 30 de abril e devolução 

dia 30 de junho do mesmo ano; 

                  b) as Diretrizes orçamentárias, com entrada até o dia 15 de agosto e devolução 

ate dia 30 de setembro do mesmo ano; 

                  c) o Orçamento anual, com entrada até dia 31 de outubro e devolução até o dia 

15 de dezembro do mesmo ano; 



                   II- para as demais legislatura: 

                     a) as Diretrizes Orçamentárias, com entrada até o dia 15 de maio e devolução 

até o dia 30 de junho de cada ano; 

                      b) os Orçamentos anuais, com entrada até o dia 31 de outubro e devolução 

até o dia 15 de dezembro de cada ano. 

Parágrafo Único- A Câmara não entrará em recesso sem aprovação dos projetos de leis 

orçamentários. 

Art. 88 B- Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os 

créditos suplementares especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser-lhe-ão entregues 

até o dia vinte de cada mês. 

Art.88 C-  A despesa com o pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder 

sessenta por cento da receita corrente liquida, só se admitindo pessoal se houver dotação 

orçamentária suficiente e prévia autorização legal. 

§ 1°- A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos 

ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão de pessoal, a qualquer título, 

pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, mantidos pelo Município, só 

poderão ser feitas se: 

                     I- houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 

despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. 

                     II- houver autorização especifica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

§ 2°- Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão 

computados as despesas: 

                      I- de indenização por demissão de servidores ou empregados; 

                   II- relativas a incentivos à demissão voluntaria;  

                   III- derivadas da aplicação do disposto no art. 19 B,§ 2° desta Lei Orgânica. 

§3°- A repartição dos limites globais desse artigo não poderá exceder os seguintes 

percentuais. 

                     I- 6%( seis por cento) para o legislativo, incluído o Tribunal de Contas, 

quando houver; 



                     II- 54%(cinqüenta e quatro por cento) para Executivo. 

Art. 88 D- O Poder Executivo fará publicar na imprensa oficial do Município, 

quando houver, plena internet e no local de costume: 

                I- mensalmente, o balancete resumido das receitas e das despesas; 

                II- mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os 

recursos recebidos; 

                 III- anualmente até quinze de março, pelo órgão oficial do Estado, as contas 

de administração, constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do 

balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais, em formas sintética. 

               IV- bimestralmente, ate 30(trinta) dias subseqüentes, o relatório resumido da 

execução orçamentária de que trata o artigo 52, da Lei Complementar 101/2000. 

                V- quadrimestralmente, até 30(trinta) dias após o encerramento do período a 

que corresponder, os relatórios de gestão fiscal de trata o art. 54, da Lei Complementar 

101/2000 

Parágrafo Único- Ao poder Legislativo caberá publicar os dispostos nos inciso IV e V. 

SEÇÃO IV 

DAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Art.89°- A execução do Orçamento se refletirá na obtenção de suas receitas próprias 

transferidas, e outras, observando sempre o equilíbrio. 

Art.90°- Na efetivação dos empenhos será emitido documentos e nota de empenho. 

§1°- Fica dispensado a emissão da Nota de Empenho, os seguintes casos: 

           I- contribuição para i PASEP; 

           II- despesas relativas ao pessoal; 

           III- amortização de juros, serviços e empréstimos; 

           IV- despesas de consumo de água, energia, telefones e outros que vierem a ser 

definidos por atos normativos próprios. 

SEÇÃO V 



DA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 

Art.91°- A contabilidade do Município obedecerá aos princípios fundamentais de 

contabilidade e normas da Legislação pertinente. 

Art.92°- Até o dia 31 de março do ano subseqüente o Prefeito encaminhará ao Tribunal 

de contas do Estado e à Câmara Municipal, as contas do Município, composta dos 

seguintes documentos: 

                    I- demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras da administração 

direta e indireta; 

                      II- demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras dos órgãos da 

administração direta de instituições mantidas pelo Município; 

                        III- demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas 

das empresas Municipais; 

                       IV- notas explicativas às demonstrações de que trata este Artigo; 

                        V- relatórios circunstanciado da Gestão de recursos municipais no 

exercício demonstrado. 

SEÇÃO VI 

DA PRESTAÇÃO E TOMADA DE CONTAS 

Art.93°- São sujeitas à tomada ou à prestação de contas, os Agentes de administração 

Municipal responsável por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Pública 

Municipal. 

SEÇÃO VII 

DO CONTROLE INTERNO E INTEGRADO 

Art.94°- Os poderes executivos e Legislativo manterão de forma integrada, um sistema 

de controle interno, apoiado nas informações contábeis, com o objetivo de avaliar o 

cumprimento das metas planejadas dos recursos públicos municipais. 

CAPÍTULO VII 

DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS  



Art.95°- Compete ao prefeito a Administração Municipal, respeitada a competência da 

Câmara Municipal, naqueles usados no serviço desta. 

Art.96°- A alienação dos bens municipais será feita com prévia autorização da Câmara 

Municipal, dispensada esta nos casos de: 

             a) doação por interesse social; 

              b) permuta. 

Art.97°- As áreas de terras pertencentes ao Município são consideradas bens 

dominicais, enquanto não houver nelas benfeitorias que lhes dê outra destinação. 

Art.98°- O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito por concessão, 

autorização ou permissão, conforme o interesse público exigido, com prévia autorização 

da Câmara Municipal. 

Art.99°- A concessão administrativa dos bens municipais para  uso dominial,dependerá 

de licitação e será feito mediante contrato observando o disposto na Constituição 

Federal. 

Art.100°-  O Município, preferentemente à venda ou à doação de seus bens imóveis, 

outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização Legislativa e 

concorrência, dispensa esta quando houver relevante interesse público, devidamente 

justificado. 

Art.101°- Os bens Municipais serão identificados e cadastrados 

Art.101 A- A alienação, o gravame ou cessão de bens municipais, a qualquer título ou 

pretexto, subordinam-se à existência de interesse público devidamente justificado e 

serão sempre precedidas de avaliação e obedecerão as seguintes normas: 

             I- quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e de licitação, 

dispensada esta nos seguintes casos: 

        a) doação, devendo constar a obrigatoriedade do contrato, os encargos do donatário 

e o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do ato; 

          b) permuta; 

          c) na requisição do domínio útil de imóvel sob regime enfitêutico. 

           II- quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 



            a) doação que será permitida exclusivamente para fins de interesse social; 

             b) permuta 

              c) ações, que serão vendidas em bolsa. 

Art.101 B- É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e 

direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, 

salvo se destinada pó Lei. 

Art.101 C- a venda a proprietários lindeiros de imóveis remanescentes, resultantes de 

obras públicas ou de modificação de alinhamento, inaproveitáveis para edificações, 

dependerá de previa avaliação e autorização legislativa.  

Art.101 D- O Município facilitará a utilização dos bens municipais pela população para 

atividades culturais, educacionais e esportivas, na forma da lei. 

Parágrafo Único- poderão ser cedidas a particulares às maquinas e operadores da 

prefeitura, para execução de serviços ou obras em suas propriedades, responsabilizando-

se o proprietário, pelas despesas de manutenção e alimentação, exceto para outros 

municípios, que dependerá de prévia autorização da Câmara Municipal. 

CAPÍTULO VII 

DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Art. 102°- É de responsabilidade do Município mediante licitação e de conformidade 

com interesse público e necessidade da população, prestar serviços públicos, inclusive, 

sob regime de permissão ou concessão, bem como realizar obras observada o processo 

licitatório. 

Art. 102°- As obras públicas municipais serão executadas pela prefeitura Municipal, 

por administração direta ou por administração indireta, sempre na conformidade com o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e mediante licitação. 

Art. 103°- A concessão ou permissão de serviços públicos será procedida de 

autorização da Câmara Municipal, contrato e licitação. 

Art. 104°- Os usuários estarão representados nas entidades prestadoras de serviços 

públicos na forma que dispuser a legislação municipal, como sejam nas decisões de: 

                I- planos e programas de expansão dos serviços; 



               II- revisão das bases de cálculos; 

               III- política tarifaria; 

                IV- nível de atendimento; 

                 V- mecanismo para atenção e reclamações dos usuários. 

Art. 105°- Nos contratos de concessão de serviços públicos, serão estabelecidas, entre 

outros: 

                 I- os direitos dos usuários, inclusive as hipóteses de gratuidade; 

                  II- regras para o equilíbrio econômico e financeiro do contrato; 

                  III- as normas que possam comprovar eficiência no atendimento ao interesse 

público, bem como permitir fiscalização. 

                   IV- as regras para revisão de base de cálculos dos custos operacionais; 

                    V- a remuneração dos serviços prestados aos usuários; 

                     VI- as condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão da 

concessão ou permissão. 

Parágrafo Único- Na concessão ou permissão de serviços públicos, o Município 

reprimirá qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive aumento abusivo de 

lucros. 

Art. 106°- O Município poderá revogar a concessão ou permissão dos serviços que 

foram executados em desconformidade com o convênio ou contrato, bem como daquele 

que se revelarem insatisfeitos aos usuários. 

Art. 107°-  O Município deverá consorciar-se com outros Municípios para realização de 

obras ou prestação de serviços públicos de interesse comum, com prévia autorização 

Legislativa. 

Art. 108°- É facultado ao Município conveniar-se com a União ou com o Estado, para 

prestação de serviços públicos de sua competência privada, quando lhe faltarem 

recursos financeiros e técnicos para execução de serviços em padrão, ou quando existir 

interesse mútuo. 



Art. 109°- A criação pelo Município de entidades de administração indireta para 

execução de serviços ou obras, só será permitida caso a referida entidade possa 

assegurar idoneidade financeira comprovada. 

Art. 110°- Fica o Município credenciado a fiscalização as concessionárias de serviços 

públicos, podendo ainda que nos convênios firmados anteriormente não existam 

cláusulas que o estabeleça, cessar licenças daqueles cujas atividades venha a se tornar 

lesivas ao interesse público. 

Art. 110 A- O Município prestará diretamente, ou sob regime de permissão ou 

concessão, sempre por meio de licitação, os serviços públicos de sua competência, 

disciplinando e organizando-os mediante lei que disporá sobre: 

                I- o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 

condições de caducidade, fiscalização e rescisão de concessão ou permissão. 

                II- os direitos dos usuários; 

                III- a política tarifaria; 

                IV- a obrigação de manter serviços adequado. 

Art. 110 B-  É vedada à administração direta ou à indireta a contratação de serviços e 

obras com empresas que não atendem às normas relativas à saúde, segurança do 

trabalho e proteção do meio ambiente, nos termos da lei. 

Art. 110 C-  Os preços dos serviços públicos e de utilidade pública serão fixados pelo 

Prefeito, nos termos da Lei. 

Art. 110 D- As obras e serviços de grande vulto, que envolvam endividamento 

considerável e impliquem em significativa alteração do aspecto da cidade, com reflexos 

sobre a vida e os interesses da população, serão submetidos a plebiscito, a critério da 

Câmara Municipal, por deliberação da maioria absoluta dos Vereadores.   

 

CAPÍTULO IX 

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL E DISPOSIÇOES GERAIS 



Art. 111°- O governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, 

visando promover o desenvolvimento do Município, o bem estar da população e 

melhoria da prestação de serviços. 

§1°- O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu 

potencial econômico e a redução das desigualdades sociais preservando o seu 

patrimônio ambiental, natural e construído; 

§2°- O processo de planejamento municipal se estende desde os centros urbanos, até os 

confins do meio rural, onde o acesso para o desenvolvimento é mais difícil; 

§3°- A atuação do Município dar-se-á, inclusive no meio rural, para fixação de 

contingentes populacionais, possibilitando assim meios de produção agropecuária, 

geração de rendas e estabelecimento a necessária infra-estrutura de economia rural dos 

pequenos produtores do Município; 

§4°- O poder público Municipal designará anualmente do orçamento anual, percentuais 

destinados ao desenvolvimento sócio-econômico dos Distritos; 

§5°- O Poder Público Municipal incentivará e contribuirá com as festas populares do 

Município. 

Art. 112°- O Município organizará e orientará as preservações de fundos de pastos, nos 

terrenos comuns de propriedades rurais e pequenos condomínios, no sentido de 

assegurar a produção agropecuária do Município.  

Art. 113°- A elaboração e a execução dos planos e programas do Governo Municipal, 

obedecerão a diretrizes do plano diretor do desenvolvimento urbano e diretrizes do 

plano de Governo para todo território do Município. 

Art. 114°- O Planejamento das atividades do Governo Municipal será feita por meio de 

elaboração e manutenção atualizada, entre outros, os seguintes instrumentos: 

                  I- plano diretor do desenvolvimento urbano; 

                  II- plano de Governo para todo território Municipal; 

                  III- lei de diretrizes orçamentárias; 

                    IV- orçamento anual; 

                    V- plano plurianual. 



Art. 115°- No plano do Governo Municipal, deverá ser previsto a integração das 

atividades de preservação do meio ambiente, observando os princípios da Constituição 

Federal. 

Art. 116°- No Plano plurianual deverá constar a política agrícola e mais qualquer 

atividade a ser desenvolvida no meio rural, desde a defesa sanitária animal e vegetal, até 

o abastecimento alimentar. 

CAPÍTULO  X 

DA POLÍTICA DE SAÚDE 

Art. 117°- A saúde é direito de todos os Municípios e dever do poder público, 

assegurado mediante política social e econômica, que visem a eliminação de doenças e 

outros agravos. 

Art. 118°- O Município promoverá por todos os meios ao seu alcance: 

               I- condições dignas de trabalho, saneamento básico, moradia, alimentação, 

transporte e lazer; 

                II- respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; 

                 III- acesso igualitário de todos os municípios as ações de proteção e 

recuperação da saúde sem qualquer discriminação; 

                  IV- prevenção de doenças infecciosas e outras inclusive, fiscalização nos 

serviços de abastecimento de água; 

                   V- incentivo para formação de auxiliares de saúde do próprio Município, 

por meio de cursos e campanhas de saúde; 

                    IV- meio de transporte adequado e especifico, para o trânsito de carne, do 

matadouro ao Mercado Municipal. 

Art. 119°- As ações de saúde de relevância pública serão executadas de preferência 

pelo setor público,e , complementarmente por terceiros. 

Art. 120°- São atribuições do municípios, no âmbito do Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde: 

                   I- planejar, organizar, gerar, controlar e avaliar as ações do serviço de 

saúde; 



                    II- gerar, executar, controlar e avaliar as ações referentes às condições de 

trabalho e ambiente; 

                    III- executar serviços de: 

                       a) vigilância sanitária; 

                       b) vigilância epidemiológica 

                       c) alimentação e nutrição. 

                     IV- planejar e executar o saneamento básico em articulação com a União e 

o Estado; 

                     V- Formar consórcio intermunicipais de saúde;  

                      VI- executar a política de insumos e equipamentos para a saúde; 

                      VII- Fiscalizar as agressões ao meio ambiente que venham a repercutir 

sobre a saúde, atuar nos órgãos Federais e Estaduais, no sentido de coibir tais abusos. 

                      VIII- gerar laboratórios públicos de saúde, dentro do seu território 

municipal;  

                       IX- autorizar a instalação de serviços privados de saúde e fiscalizar o 

funcionamento; 

                        X- avaliar, controlar e executar convênios e contratos celebrados pelo 

Município com entidades privadas prestadoras de serviços de saúde. 

Art.121°- O Município promoverá meios para atender periodicamente a população do 

interior do Município, com médicos, odontologistas e auxiliares de enfermagem 

profissional, semanalmente, às localidades mais afastadas da Sede do Município. 

Art. 121 A- As ações e serviços de saúde pública são de relevância pública prestados 

por meio do Sistema Único de Saúde- SUS, nos termos da lei, que disporá sobre a: 

               I- sua regulamentação, fiscalização e controle.  

               II- preferência de execução através dos serviços públicos oficiais. 

               III- universalização dos serviços. 

                 IV- permissibilidade de prestação de serviços por terceiros. 



                 V- hierarquização do Sistema. 

                 VI- integração dos serviços que desenvolvam ações preventivas e curativas, 

adequadas ás realidades epidemiológicas. 

                 VII- participação da comunidade. 

Art.121 B- O município manterá um fundo de Saúde, regulamentado na forma da lei, 

financiada com recursos orçamentários da seguridade social da União, do Estado e do 

Município, além de outras fontes. 

§1°- O volume de recursos destinados a Fundo de Saúde será definido na Lei 

Orçamentária.  

§2°- É vedada a destinação de recursos auxílio ou subvenção a instituições privadas 

com fins lucrativos. 

Art.121 C- As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do 

Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, podendo a lei conceder 

isenções, em especial, as que prestem serviços de atendimento aos portadores de 

deficiências. 

Art. 121 D- O Município aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde 

recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o produto de 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 78, e dos recursos de que tratam os arts. 

85D e 85E, desta Lei Orgânica. 

Parágrafo Único- Para a aplicação dos recursos mínimos de que trata esse artigo, 

observar-se o disposto no art. 77 dos atos das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição Federal. 

CAPÍTULO XI 

DA POLÍTICA EDUCACIONAL CULTURAL E DESPORTIVA 

Art. 122°- O ensino ministrado nas Escolas Municipais será gratuito: 

Art. 123°- O Município manterá: 

                I- ensino fundamental, obrigatório, inclusive para os que não tiveram 

oportunidade na idade própria; 



                II- atendimento em creches e pré-escola, às crianças de faixa de 0(zero) a 

6(seis)anos; 

                 III- atendimento educacional especializado ao portador de deficiência física e 

mental do Município; 

                  IV- ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

                  V- atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meios de 

programas suplementares de fornecimento de material didático, alimentação, assistência 

à saúde e transporte, em convênio com a União e o Estado. 

Art.124°- O Município promoverá anualmente o recenseamento da população escolar e 

fará a chamada dos educando. 

Art. 125°- O Município zelará por todos os meios ao seu alcance, pela permanência do 

educando na escola. 

Art.126°- O calendário escolar do Município será flexível e adequado ás peculiaridades 

climáticas e às condições econômicas e sociais dos alunos. 

Art.127°- O Município manterá o professorando municipal em nível econômico, social 

e moral, com salários justos nunca inferior ao mínimo vigente no País. 

Art.128°- O Município aplicara anualmente, nunca menos de 25%(vinte e cinco por 

cento) da receita resultante de impostos de transferência da União e Estado, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Art. 129°- O município, no exercício de sua competência: 

                I- promoverá o esporte amador; 

                II- aprovará as manifestações da cultura local; 

                III- protegerá por meios a seu alcance, obras de arte, objetos valiosos, 

documentos e imóveis de valor cultural. 

Art. 130°-  O Município fomentará o desporto, principalmente nas escolas pertencentes 

a ele. 

Art. 131°- O Município incentivará o lazer, como forma de promoção social e incentivo 

educacional. 

Art. 132°- Ficam isentos do IPTU, os imóveis tombados pelo Município. 



Art. 133°- Fica o Município de Andorinha autorizado nesta Lei Orgânica a fazer 

tombamento para o seu Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. 

Art. 134°- É vedado ao Município conceder subvenções a entidades desportivas 

profissionais. 

Art. 134 A- O Poder, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural municipal, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. 

§1°- Os danos e ameaças ao patrimônio cultural, serão punidos na forma da Lei. 

§2°- As iniciativas para a proteção do patrimônio histórico-cultural, serão estabelecidos 

em Lei. 

Art. 134 B- O Município fomentará as práticas esportivas formais e não formais como 

direito de cada um, observados: 

                I- a autonomia das entidades desportivas e educacionais quanto a sua 

organização e funcionamento. 

                II- o lazer ativo como forma de bem-estar e promoção social, saúde, higiene e 

educação de todas as faixas etárias e sociais da população. 

                III- o estimulo à construção manutenção e aproveitamento de instalações e 

equipamentos desportivos, com destinação de área para atividades desportivas, nos 

projetos de urbanização, habitacionais e de construção nas escolas. 

                 IV- instalação de equipamentos adequados á prática de exercícios físicos 

pelos portadores de deficiência física ou mental, em centros de criatividade ou em 

escolas especiais, públicas ou conveniadas. 

CAPÍTULO XII 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 135°- A ação do Município no campo da assistência social objetivará promover. 

               I- a integração do indivíduo ao mercado de trabalho e ao meio ambiente; 

              II- o amparo a velhice a criança carente; 

               III- a integração das comunidades carentes; 



              IV- proteção ao deficiente. 

Art. 136°- O Município desenvolverá o seu crescimento econômico, atuando de forma 

que as atividades econômicas realizadas em seu território, contribuam para elevar a 

população ao nível de vida digno e valorizar o trabalho do homem. 

Art. 137°- Na promoção do crescimento econômico o Município agirá, sem prejuízo de 

outras iniciativas, no sentido de: 

              I- fomentar a agropecuária; 

               II- privilegiar a geração da empresa de empregos; 

             III- fomentar a livre iniciativa; 

              IV- racionalizar a utilização de recursos naturais; 

             V- proteger o meio ambiente; 

             VI- proteger os direitos dos usuários dos serviços públicos e dos consumidores; 

             VII- dar tratamento diferenciado às pequenas empresas locais, aos pequenos 

produtores rurais e à pequena produção artesanal ou mercantil; 

             VIII- estimular o cooperativismo; 

              IX- eliminar entraves burocráticos; 

              X- desenvolver ação direta ou reivindicativa junto a outras esferas do Governo, 

de modo a que sejam, entre outros, efetivados: 

                 a) assistência técnica; 

                  b) crédito especializados ou subsidiados; 

                c) estímulos fiscais ou financeiros. 

Art. 138°- É de responsabilidade do Município, no campo de sua competência, a 

realização de investimentos, para formar e manter a infra-estrutura básica capaz de 

atrair, apoiar ou incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas. 

Art. 139°- A atuação do Município na zona rural terá como objetivo principais: 



                 I- oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor, e, trabalhador rural, 

condições de trabalho e de mercado para os produtos, a rentabilidade dos 

empreendimentos e a melhoria do padrão de vida da família rural; 

                  II- garantir o escoamento da produção, sobretudo o abastecimento alimentar 

nos centros urbanos; 

                III- garantir a utilização dos recursos naturais. 

Art. 140°- Como principais instrumentos para o fomento da produção da zona rural, o 

Município utilizará a assistência técnica de extensão rural, o armazenamento e 

transporte. 

Art. 141°- O Município desenvolvera esforços para proteger o consumidor através de: 

                  I- criação de órgãos da Prefeitura ou da Câmara Municipal para defesa do 

consumidor; 

                  II- atuação coordenada com a União e o Estado. 

Art. 142°- Os portadores de deficiência física e de limitação sensorial, assim com as 

pessoas idosas, terão prioridade para exercer o comércio ambulante ou eventual no 

Município. 

Art. 142 A- As ações na área social serão custeadas na forma do art. 195 da 

Constituição Federal e organizadas com base nos seguintes princípios: 

               I- coordenação execução dos programas de sua esfera pelo Município. 

               II- participação do povo na formulação das políticas e no controle das ações. 

Art. 142 B- O Município criará o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, com 

atribuições e composição que a lei estabelecer. 

CAPÍTULO XIII 

DA POLÍTICA URBANA 

Art. 143°- A política urbana a ser formulada no âmbito do processo de planejamento 

Municipal, tem por objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 

vilas ou povoados, garantindo-se o bem estar de seus habitantes em consonância com as 

políticas sociais e econômicas do Município. 



Art. 144°- O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. 

         I- o Plano Diretor definirá as áreas especiais de interesse social, urbanístico e 

ambiental, para os quais será exigido o aproveitamento adequado nos termos previstos 

na Constituição Federal; 

         II-  o Plano Diretor fixará critérios que assegurem a função social da propriedade, 

cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística e o interesse da 

coletividade; 

           III- as desapropriações de imóveis urbanos serão efetivadas com previa 

indenização do seu valor real, e, quando parcelada a indenização, de comum acordo 

entre o Município e o proprietário do imóvel, os juros e correção monetária não poderão 

exceder a 12%(doze por cento) ao ano. 

Art. 145°-  Para assegurar as funções sociais da cidade,o poder  Executivo poderá 

utilizar os instrumentos Jurídicos, tributários, financeiros e de controle urbanístico 

existente e a disposição do Município. 

Art. 146°- O Município promoverá em consonância com sua política urbana, programas 

de habitação popular destinados a melhorar as condições de moradia da população 

carente do Município, quer na Sede, quer nas vilas e povoados, em convenio com a 

União e Estado. 

Parágrafo Único- A ação do município deverá se orientar para: 

            I- ampliar a acesso a lotes mínimos dotados de infra-estrutura básica e serviços 

de transporte coletivos; 

             II- regularização e titular as áreas ocupadas por população de baixa renda, se 

possível urbanizado; 

             III- estimular e assistir, tecnicamente, projetos comunitários de construção de 

habitações e serviços. 

Art. 147°- O Município, em consonância com a sua política, deverá promover 

programas de saneamento básico destinado a melhorar as condições sanitárias e 

ambientais das áreas urbanas e os níveis de saúde da população. 

Parágrafo Único- A seção do Município deverá orientar-se para: 



            I- ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviços 

básicos de saneamento; 

           II- executar programas de educação sanitária e melhorar o nível de participação 

das comunidades na solução de seus problemas de saneamento; 

           III- executar programas de saneamento básico em áreas pobres atendendo a 

população de baixa renda, com soluções adequadas e de baixo custo, para o 

abastecimento de água. 

Art. 148°- O Município deverá manter articulações permanentes com os demais 

Municípios de sua região e com o Estado, visando a racionalização de utilização de 

recursos hídricos e das hidrografias respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União. 

Art. 149°- O Município, na prestação de serviços de transporte público, fará obedecer 

aos seguintes princípios: 

                I- segurança e conforto dos passageiros, garantindo em especial, acesso às 

pessoas portadoras de deficiência física; 

                II- propriedade a pedestre e usuários dos serviços; 

                III- tarifa social, assegurada a gratuidade a maioria de 60(sessenta) anos, 

mediante documentação de identificação; 

                  IV- tarifa social assegurada a meia passagem, pra estudantes, mediante 

documentação comprobatório e gratuidade a policiais quando devidamente fardados; 

                  V- proteção ambiental contra a poluição sonora e atmosférica;  

                  VI- integração entre sistemas e meios de transporte e racionalização do 

itinerário; 

                  VII- participação das entidades representativas da comunidade e dos 

usuários no planejamento e na fiscalização dos serviços. 

CAPÍTULO XIV 

DO MEIO AMBIENTE 

Art. 150°- O Município providenciará, com a participação efetiva da população, a 

preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, 

artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais, em harmonia com 



o desenvolvimento social e econômico, para assegurar a todos os cidadãos o direito ao 

meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado. 

Parágrafo Único-  Para assegurar efetivamente a esse direito o Município deverá 

articular-se com órgãos Estaduais, Regionais e Federais competentes, e, ainda quando 

for o caso com outros Municípios objetivando a solução de problemas relativos à 

proteção ambiental. 

Art. 151°- O Município deverá atuar mediante planejamento, controle e fiscalização das 

atividades públicas ou privadas, causadoras efetivas ou potenciais, de alterações 

significativas ao meio ambiente. 

Art. 152°- O Município ao promover a ordenação do seu território, definirá o 

zoneamento e diretrizes gerais de ocupação, que assegurem a proteção dos recursos 

naturais, em consonância com o disposto na Legislação Estadual. 

Art. 153°- A política Municipal deverá contribuir para a proteção do meio ambiente 

através da adoção de diretrizes adequadas de uso e ocupação do solo urbano, inclusive 

definindo áreas onde sejam instaladas as indústrias pressupostas de poluírem o meio 

ambiente. 

Art. 154°- Qualquer industria que venha a se instalar no Município deverá atender as 

exigências previstas em Lei. 

Art. 155°- O descumprimento do artigo anterior, por parte das indústrias infratoras, 

acarretará em penalidades previstas na Constituição Federal e na Constituição Estadual. 

Art. 156°- O Município estabelecerá programas sistemáticos de educação ambiental no 

ensino fundamental e pré-escolar. 

Art. 157°- As empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, deverão 

atender com rigor aos dispositivos de proteção ambiental, sob pena de não serem 

renovadas as concessões ou permissão pelo Município, ficando ainda sujeitas ao reparo 

dos danos causados. 

Art. 157 A- O dever do Município com o meio ambiente será efetivado mediante a 

garantia de: 

             I- estabelecer uma política municipal do meio ambiente, objetivando a 

preservação e o manejo dos recursos naturais, de acordo com o interesse social. 



             II- promover a educação ambiental, visando a conscientização pública para 

preservação do meio ambiente. 

             III- exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a 

construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de atividades ou 

obras potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente, do qual se dará 

publicidade. 

             IV- controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos ou 

substancias que comportem riscos para a vida, para a qualidade de vida e para o meio 

ambiente. 

             V- proteger o patrimônio cultural, artístico, histórico, estético, paisagístico, 

faunístico, turístico, ecológico e científico, provendo a sua utilização em condições que 

assegurem a sua conservação. 

             VI- promover o controle das cheias, definindo parâmetros para o uso do solo. 

             VII- incentivar as atividades de conservação ambiental. 

             VIII- estabelecer a obrigatoriedade de reposição da flora nativa, quando 

necessária à preservação ecológica. 

§1°- Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente, 

se o degradar, de acordo com a solução técnica estabelecida pelo órgão competente, na 

forma da lei. 

§2°- As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores às 

sanções administrativas, estabelecidas em lei, e com multas diárias e progressivas no 

caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de 

atividades e a interdição, independente da obrigação de os infratores restaurem os danos 

causados, e sem prejuízo da sanção penal cabível. 

§3°- Os recursos oriundos de multas administrativas e condenações judiciais por atos 

lesivos ao meio ambiente e das taxas incidentes sobre a utilização de recursos 

ambientais serão destinados a um fundo gerido pelo conselho Municipal de Meio 

Ambiente, na forma da lei. 

Art. 157 B-  O relatório de impacto Ambiental poderá sofrer questionamento por 

qualquer pessoa, devendo o Poder Público Municipal sempre decidir pelo interesse da 

preservação ambiental no conforto com outros aspectos, compreendido o econômico. 



TÍTULO IV  

CAPÍTULO, DA MULHER, DA CRIANÇA, 

DO ADOLECENTE E DO IDOSO. 

Art. 157 C-  Lei municipal disporá sobre construção de logradouros e edifícios de uso 

público, a adaptação de veículos de transito coletivo, a sonorização de sinais luminosos 

de transito, a fim de permitir o seu uso adequado por pessoas portadoras de deficiência. 

§1°- Município promoverá apoio necessário aos idosos e deficientes, para fins de 

recebimento do salário mínimo mensal, previsto no Art. 203, inciso V, da Constituição 

Federal. 

§2°- Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus 

lares. 

Art. 157 D- O Município criará programas de atendimento especializado para os 

portadores de excepcionalidade, bem como de deficiência, e de integração dos 

portadores desta, mediante treinamento, dos que forem adolescentes, para o trabalho, a 

convivência e a facilitação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 

 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 1°- São requisitos para a criação de distritos: 

             a) ter no mínimo 5 %(cinco por cento) do total do eleitorado do Município; 

             b) ter no mínimo 100(cem) casas residenciais; 

             c) ter uma escola pública em funcionamento; 

             d) autorização plebiscitária. 

Parágrafo Único- Fica assegurada a existência dos Distritos de Sítio do Açude e de 

Tanquinho do Poço, criados pela Lei Estadual n° 5.026/89 

Art. 2°- O Poder executivo reavaliará todos os incentivos fiscais de natureza setorial, 

ora em vigor, propondo ao poder Legislativo as medidas cabíveis. 



Art.3°- O Município procederá, conjuntamente com o Estado o censo para 

levantamento do número de deficientes, de sua condição sócio-econômico, culturais e 

profissionais e das causas das deficiências para orientação do planejamento de ações 

públicas. 

Art. 4°- Todas as concessões para exploração de serviços públicos serão revistos pela 

Câmara Municipal, no prazo de seis meses após a Promulgação desta Lei Orgânica, e as 

consideradas de interesse lesivas ao interesse público serão cassadas. 

Art.5°- Dentro de seis meses deverá ser instalada a Procuradoria Geral do Município, 

na forma prevista nesta Lei Orgânica. 

Art. 6°- Após seis meses da promulgação desta Lei Orgânica deverão ser 

regulamentadas os Conselhos Municipais nela criados. 

Art. 7°- O Município mandará imprimir esta Lei Orgânica, para distribuição nas escolas 

e entidades representativas da comunidade, gratuitamente, como também ao Poder 

Executivo, judiciário, de modo que se faça a mais ampla divulgação de seu conteúdo.  

Art. 8°-  Esta emenda a Lei Orgânica, aprovada pela Câmara Municipal será por ela 

Promulgada e entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9°- Revogam-se as disposições com contrário.  
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