
 



PROJETO DE RESULUÇÃO Nº 04/2006 

Dispõe sobre a adequação da Lei orgânica do município de Oriente e da outras 
providência: 
A Câmara Municipal de Oriente , considerando a necessidade de adequar a Lei 
Orgânica Municipal com a Constituição Federal e Estadual 

TITULO 1 
DISPOSIÇÃO PRELIMINARES 

CAPÍTULO 1 
DO MUNICÍPIO 

ARTIGO 1° - O Município, de Oriente é uma unidade de Território do Estado com 
personalidade Jurídica de direito público interno no pleno uso de sua autonomia 
política.administrativa e financeira , reger-se á pelos termos assegurados pela 
Constituição Federal , na Constituição do Estado de São Paulo Estadual e por esta 
Lei Orgânica Municipal. 

Artigo 2 ° - São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si , o 
legislativo e o Executivo. 

ARTIGO 3° - Os limites do Território do Município só poderão ser alterados na forma 
estabelecida na Constituição e Estadual. 

PARÁFRAFO ÚNICO -A criação, organização e supressão de distritos compete ao 
Município, observada a Legislação Estadual. 
ARTIG04°-São Símbolos do Município de Oriente, a Bandeira, o Brasão do Município 
e outros estabelecidos lei Municipal. 

CAPÍTULO li 
DA COMPETÊNCIA 

ARTIGO 5 ° -Ao Município do Oriente compete prover a tudo quanto respeite ao seu 
peculiar interesse e ao bem estar de sua população, 

SEÇÃO 1 
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA 

1 -Legislar sobre assuntos de interesse local ; 
1 - Suplementar a Legislação Federal e Estadual, no que couber; 
li - Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, fixar e cobrar preços, bem 



como aplicar suas rendas ; 
Ili- Organizar e prestar, prioritariamente por administração direta ou sob regime de 
concessão ou permissão, os Serviços Públicos de interesse local, inclusive o de 
Transporte Coletivo, que tem caráter essencial ; 
IV - Manter programas de educação pré-escolar e de ensino Fundamental 
profissionalizante, alfabetização de adultos e de portadores de deficiências, com a 
cooperação técnica e financeira da União do Estado; 
V- Prestar serviços de atendimento á saúde da população, com a cooperação técnica 
e financeira da União e do Estado; 
VI- Promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
VII- Proteger o patrimônio histórico-cultural local; 
VIII -Elaborar o orçamento, prevendo a receita e fixando a despesa, com base em 
planejamento adequando; 
IX - Prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
X - Organizar o quadro e instituir o Regime Jurídico Único e Planos de Carreiras de 
Servidores da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas; 
XI -Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens; 
XII- Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública ou interesse social; 
XIII- Dispor sobre concessão, permissão e organização de serviços públicos locais; 
XIV- Elaborar o Plano Diretor conforme Diretrizes Gerais fixadas em lei Federal ; 
XV- Estabelecer normas de edificação de loteamento, de zoneamento urbano, bem 
como as limitações urbanísticas convenientes a ordenação de seu território; 
XVI- Estabelecer servidões administrativas necessárias aos seus serviços; 
XVII- Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente, no 
perímetro urbano; 

a- Determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos, 
bem corpo, fixar-lhes a tarifa; 

b- Fixar locais de estabelecimento de taxis de demais veículos; 
e- Permitir ou autorizar serviços de táxis e fixar as respectivas tarefas ; 
d- Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem 

máxima permitida a veículos que circulara em vias públicas municipa is; 
e- Fixar e sinalizar os limites " zonas de silêncio " e de trânsito e tráfego 

em condições especiais ; 
f- Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais bem como 

regulamentar e fiscalizar sua utilização. 
XVIII- Promover limpeza das vias e Logradouros Públicos especialmente: 

a - Remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer 
natureza ; 

b- Remoção e destino de lixo hospitalar, observados os cuidados necessários 
do destino do mesmo; 
XIX - Ordenar atividades urbanas, fixando condições e horários de funcioname nto 
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de estabelecimentos industriais, comerciais e similares , observadas as normas 
Federais e Estaduais pertinentes ; 
XX- Dispor sobre serviços funerário e cemitérios, encarregando-se da administração 
daqueles que foram públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas ; 
XXI - Regulamentar, autorizar e fiscalizar e afixação de cartazes e anúncios, bem 
como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais 
sujeitos ao poder de polícia municipal ; 
XXII - Dispor sobre registro, vacinação e captura de animai; 
XXlll - Estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos; 
XXIV - Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em 
decorrência de transgressão de Legislação Municipal ; 
XXV- Integrar consórcio com outros Municípios para solução de problemas comuns; 
XXVI - Conceder licença ou automatização para abertura e funci_onamento de 
estabelecimento industriais, comerciais e similares, conforme a lei de zoneamento; 
XXVll - Constituir guarda municipal destinada à proteção das instalações, bens 
serviços municipais, conforme dispuser a lei . 

SEÇÃO li 
DA COMPETENCIA CONCORRENTE E SUPLEMENTAR 

ARTIGO 6 º-Ao Município de Oriente compete, em comum com a União a o Estado 
, observadas as normas de cooperação fixadas em lei complementar , e exercício 
das seguintes atribuições : 
1- Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 
conservar o Patrimônio público ; 
li - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência; 
Ili - Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 
IV - Impedir a evasão, a destruição e as descaracterização de o Brás de arte e de 
outros bens de valor histórico , artístico e cultural ; 
V - Proporcionar os meios de acesso à cultura , à educação a ciência e ao esporte 
e lazer; t 

VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - Preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico; 
IX - Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo 
'a integração social dos setores desfavorecidos; 
X - Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos e de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
XI - Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito; 
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XII - Reavaliar os incentivos fiscais em vigor; 
XIII - Incentivar as empresas de pequeno porte e microempresas ; 
XIV - Promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e 
econômico; 
XV - Gerir a documentação oficial ; 
XVI - Fomentár as práticas esportivas formais e não formais. 
XVII- Promover e incentivar o desenvolvimento científico, de pesquisa e de capacitação 
tecnológica; 
XVIII - Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 

ARTIGO 7° -Ao Município de Oriente compete, compete, concorrentemente com o 
Estado: 
1. Promover a educação, a cultura e a assistência social ; 
li. Fiscalizar, nos locais de vendas ao consumidor, as condições sanitárias dos 
gêneros alimentícios; · 
Ili. Fazer cessar, no exercício do poder de polícia administrativa, as entidades 
que violarem as normas de saúde, sossego,higiene, seguran.ça,funcionalidade, 
estética.moralidade e outras de interesse da coletividade. 

ARTIGO 8° -Ao município de Oriente conforme determina a Constituição é vedada: 
1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los , embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência 
ou aliança ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público; 
li. Recusar fé aos documentos públicos; 
Ili. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si; 
IV. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo com recursos pertencentes aos 
cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de auto - falante ou 
qualquer outro meio de comunicação, propaganda política partidária ou fins estranhos 
á administração; 
V. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de 
órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos; 
VI. Outorgar isenções e anistias fisqiis , ou permitir remissão de dívidas, sem 
interesse público justificado, e sem Lei que Autorize, ou que contrarie a Lei de 
responsabilidade fiscal, sob pena de nulidade do ato; · ~ 
VII. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
VIII. 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, 
título ou direitos; 
IX. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, 
em razão de sua procedência ou destino; 
X. Cobrar tributos: 
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a. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência 
da lei que os houver instituído ou aumento; 

b. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou aumentou. 
XI. Utilizar tributos com efeito de confisco ; 
XII. Estabelecer limitações ao trafego de pessoas ou bens, por meio de tributos, 
ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder 
públicos; 
XIII. Instituir impostos sobre: 

a. Patrimônio, rendas ou serviços da União, do Estados e de outros 
Municípios; 

b. Templos de qualquer cultos; 
e. Patrimônio, renda ou serviços dos 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 Federal; 

d. Livro, jornais periódicos e ou papel destinado á sua impressão. 

TITULO li 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES MUNICIPAIS 

CAPITULO 1 
DO PODER LEGISLATIVO 

SEÇÃO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

ARTIGO 9° - O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, Composta de 
09 Vereadores eleitos através de sistema proporcional , dentre cidadão maiores de 
18 anos no exercício dos direitos políticos pelo voto direto e secreto. 

1° - Cada Legislatura terá a duração de 04 (quatro) anos. 
2° -A Câmara Municipal de Oriente, será composta de 09 (nove) Vereadores , eleitos 
na forma do artigo 29, inciso 1 da Constituição Federal, com base nos preceitos 
constitucionais, nesta Lei Orgânica e no se~ regimento Interno. 

SEÇÃO li 

DA COMPETÊNCIA 

ARTIGO 1 O - Compete a Câmera, com a sanção do Preito, dispor sobre as matérias 
de competência do Município e especialmente: 

1. Legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a 
Legislatura Federal e Estadual; 
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li. Legislar sobre Tributos Municipais, bem como autorizar isenções e anistias 
fiscais e remissão de dívidas; 
Ili. O Orçamento Anual e o Plurianual de Investimentos, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e carícias; 
IV. Deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de 
crédito, bem como a forma e os meios de pagamento; 
V. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções; 
VI. Autorizar a concessão de serviço públicos 
VII. Autorizar a concessão do direito real de uso bens municipais; 
VIII. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais; 
IX. Autorizar a alienação de bens imóveis; 
X. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se trata de doação sem 
cargo; 
XI. Dispor dobre a criação, organização e supressão de Distritos, mediante prévia 
consulta plebiscitária; 
XII. Cria, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos, 
inclusive os serviços da Câmara ; 
XIII. Aprovar o Plano Diretor; 
XIV. Autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios 
com ou Municípios; 
XV. Delimitar o Perímetro Urbano; 
XVI. Autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos; 
XVII. Exercer, com auxílio do Tribunal de Contas do Município, a fiscalização 
financeira , orçamentária, operacional e patrimonial do Município 

Subseção 1 
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA 

ARTIGO 11 - Á Câmara compete, privativamente, as seguintes atribuições: 
1. Eleger a Mesa, bem como destituí-la na forma regimental; 
li. Elaborar o Regimento Interno; 
Ili. Organizar os seus serviços administrativos; 
IV. Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer sua renúncia e afastá-los 
definitivamente do exercícios do cargo,n9s casos previstos em Lei; 
V. Conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para 
afastamento do cargo; 
VI. Autorizar o Prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do Município 
por mais de quinze dias; 
VII. Fixar os Subsídios e a Verba de Representação do Prefeito, do Vice-Prefeito 

. e dos Vereadores; 
VIII. Criar comissões especiais de inquérito, sobre fato determinado que se inclua 
na competência municipal, sempre que requerer pelo menos um terço de seus 
membros; 
IX. Solicitar os Secretários Municipais para prestar informações sobre matéria 
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de sua competência; 
X. Convocar os Secretários Municipais para prestar informações sobre matéria 
de sua competência; 
XI. Autorizar referendo o plebiscito; 
XII. Julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos previstos em 
Lei ; 
XIII. Decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores nos casos 
indicados na da Constituição Federal, e nesta Lei Orgânica . 
XIV. Requerer a intervenção de Estado do Município, nos. casos previstos na 
Constituição Federal ; 
XV. Exercer, com auxilio do Tribunal de Contas do Estado, a Fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município ; 
XVI. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal 
de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento, 
observados os seguintes preceitos: 

a. O Parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão 
de 2/3 (dois terços) dos membro da Câmara; 

b. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem deliberação pela Câmara, 
o Parecer será incluído na Ordem do Dia, sobrestando-se as demais deliberação, 
até que se ultime a votação; 

e. Rejeitada as contas, serão esta, imediatamente, remetidas as 
Ministério Público para fins Direito 

XVII. Transferir, temporariamente ou definitivamente o local das reuniões; 
XVIII. Autorizar a realização de empréstimos, aplicações ou acordos externos de 
qualquer natureza, de interesse do Município; 
XIX. Proceder á tomada de contas do prefeito, através da Comissão Especial, 
quando não presenteada a Câmara, dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura 
de Sessão Legislativa; 
XX. Criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções de seus serviços 
, através de Resolução e fixar os respectivos vencimentos através de Lei de sua 
iniciativa. 

1° - A Câmara Municipal delibera, mediante Resolução, sobre assunto de sua 
economia interna e nos demais casos de sua competência privativa, por meio de 
Decreto Legislativo. 

2° - É fixado em 15 dias, prorrogável por igual período desde que solicitado 
e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da 
administração direta e indireta prestem as informações e encaminhem os documentos 
requisitados pelo Poder Legislativo na forma do disposto na presente lei. 
3° - O não atendimento no prazo estipulado no Parágrafo anteriorfaculta ao Presidente 
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da Comissão solicitar, na conformidade da Legislação Federal , a intervenção do 
Poder Judiciário para fazer cumprir a Legislação. 

ARTIGO 12- Cabe, ainda , á Câmara conceder Título de Cidadão Honorário á pessoa 
que reconhecidamente tenham prestado serviços ao Município, mediante Decreto 
Legislativo, aprovado pelo voto de no mínimo, dois terços de seus membros. 

SEÇÃO Ili 
DOS VEREADORE 

ARTIGO 13- No primeiro ano de cada Legislatura , no dia 1° de janeiro,ás dez horas, 
em Sessão Solene de instalação, independente de números,sob a presidência do 
Vereador mais votado dentre os presentes. os Vereadores compromisso e tomarão 
posse. 
1° - O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo 
no prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara. 
2° - No ato da posse, os Vereadores deverão desincompatibilizar-se, na mesma 
ocasião e ao término do mandato deverão fazer declaração de seus bens. que será 
transcrita em livro próprio, constando de Ata o seu resumo. 

ARTIGO 14-0 mandato de Vereador será remunerado, Os subsídios será remunerado. 
Os subsídios será fixado pelas respectivas Municipal, em cada Legislatura para a 
Subseqüente, observado o que dispões a alínea "a" do inciso VI do Artigo 29 da 
Constituição Federal. 

ARTIGO 15 - O Vereador poderá licenciar-se somente: 
1. Por moléstia devidamente comprovada ou em licença gestante; 
li. Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do 
Município; 
Ili. Para tratar de interesse particulares, por prazo determinado, nunca inferior a trinta 
dias, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Para fins de remuneração considerar-se-á como em exercício 
o Vereador licenciado nos termos dos Incisos 1 e li : 

a. No caso do inciso 11 o Vereador que for desempenhar missões 
temporárias. deverá apresentar no plenário da Câmara na primeira sessão Ordinária 
após o seu retorno Relatório das Atividades desenvolvidas; caso isso não aconteça 
a sua ausência será considerado falta comum e descontados o seu subsídio. 

ARTIGO 16 - Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras 
e votos no exercício do mandato, na circunscrição do Município de Oriente. 
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ARTIGO 17 - O Vereador não poderá: 
1. Desde sua expedição do diploma: 

a. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 
autarquia , empresa pública.sociedade de economia mista ou empresa concessionária 
de serviço público, salvo quando o contrato obedecerá clausulas uniformes; 

b. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive 
os de que seja demissível "ad natum" nas entidades constantes da alínea anterior. 

1. Desde a posse: 
a. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função 
remunerada : 

b. Ocupar cargo ou função de que seja demissível "ad natum", nas 
entidades referidas no Inciso 1, "a"; 

e. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades 
a que se refere o Inciso 1, "a "· 

d. Sertitularde mais de um cargo ou mandato eletivo Federal, Estadual, 
Distrital ou Municipal. 

ARTIGO 18 - Perderá o mandato o Vereador: 
1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 
li. Cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar; 
Ili. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, á terça parte das 
sessões ordinárias da Casa, salvo licença ou missão por esta autorizada ; 
IV. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
V. Quando o decretar a Justiça Eleitoral , nos casos previstos na Constituição; 
VI. Que sofreu condenação em sentença definitiva e irrecorrível. 
1° - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento 
Interno, o abuso prerrogativa asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a 
percepção de vantagens indevidas. 
2º - O Vereador investido no cargo de Secretário Municipal não perderá o mandato, 
considerando-se automaticamente licenciado. 

ARTIGO 19 - No caso de vaga ou de licença de Vereador, o Presidente convocará 
imediatamente o suplente. 
1° - O suplente convocado deverá tomar posse, dentro do prazo de quinze dias, salvo 
motivo justo aceite pela Câmara. 
2° - Em caso de vaga, não havendo suplente, o Presidente comunicará o fato, dentro 
-de quarenta e oito horas, diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral. 

ARTIGO 20 - Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato nem sobre a pessoas que 
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lhes confiarem ou deles receberam informações. 

SEÇÃO IV 
DA INSTALAÇÃO 

ARTIGO 21- No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1° (primeiro) de janeiro (01 ), 
ás 10:00 horas.sem Sessão Solene de Instalação, independentemente do número 
de vereador.sob a Presidência do mais votado dentre os presentes, os vereadores 
prestarão compromisso e tomarão posse. 

ARTIGO 22.- O presidente prestará o seguinte compromisso: 
"PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FERDERATIVA DO 
BRASIL, A CONSTITUIÇÃO SO ESTADO DE SÃO PAULO E A LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO, OBSERVAR AS LEIS,DESEMPENHAR, COM LEALDADE, O 
MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO 
MUNICÍPIO DE ORIENTE E DE SEU POVO". 

Em seguida, o secretário designado para este fim fará a chamada de cada vereador, 
que declarará: 

"ASSIM O PROMETO" 

ARTIGO 23. - O Vereador que não tomar posse na Sessão Prevista no artigo 2, 
poderá faze - lo até 15 (quinze) depois da primeira Sessão Ordinária da Legislatura. 

ARTIGO 24 - O vereador ficará impedido de tomar posse: 
1. - se não se desincompatibilizar nos termos do que dispões o artigo 38 da 
Constituição Federal : 
li. - se deixar de apresentará Presidência, 48 horas antes da Sessão de Posse 
sua declaração de bens e diploma expedido pela Justiça Eleitoral. 

ARTIGO 25. -O Vereador entrará no exercício do mandato imediata e automaticamente 
após a posse. 

SEÇÃO V 
DAS SESSÕES 

ARTIGO 26-A Câmara se reunirá em Sessão Legislativa Ordinárias, Extraordinárias, 
e Solenes.conforme dispuser o seu Regimento Interno, e as remunerará de acordo 
com o estabelecido na Constituição Lei Orgânica. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Nas Se Extraordinárias serão convocados os vereadores 
pelo presidente da Câmara, mediante, comunicado pessoal e escrito aos vereadores 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 
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ARTIGO 27 - As Sessões da Câmara Municipal serão realizadas em recinto destinado 
ao seu funcionamento . 
1° - Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto, ou outras causa que impeça a 
sua utilizaçã , as Sessões poderão ser realizadas em outro Local. 
2° - As Sessões Solenes poderão ser realizados fora do recinto da Câmara Municipal. 

ARTIGO 28 - Considerar-se á presenteá Sessão, o Vereadores que assinar o livro de 
presença e participar de todas as deliberações do Plenário. 

ARTIGO 29 - As Sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário 
tomada pela maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros,quando ocorrer motivo 
relevante de preservação do decoro parlamentar 

ARTIGO 30 - As sessões serão abertas com a presença de , no mínimo 1/3 (um) terço 
dos membros da Câmara Municipal e somente deliberará com a presença da maioria 
absoluta. 

SUBSEÇÃO 1 
DAS SESSÕES LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

ARTIGO 31 - Independentemente de convocação, a Sessão Legislativa Ordinária reunir
se á, anualmente, na sua sede, de 16 de fevereiro a 30 de junho e de 01 de agosto a 
15 de dezembro. 
1° - As reuniões marcadas para essas data serão transferidas para o primeiro dia útil 
subseqüente, quando recaírem em sábados, domingo ou feriados. 
2° - A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do Projeto de Lei de 
Diretrizes orçamentárias. 

SUBSEÇÃO li 
DAS SESSÕES LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA 

ARTIGO 32 - A convocação extraordinária da Câmara Municipal, far-se-á: 
1. Pelo Prefeito, quando este a entender necessária; 
li. Pela maioria dos membros da Câmara Municipal. 

ARTIGO 33 - Durante a Sessão Legislativa extraordinária, a Câmara deliberará 
exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada. 

SUBSEÇÃO IV 
DAS SESSÕES SOLENES 

ARTIGO 34 - As sessões solenes poderão ser realizados fora do recinto da Câmara 
Municipal, com datas e dia a ser escolhida para realizar o evento, 
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SEÇÃO VI 
DA COMPOSIÇÃO 

ARTIGO 35 -A Câmara Municipal é composta dos seguintes órgãos: 
1. Mesa Diretora 
li. Comissões 
Ili. Plenário. 

Subseção 1 
DA MESA DIRETORIA 

ARTIGO 36 - Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a 
Presidência do mais votado dentre os presentes e, havendo maioria absoluta 
dos membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa , considerando-se 
automaticamente empossados os eleitos. 
1° - se os candidatos não tiverem maioria absoluta de votos proceder-se-á, 
imediatamente a novo escrutino com os dois mais votados, considerando-se eleito 
o mais votado, ou no caso de empate o mais idoso. 
2º - Não havendo número legal, o Vereador mais votado dentre os presentes 
permanecerá na Presidência sessões diárias, até que seja eleita a Mesa. 

ARTIGO 37 - A eleição para renovação da Mesa, realizar-se-á na última Sessão 
Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, considerando-se os eleitos automaticamente 
empossados em 1° de janeiro (01) do ano subseqüente. 

ARTIGO 38 - A mesa será composta de: presidente, vice-presidente e primeiro 
secretário. 
1º - Os membros da mesa, nos impedimentos ou ausências, serão substituídos, 
sucessivamente.atendida a ordem de hierarquia dos cargos. 
2º - Na ausência dos secretários, o presidente em exercício na Sessão convidará 
qualquer vereador para o desempenho daquelas funções. 
3° - As atribuições e competências dos membros da Mesa Diretora serão aquelas 
definidas no Regimento Interno. 

ARTIGO 39- O mandato da Mesa da Câmara será de dois anos, permitida a reeleição 
de qualquer de seus membros para o mesmo cargo, na mesma Legislatura. 

PARÁGRAFO ÚNICO-Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, pelo 
v.oto de dois terços dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente 
no desempenho de suas atribuições regimentais , elegendo-se outro Vereador para 
complementar o mandato. 

ARTIGO 40 -Á Mesa, dentre outras atribuições compete: 
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1. Propor Projetos de Lei que criem ou extingam cargo dos serviços da Câmara 
e fixem os respectivos vencimentos; 
li. Elabora e expedir, mediante Ato , a discriminação analítica das dotações 
orçamentárias da Câmara , bem como alterá-las, quando necessário . 
Ili. Apresentar Projetos de Lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares 
ou especiais , através de anulação parcial ou total da dotação da Câmara ; 
IV. Suplementar, mediante, Ato , as dotações do orçamento da Câmara , observado 
o limite de autorização constante da lei orçamentária , desde que os recursos para 
a sua cobertura sejam provenientes de anulação total ou pa(cial de suas dotações 
orçamentárias ; 
V. Devolver a Tesouraria Municipal o saldo de caixa existente na Câmara 
Municipal até o final do Exercício: 
VI. Enviar ao Prefeito, até o dia 1° de março, as contas do anterior; 
VII. Nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, por em 
disponibilidade , exonerar , demitir, aposentar e punir funcionários ou servidores da 
Secretaria da Câmara Municipal, nos termos da Lei ; 
VIII. Declarara perda do mandato de Vereador de ofício, nas hipóteses previstas 
no Artigo 18 desta Lei , assegurada plena defesa. 

Subseção li 
DO PRESIDENTE 

ARTIGO 41 -Ao Presidente da Câmara , dentre outras atribuições compete: 
1. Representar a Câmara em juízo e fora dele; 
li. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos; 
Ili. Interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno; 
IV. Promulgar as Resoluções e os Decretos Legislativos, bem como as leis com 
sanção tácita ou sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário; 
V. Fazer publicar os Atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos 
Legislativo e as leis por ele promulgado; 
VI. Declarar a perda do mandato do Prefeito , Vice- Prefeito e Vereadores , nos 
casos previstos em lei; 
VII. Requisitar o numerário destinado ás despesas da Câmara até o dia 20 de 

t 
cada mês. 
VIII. Apresentar ao Plenário, até o dia 20 de cada mês, o Balancete relativo aos 
recursos recebidos e ás despesas do mês anterior; 
IX. Representar sobre a inconstitucionalidade de Lei ou Ato Municipal ; 
X. Solicitar a intervenção no Município, nos casos admitidos pela Constituição 
90 Estado; 
XI. Manter a ordem no recinto da Câmara , podendo solicitar a força necessária 
para esse fim . 

ARTIGO 42 - O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto : 
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1. Na eleição da Mesa; 
li. Quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto favorável de dois terços 
dos membros da Câmara ; 
Ili. Quando houver empate em qualquer votação no Plenário. 
1° -Não poderá votar o Vereador que tiver interesse pessoal na deliberação, anulando
se a votação, se seu voto for decisivo. 
2° O voto será sempre público nas deliberações da Câmara, exceto nos seguintes 
casos: 

1. No julgamento dos Vereadores, doa Prefeito e do Vice-Prefeito; 
2. Na eleição dos membros da Mesa e nos substitutos, bem como no 

preenchimento de qualquer vaga; 
3. Na votação de Decreto Legislativo para concessão de qualquer 

honraria; 
4. Na votação de veto aposto pelo Prefeito. 

4° - As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente da Câmara em 
sessão ou fora dela, na forma regimental. 

Subseção li 
DAS COMISSÕES 

ARTIGO 43 - A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas 
na forma e com as atribuições previstas no respectivo Regimento ou no ato de que 
resultar a sua criação. 
1° Em cada Comissão será assegurada, quanto possível, a representação proporcional 
dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara . 
2° As Comissões em razão da matéria de sua competência cabe: 
1. Discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento, a 
competência do Plenário , salvo com recurso de um quinto dos membros da Casa; 
li. Realizar audiência Públicas com entidades da sociedade civil ; 
Ili. Convocar Secretários e Diretores daAdministração para prestar informações 
sobre assuntos inerentes ás suas atribuições; 
IV. Acompanhar, junto ao Governo, os atos de regulamentação, velando por sua 
completa adequação; t 

V. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer 
pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 
VI. Acompanhar junto á Prefeitura a elaboração da proposta orçamentária , bem 
como a sua posterior execução; 
VII. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
VIII. Apreciar programas de obras, planos nacionais , regionais e setoriais de 
desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. 

ARTIGO 44-As Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação 
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próprios das autoridades judiciais, além de outros previsto no Regimento da Casa 
e serão criadas pela Câmara mediante Requerimento de 1 /3 (um terço) de seus 
membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas 
conclusões, se Fo o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova 
a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 
1° -As Comissões Parlamentares de Inquérito, no interesse da investigação, poderão: 

1. Proceder as vistorias e levantamentos e levantamentos nas repartições 
públicas municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso ·e 
permanência; 

2. Requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a 
prestação dos esclarecimentos necessários; 

3. Transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali 
realizando os atos que lhes competirem. 
2° - No exercício de suas atribuições poderão, ainda, as Comissões Parlamentares 
de Inquérito, por intermédio de seu Presidente: 

1. Determinar as diligências que reputarem necessárias; 
2. Requerer a convocação de Secretários e Diretores Municipais; 
3. Tomar o depoimento de qualquer, intimar testemunhas e inquiri-las 

sob compromisso; 
4. Proceder as verificações contábeis em livros, papéis e documentos 

dos órgãos da administração direta e indireta. 
3° - Nos termos do Artigo 3° da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, as testemunhas 
serão intimidas de acordo com as prescrições estabelecidas na Legislação Penal 
e, em caso de não comparecimento sem motivo sem motivo justificado a intimação 
será solicitada ao juiz criminal da localidade onde se encontrem na forma do Artigo 
218 do Código de Processo Penal. 
4° Durante o recesso ,salvo convocação extraordinária, haverá uma comissão 
representativa da Câmara.cuja composição reproduzirá . quando possível, a 
proporcionalidade da representação partidária eleita na última sessão ordinária do 
período legislativo, com atribuições definidas no Regimento. 

SEÇÃO VII 
DO PROCESSO LEGISLATIVO 

SUBSEÇÃO 1 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 45 - O Processo Legislativo compreende: 
1. Emendas á Lei Orgânica Municipal; 
li. Leis Complementares; 
fll. Leis Ordinárias; 
IV. Leis Delegadas 
V. Resoluções; 
VI. Decreto Legislativo; 
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SUBSEÇÃO li 
DAS EMENDAS Á LEI ORGÂNICA 

ARTIGO 46 -A Lei Orgânica do Município será emendada mediante proposta: 
1. Do Prefeito; 
li. Da maioria absoluta , no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. 
Ili. De 5% (cinco por cento) dos eleitores do Município . 
1° - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou 
intervenção no Município. 
2° - A proposta de Emenda á Lei Orgânica será votada em 02 (dois) turno, com 
interstício mínimo de 1 O( dez) dias, considerando-se aprovada quando obtiver, nos 
02 (dois) turnos de votação, voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da 
Câmara Municipal. 
3° -Aprovada a emenda a Lei Orgânica , será promulgada pele Mesa da Câmara com 
o respectivo número de Ordem. 

ARTIGO 47 - Não será objeto de deliberação a proposta de Emenda á Lei Orgânica 
tendente a ofender ou abolir: 
1. A forma Federativa do Estado 
li. O voto direto, secreto, universal e periódico ; 
Ili. A separação dos Poderes; 
IV. Os direitos e garantias individuais. 

ARTIGO 48 - A matéria constante de proposta de Emenda rejeitada ou havia por 
prejudicada, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma Sessão Legislativa. 

SEBSEÇÃO Ili 
DAS LEIS COMPLEMENTARES 

ARTIGO 49 - Observado o Processo Legislativo das Leis Ordinárias, a aprovação 
Leis Complementares exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria 
absoluta dos membros da Câmara Municipal. 

PARÁGRAFO ÚNICO - São leis compleljllentares além de outras não indicadas 
nesta Lei , ás que disponha sobre: 
1. Código Tributário do Município; 
li. Código de Obras ou de Edificações; 
Ili. Estatuto dos Servidores Municipais; 
IV. Criação de cargo e aumento de vencimentos dos servidores; 
.V. Plano Diretor do Município; 
VI. Zoneamento urbano e direitos suplementares de uso e ocupação do solo; 
VII. Concessão de Serviço Público; 
VIII. Concessão de direito real de uso; 
IX. Alienação de bens imóveis; 
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X. Aquisição de bens imóveis por doação com encargo; 
XI. Autorização para obtenção de empréstimo de particular. 
XII. Lei Orgânica da Guarda Municipal. 

SUBSEÇÃO IV 
DAS LEIS ORDINÁRIAS 

ARTIGO 50 -As Leis Ordinárias exigem, para a sua aprovação o voto favorável da 
maioria simples, cabendo a iniciativa de: 
a- Qualquer vereador, 
b- Á Mesa Diretora, 
c- A qualquer Comissão Permanente da Câmara Municipal , 
d- Ao Prefeito e 
e- Aos eleitores do Município. 

PARÁGRAFO ÚNICO - São de iniciativa privativa do prefeito municipal , as leis que 
disponham sobre: 
1. Criação, transformação ou extinção de cargo, funções ou empregos públicos 
da Administração direta e fundacional ; 
li. Servidores públicos, seu regime jurídico e provimento de cargo; 
Ili. Criação, estruturação e atribuições das Secretarias ou Departamentos 
equivalentes e órgãos da Administração Pública direta, indireta, autárquica e 
fundacional; 
IV. Matéria orçamentária e a que autorize a abertura, de créditos ou conceda 
auxílio, prêmios e subvenções. 
V. Fixação ou aumento de remuneração dos servidores. 

ARTIGO 51 - É de competência exclusiva da Câmara a iniciativa dos Projetos de 
Lei que disponham sobre: 
1. Criação , extinção ou transformação de cargo, funções ou empregos de seus 
serviços: 
li. Fixação ou aumento de remuneração de seus servidores; 
Ili. Organização e funcionamento dos seus serviços. 

t 

ARTIGO 52-0 prefeito municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos 
de lei de sua iniciativa considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no 
prazo de 45 (quarenta e cinco ) dias. 
1° - Decorrido sem deliberação o prazo fixado no "caput" deste Artigo o projeto de 
lei será obrigatoriamente incluído na ordem do dia para que se ultime sua votação, 
sobrestando-se a deliberação quando aos demais assuntos, com exceção do disposto 
no Artigo 49 e no p 4° do Artigo 45. 
2° - O prazo referido neste Artigo não corre nos períodos de recesso da Câmara 
Municipal, e não se aplica aos projetos de codificação. 
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ARTIGO 53 - Não será admitido aumento da despesa prevista: 
1. Nos projetos de iniciativa do prefeito municipal, para aumento de salário dos 
servidores da Câmara Municipal; 
li. Nos projetos de Lei sobre Organização dos serviços administrativos da 
Câmara Municipal. 

ARTIGO 54-Aprovado o projeto de lei, o presidente da Câmara Municipal , no prazo 
de 10(dez) dias úteis o autógrafo ao prefeito Municipal , que estando de acordo, o 
sancionará. 
1° - Se prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte , inconstitucional ou 
contrário ao interesse público, vetá-lo-á ou parcialmente, no prazo de 15(quinze) dia 
úteis.contados da data do recebimento, e comunicará de 48(quarenta e oito) horas 
o presidente da Câmara Municipal. 
2° - O veto parcial abrangerá o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou 
de alínea. 
3° - Decorrido o prazo de 15(quinze) dias, o silêncio do prefeito municipal importará 
em sanção. 
4° - O veto será apreciado pela Câmara Municipal em Sessão Ordinária, dentro de 
30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, e só será rejeitado pelo voto da maioria 
absoluta dos membros da Câmara Municipal. 
5° - Se o veto for rejeitado.o projeto de Lei rejeitado, o projeto de Lei retornará ao 
prefeito municipal, que terá o prazo de 48 (quarenta e oito)horas para promulgar. 
6° - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no$ 4°, o veto será colocado 
na Ordem do Dia das Sessões subseqüentes, sobrestadas as demais proposições 
até sua votação final. 
7° - Nos casos dos $$ 3° e 5° a lei não for promulgada, o presidente da Câmara 
Municipal a promulgará, dentro de 48 (quarenta e oito) horas e, não fazendo caberá 
ao vice-presidente fazê-lo . 

ARTIGO 55 - O projeto de Lei que parecer contrário, quando ao mérito , em todas 
as Comissões Permanentes, será considerado prejudicado, implicando o seu 
arquivamento. 

t 

ARTIGO 56-Amatéria constante de projeto de lei rejeitados somente poderá constituir 
objeto de novo projeto de lei , na mesma Sessão Legislativa , mediante proposta da 
maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. 

ARTIGO 57 - A votação e a discussão da matéria constante da ordem do dia só 
poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara 
Municipal. 

PARÁGRAFO ÚNICO -A aprovação da matéria colocada em discussão dependerá 
do voto favorável da maioria dos Vereadores presentes a sessão, ressalvados os 
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casos previstos nesta lei. 

ARTIGO 58 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe ao Prefeito, a 
qualquer membro ou comissão da Câmara ou cidadãos, observado o disposto nesta lei. 

ARTIGO 59 - Não será admitido aumento de despesa prevista: 
1. Nos Projetos de iniciativa do Prefeito ressalvado o disposto nos parágrafos 
3º e 4° do Artigo 135. 
li. Nos Projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara 
Municipal. 
ARTIGO 60 - A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação á Câmara 
Municipal de Projeto de Lei subscrito por, no mínimo 5% (cinco por cento) do eleitorado 
municipal. 
1° - A proposta popular deverá ser articulada.exigindo-se para seu recebimento, 
a identificação dos assinantes, mediante indicação do número do respectivo título 
eleitoral. 2° - A tramitação dos Projetos de lei de iniciativa popular obedecerá ás 
normas relativas ao processo legislativo estabelecidas nesta lei. 

ARTIGO 61 - Em caso de relevância e urgência, o Prefeito poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, as quais serão submetidas, de imediato, á Câmara 
Municipal para conversão em lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo a hipótese prevista "caput" deste Artigo durante 
o recesso da Câmara, será ela convocada extraordinariamente, para se reunir no 
prazo de 5 (cinco) dias. 

ARTIGO 62 - As medidas provisórias perderão eficácia, desde a sua edição, se 
não forem convertidas em lei no prazo de 30(trinta) dias a partir de sua publicação. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Câmara Municipal disciplinará as relações jurídicas 
decorrentes das medidas provisórias não convertidas em lei. 

SUBSEÇÃO V 
LEI DELFGADA 

ARTIGO 63-As Leis Delegadas serão elaborada pelo Prefeito Municipal, que deverá 
solicitar a Delegação da Câmara Municipal. 
1° - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Câmara 
Municipal, a matéria reservada da lei complementar . 
. 2° - A Delegação ao Prefeito Municipal terá como a forma de resolução da Câmara 
Municipal , que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. 
3° - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Câmara Municipal, este 
a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 
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SUBSEÇÃO VI 
DOS DECRETOS LEGISLATIVOS E DAS RESOLUÇÕES 

ARTIGO 64 -As proposições destinadas a regular matéria político administrativa de 
iniciativa e competência exclusiva da Câmara Municipal são: 
1. Decreto Legislativo, de efeitos externos; 
li. Resolução, de efeitos internos. 

ARIGO 65 - O Decreto Legislativo aprovado pelo Plenário, em um só turno de 
votação, será promulgado pelo Presidente da Câmara. 

ARTIGO 66 - O Projeto de Resolução é a proposição destinada a regular matéria 
político administrativa da Câmara, de sua competência exclusiva, Aprovado em 
Plenário, em um só turno de votação, não depende de sanção do Prefeito, será 
promulgado Presidente da Câmara. 

ARTIGO 67 - O Regimento Interno da Câmara disporá sobre as matérias objeto de 
Decreto Legislativo e de resolução, cuja elaboração, redação.alteração e consolidação 
serão feitas com observância da mesma técnica relativa ás leis. 

SEÇÃO 
DA FISCALIZAÇÃO,CONTÁBIL,FINANCEIRA 

E ORÇAMENTÁRIA, OPERACINAL E PATRIMONIAL 

ARTIGO 68-Afiscalização contábil,financeira e orçamentária, operacional e patrimonial 
do Município e das entidades da Administração direta e indireta,quando á legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas próprias 
ou repassadas será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo , e 
pelo sistema de controle interno Executivo conforme previsto em Lei. 
1º - O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo. 
2° - O parecer prévio anual, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
só será rejeitado pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. 
3° -As contas do Município deverão ficar a.nualmente durante 60(sessenta) dias, á 
disposição de qualquer munícipe, em local de fácil acesso, para exame e apreciação, 
o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos da lei. 
4° - Qualquer munícipe, partido político, associação ou sindicato é parte legítima 
para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo. 

ARTIGO 69 - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela devem dar ciência ao Tribunal de Contas, 
sob pena de responsabilidade solidária. 
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ARTIGO 70-Prestará contas , conforme estabelecido pela legislação pertinente, toda 
pessoa física, entidade pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie, ou 
administre dinheiros , bens e valores públicos do município ou que por eles responda, 
ou que, em nome deste, assuma obrigação de natureza pecuniária. 

SEÇÃO IX 
DO PEBISCITO E DO REFERENDO 

ARTIGO 71 - Mediante proposta fundamentada da maioria dos membros da Câmara 
Municipal ou de 10% (dez por cento) dos eleitores inscrito no Município e aprovação 
por 2/3 (dois terços) de votos favoráveis , será submetida a plebiscito ou referendo 
questão de relevante interesse do Município . 
1° -Aprovada a proposta , caberá ao legislativo, no prazo máximo de 30 (trinta) dia, a 
convocação do plebiscito ou referendo a ser realizado pela Justiça Eleitoral, conforme 
dispõe a legislação federal. 
2° - Só poderá ser realizado um plebiscito ou referendo em cada Sessão Legislativa. 
3° - A proposta que já tenha sido objeto de plebiscito ou referendo somente poderá 
ser apresentada depois de 05 (cinco) anos de carência . 

ARTIGO 72 - Convocado o plebiscito ou referendo, o projeto legislativo ou medida 
administrativa não efetivada, cuja matérias constituam objeto de consulta popular, 
terá sustado sua tramitação, até que o resultado das urnas seja proclamado. 

ARTIGO 73 - O plebiscito ou referendo, convocado nos termos desta Lei, será 
considerado aprovado ou rejeitado, por maioria simples , e acordo com o resultado 
homologado pelo Tribunal Regional Eleitoral. 

CAPITULO li 
DO PODER EXECUTIVO 

SEÇÃO 1 
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

ARTIGO 74 - O Poder Executivo do MuniGípio é exercido pelo Pretendo, auxiliado 
pelos Secretários Municipais ou equivalentes. 

ARTIGO 75- O Prefeito e o Vice-Prefeito, serão eleitos direta, realizada no primeiro 
domingo de outubro do ano anterior do mandato dos que devam suceder, em sufrágio 
universal e secreto, dentre brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos e no exercício 
de seus diretos políticos. 
1° - Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, 
não computados os em branco e os nulos. 
2° - Quando o numero de eleitores do Município de Oriente ultrapassar a 200.000 a 
eleição deverá realizar-se obedecendo as determinações da Constituição Federal. 
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ARTIGO 76 - O Prefeito e o Vice-Prefeito , tomará posse na sessão solene de 
instalação, de instalação da legislatura, no dia 1° de janeiro, ás 1 O horas, logo após os 
vereadores, prestando a segui, o compromisso de "manter e cumprir a Constituição 
Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município" , Observar as leis e administrar o 
Município, visando o bem geral de sua população. 
1° -Se decorrido 1 O( dez) dias da data fixada para a posse, Prefeito ou o Vice-Prefeito, 
salvo motivo de força maior não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. 
2° - Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assumirá o Vice-Prefeito e, na falta 
ou impedimento deste, o Presidente da Câmara. 
3° No ato de posse e ao término do mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito farão 
declaração pública de seus bens, que será transcrita em livro próprio, constando de 
ata o seu resumo. 
4°-0 Prefeito e o Vice-Prefeito, este enquanto remunerado deverão desincompatibilizar
se, no ato da posse, quando não remunerado o Vice-Prefeito cumprirá essa exigência 
ao assumir o exercício do cargo. 

ARTIGO 77 - O exercício do mandato dar-se-á, automaticamente, com a posse, 
assumindo o prefeito todos os direitos e o prefeito todos os direitos e obrigações 
inerente ao cargo. 

ARTIGO 78 - O Prefeito não poderá, desde a posse, sob pena de perna de perda 
de cargo: 
1. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade econômica mista ou empresa concessionária de serviço 
público, salvo quando o contrato obedecer as cláusulas uniformes; 
li. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que 
seja demissível "ad nutum", nas entidades constantes do inciso anterior, ressalvada 
a posse em virtude de concurso público; 
Ili. Ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo; 
IV. Patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades já referidas; 
V. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor 
decorrente de direito público, ou nela exercer função remunerada. 

t 

ARTIGO 79 - Será de quatro anos o mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, a iniciar-
se no dia 01 de janeiro do ano seguinte ao_de eleição, e poderá concorre a reeleição 
nos termos da legislação Eleitoral e constituição Federal. 

ARTIGO 80 - São elegíveis para os mesmo cargo, no período subseqüente , o 
!;>refeito, o Vice-Prefeito e quem os houver sucedido ou substituído nos termos da 
legislação eleitoral. 

ARTIGO 81 - Para concorrerem a outros cargos eletivos, o Prefeito e o Vice-Prefeito 
devem renunciar aos mandatos obedecendo o prazo estabelecido pela legislação 
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eleitoral. 

ARTIGO 82- O Vice-Prefeito substitui o Prefeito em caso de licença ou impedimento, 
e o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. 
1º O Vice- Prefeito acompanhará toda a administração e em missões especiais a 
convite do Prefeito. 
2° - O Vice-Prefeito encaminhara anualmente, ao Legislativo pareceres sobre a 
administração pública municipal. 
3°- O Vice-Prefeito quando remunerado não poderá eximir-se do acompanhamento 
da administração Municipal nem recusar-se a substituir o Prefeito, sob pena de perder 
o respectivo mandato. 

ARTIGO 83 - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito assumirá o 
Presidente da Câmara. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Enquanto o substituto legal não assumir, responderão pelo 
expediente da Prefeitura, sucessivamente, o Secretário Municipal Administrativo e 
na seqüencia a hierarquia administrativa. 
ARTIGO 84-Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito , far-se-á eleição 90 dias 
depois de aberta a última vaga. 
1° - Ocorrendo a vacância nos 02 (dois) últimos anos do mandato, a eleição para 
ambos os cargo será feita da Câmara Municipal , 30 (trinta) dias depois da última 
vaga, na forma da lei. 
2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus 
antecessores. 

ARTIGO 85 - O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão ausentar-se do Município ou 
afastar-se do cargo sem licença da Câmara Municipal, sob pena d.e perda de cargo, 
salvo por período não superior a 15 (quinze) dias. 

ARTIGO 86- O Prefeito poderá licenciar-se: 
1. Quando a serviço ou em missão de representação do Município, 

devendo enviará Câmara relatório circunstanciado dos resultados de sua viagem; 
li. Quando impossibilitado do exercício do cargo , por motivo de doença 

devidamente comprovada. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos deste artigo, o Prefeito licenciado terá direito ao 
subsídio e a verba representação. 

ARTIGO 87 - A remuneração do Prefeito será fixada pela Câmara Municipal para 
cada Legislatura e até o seu término, não podendo ser inferior ao maior padrão de 
vencimento estabelecido para o funcionário do Município no momento de fixação e 
respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal e do Estado de São Paulo, 
estando sujeita aos impostos gerais, inclusive o de renda e outros extraordinários, 
sem distinção de qualquer espécie . 
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ARTIGO 88 -A extinção ou a cassação do mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, 
bem como a apuração dos crimes de responsabilidade do Prefeito ou seu substituto, 
ocorrerão na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica e na Legislatura Federal. 

SEÇÃO li 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO 

ARTIGO 89 - Ao Prefeito compete privativamente: 
1. Nomear e exonerar os Secretários Municipais; 
li. Exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais, a direção superior 

da administração Municipal ; 
Ili. Estabelecer o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os 

Orçamentos anuais do Município; 
IV. Iniciar o Processo Legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Lei Orgânica; 
V. Representar o Município em juízo e fora dele, por intermédio da 

Procuradoria Geral do Município, na forma estabelecida em lei especial; 
VI. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara 

e expedir regulamentos para sua fiel execução; 
VII. Vetar, no todo ou em parte, projetos de lei, na forma prevista nesta Lei 
Orgânica; 
VIII. Decretar desapropriações e instituir servidões administrativas; 
IX. Expedir Decretos, Portarias e outros Atos Administrativos; 
X. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros, na forma 
da Lei; 
XI. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, 
na forma da lei; 
XII. Prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma da lei, e expedir 
os demais atos referentes a situação funcional dos servidores; 
XIII. Remeter mensagem e Plano de Governo á Câmara, por ocasião da abertura 
da sessão Legislativa, expondo a situação do Município e solicitando as providências 
que julga_r necessárias; 
XIV. Enviar á Câmara o Projeto de .Lei do Orçamento Anual as Diretrizes 
Orçamentárias e do Plano Plurianual de investimentos; 
XV. Enviará Câmara Balancete relativo a despesa e receita até o 20° dia do mês 
subseqüente ; 
XVI. Encaminhar ao Tribunal de contas do estado, até o dia 31 de março de cada 
ano, a sua prestação de contas e a Mesa da Câmara, bem como os balancetes do 
~xercício findo; 
XVII. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações 
de contas exigidas em lei; 
XVIII. Fazer publicar os Atos oficiais , em meio de comunicação local; 
XIX. Prestará Câmara, dentro de 15 (quinze) dias, as informações solicitadas na 
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forma regimental ; 
XX. Superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e 
aplicação da receita, autorizado as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades 
orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara; 
XXI. Colocará disposição da Câmara as quantias que devem ser despendidas de 
uma só vez, e,até o dia 20(vinte) de cada mês a parcela correspondente ao duodécimo 
de sua dotação orçamentária ; 
XXII. Aplicar multas previstas com leis e contratos , bem como revê-las quando 
impostas irregularmente; 
XXlll. Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe 
forem dirigidos; 
XXIV. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, os logradouros 
públicos; 
XXV. Dar denominação a próprios municipais e logradouros públicos; 
XXVI. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento e zoneamento urbano 
ou para fins urbanos; 
XXVll . Solicitar o auxílio da Polícia do Estado para garantia de cumprimento de seus 
atos, bom como fazer uso da guarda municipal no que couber; 
XXVlll. Propiciar as Vice-Prefeito e Vereador, livre acesso a Administração Municipal 
e as informações e documentos relativos á Mesa; 
XXIX. Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos desta Lei Orgânica; 
XXX. Decretar o estado de emergência quando for necessário preservar ou 
prontamente restabelecer, em locais determinados e restritos do Município de Oriente, 
a ordem pública ou a paz social; 
XXXI. Elaborar o Plano Diretor; 
XXXll. Conferir condecorações e distinções honoríficas; 
XXXlll. Exercer outras atribuições previstas nesta lei Orgânica. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O Prefeito poderá delegar por Decreto, aos Secretários 
municipais, funções administrativas que não sejam de sua competência exclusiva. 

SEÇÃO Ili 
DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO 

ARTIGO 90- O Prefeito, observado o cwe estabelece o artigo 29 inciso X, da 
Constituição Federal, em razão de seus atos, contravenções, crimes comuns e de 
responsabilidade e infrações político - administrativas, será processado, julgado e 
apenado em processos independentes. 
1° - São crimes de responsabilidade os atos do Prefeito que atentarem contra a 
Constituição Federal, Constituição Estadual e essa Lei orgânica , especialmente: 

1. A existência da União, do Estado d e do Município; 
li. O livre exercício do Poder legislativo 
Ili. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 
IV. Probidade da Administração; 
V. Lei Orçamentária; 
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VI. O cumprimento das leis e das decisões judiciais ; 
VII. A lei de Responsabilidade Fiscal. 

2° - Esse crimes serão detidos em lei especial , que estabelecera as normas de 
processo e julgamento. 

ARTIGO 91 - Depois que a Câmara Municipal declarar a admissibilidade da acusação 
contra o Prefeito, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, será ele submetido 
a julgamento perante o Tribunal de justiça do Estado, nas infrações penais comuns , 
e perante á Câmara , nos crimes de responsabilidade. 

ARTIGO 92 - O Prefeito ficará suspenso de suas funções: 
1. Nas infrações penais comuns , se recebida a denúncia ou queixa-

crime pelo Tribunal de justiça do Estado; 
li. Nos crimes de responsabilidade, após instauração de processo pela 

Câmara Municipal. 
1°- Se, decorrido o prazo de180 (cento e oitenta) dias, o julgamento não estiver 
concluído , cessará o afastamento do Prefeito, sem prejuízo do regular prosseguimento 
do processo. 
2° - Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Prefeito 
não estará sujeito a prisão. 
3° - O Prefeito, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos 
estranhos ao exercício de sua funções. 

SEÇÃO IV 
DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

ARTIGO 93 - São auxiliares diretos do prefeito, os Secretários, Diretores e os 
ocupantes de cargo, emprego ou função ou função, de livre nomeação e exoneração, 
pertencentes ao primeiro escalão da Administração Municipal. 
1° -Os Secretários Municipais e Diretores serão escolhidos entre os que preencherem 
os seguintes requisitos: 

1. Serem brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 21 anos de 
idade; 

li. Estarem no exercício de S(fus direitos políticos; 
Ili. Possuírem aptidão e experiência compatível com a Secretaria. 
IV. Residir no município. 

ARTIGO 94 - Leis específicas disporá sobre a criação, estruturação e atribuições: 

1'0 DAS SECRETARIAS 

2° · DAS DIRETORIAS 
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ARTIGO 95 - Compete aos Secretários Municipais e Diretores, além das atribuições 
estabelecida por essa Lei Orgânica, também as Leis que as criaram. 

1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgão e 
entidades da administração municipal , na área de sua competência ; 

li. Referendar os Atos e decretos assinados pelo Prefeito pertinentes 
a sua área de competência; 

Ili. Apresentar ao Prefeito relatórios escritos, bimestral e anual dos 
serviços realizados na Secretaria , com cópia para Câmara Municipal , no prazo de 
30 dias do encerramento do exercício; 

IV. Praticar os Atos pertinentes ás atribuições que forem outorgadas ou 
delegadas pelo Prefeito; 

V. Expedir instruções para a execução das leis, regulamentos e decretos. 

ARTIGO 96 - A competência dos Secretários Municipais e Diretores abrangerá 
todo o território do Município, nos assuntos pertinentes as respectivas secretarias 
ou diretorias. 

ARTIGO 97 - Os Secretários e Diretores serão sempre nomeados em comissão, 
farão declaração pública de bens no atos da posse e no término do exercício do cargo 
e terão as mesmas incompatibilidades e impedimentos dos Vereadores e do Prefeito, 
enquanto nele permanecem, podendo a critério do chefe do executivo acumular de 
uma secretaria , sem acumular as remunerações; 

ARTIGO 98-0s Secretários Municipais e Diretores, ou qualquerfuncionário nomeado 
em cargo em comissão, deverá comparecer em comissão, deverá comparecer em 
plenário da Câmara para prestar informação, se for requisitado, em requerimento 
aprovado pela maioria simples da Câmara Municipal. 

TITOLO Ili 
DA ORGANIZAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL 

CAPIT~LOI 

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 
ARTIGO 99-0 Município organizará a sua administração, e exercerá suas atividades 
com base num processo de planejamento de caráter permanente, com cooperação 
das associações representativas da população.atendendo aos objetivos e diretrizes 
estabelecidas no Plano Diretor e mediante adequando sistema de planejamento. 
1° -O Plano Diretor é o instrumento orientador e básico dos processo de transformação 
do espaço urbano e de sua estrutura territorial , servindo de referência para todos os 
agentes públicos e privados que atuam na cidade. 
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2° - Sistema de Planejamento é o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos 
e técnicos voltados á coordenação de ação planejada da Administração Municipal. 
3° - Será assegurada pela participação em órgão competente do Sistema de 
planejamento, a cooperação de associações representativas legalmente organizadas 
com o Planejamento Municipal. 

ARTIGO 100 - A delimitação da zona urbana será definida por lei , observado o 
estabelecimento no Plano Diretor. 

CAPITULO li 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

ARTIGO 101 -A administração municipal direta, indireta ou fundamental obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,publicidade,razoabilidade, 
finalidade, motivação e interesse público, transparência e participação popular, bem 
como os demais princípio constantes nas Constituições Federal e Estadual, inclusive 
no que respeite ás obras, aos serviços, ás compras e ás alienações. 

ARTIGO 102-A administração fazendária e seus agente fiscais, aos quais compete 
exercer, privativamente a fiscalização de tributos municipais, terão, dentro de suas 
áreas de competência e jurisdição, preferência sobre os demais setores administrativos, 
na forma da lei. 

ARTIGO 103 - As autarquias empresas públicas, sociedade de economia mista e 
fundações contratadas pelo Município: 

1. Dependem de lei para a sua criação, transformação, fusão cisão, 
incorporação, privatização ou extinção; 

li. Dependem de lei para serem criadas subsidiárias, assim como a 
participação destas em empresa pública; 

Ili. Terão um de seus diretores indicado pelo Sindicato dos Trabalhos 
da categoria , cabendo a lei definir os limites de sua competência e atuação; 

IV. Deverão estabelecer a obrigatoriedade da declaração publica de 
bens, pelos seus diretores, na posse e no desligamento. 
ARTIGO 104 - É vedada a denominação de próprios Municípios, vias e logradouros 
públicos, com o nome de pessoas vivas. t 

ARTIGO 105 -A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos, ainda se custeados por entidades privadas: 

a. Deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social e 
será realizada de forma a não abusar da confiança do cidadão, não explorando sua 
f?lta de conhecimento ou experiência e não se beneficiar de sua credibilidade; 

b. Não poderá conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
1° - A publicidade a que se refere este Artigo somente poderá ser realizada após a 
aprovação pela Câmara Municipal do plano anual de publicidade que conterá previsão 

28 



dos seus custos e objetivos, na forma da lei. 
2° - A veiculação da publicidade a que se refere este Artigo é restrita ao território 
do Município, exceto aquelas inseridas em órgãos de comunicação impressos de 
circulação Nacional. 
3° -AAdministração Municipal publicará e enviará á Câmara Municipal e ás entidades 
representativas da população que exigirem, após cada trimestre, relatório completo 
sobre os gastos em publicidades realizados pela administração direta, fundações e 
órgãos controlados pelo Município na forma de Lei. 
4° - Verificada a violação ao dispostos neste artigos, caberá a Câmara Municipal 
determinar a suspensão imediata de propaganda e publicidade na forma da lei. 

ARTIGO 106 - Os prazos de prescrições para ilícitos praticados por qualquer agente, 
servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, serão os fixados em Lei Federal, 
ressalvadas as respectivas de ressarcimento. 

ARTIGO 107 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, 
prestadoras de serviços públicos, poderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa. 

CAPÍTULO Ili 
DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

ARTIGO 108- Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
aquisições serão contratados mediante processo de licitação pública que: 

a. Assegure igualdade de condições a todos os concorrentes com 
cláusulas que estabeleçam obrigações da pagamento, mantidas as condições efetivas 
da proposta, nos termos da lei; 

b. Permita somente as exigências técnicas e econômica indispensáveis 
a garantia do cumprimento das obrigações. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O Município deverá observar as normas gerais de licitação 
e contratação editadas pela União, e as específicas constantes de Lei Estadual. 

ARTIGO 109-AAdministração Pública, nq realidade de obras e serviços, não poderá 
contratar empresas que desatendam as normas relativas a saúde e segurança no 
trabalho. 

ARTIGO 110 - As licitações de obras e serviços públicos deverão ser precedidas 
da indicação no local onde serão executados e de respectivo projeto técnico, que 
.permita a definição precisa de seu objeto e previsão de recursos orçamentários, sobe 
pena de invalidade da licitação; 
PARÁGRAFO ÚNICO- Na elaboração do projeto deverão ser atendidas as exigências 
de proteção do Patrimônio Histórico Cultural e do Meio Ambiente. 
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ARTIGO 111 - o Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum 
mediante: 

a. Convênio com o Estado, a União ou entidades particulares; 
b. Consórcios com outros Município. 

ARTIGO 112- Incumbe ao Poder Público, na forma da lei , diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre mediante processo licitatório, a prestação de 
serviços públicos. 
1° - A permissão de serviço público, estabelecido mediante decreto, será delegada : 

a. Através de licitação; 
b. A título precatório. 

2° ·A concessão de serviço público, estabelecida mediante contrato, dependerá de: 
a. Autorização Legislativa 
b. Licitação. 

ARTIGO 113-Os serviços permitidos ou concedidos estão sujeitos a regulamentação 
e permanente fiscalização por parte do Executivo e podem ser tomados quando não 
mais atenderem aos seus fins ou as condições do contrato. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços permitidos ou concedidos, quando prestado por 
particulares, não serão subsidiados pelo Município. 

ARTIGO 114 - As reclamações relativas a prestação de serviços públicos serão 
disciplinadas em Lei. 

ARTIGO 115- Os serviços públicos serão remunerados por tarifa previamente fixada 
pelo Prefeito, na forma que a lei estabelecer. 

CAPÍTULO IV 
DOS BENS MUNICIPAIS 

ARTIGO 116 - Constituem bens Município todas as coisa móveis, imóveis e 
semoventes, diretos e ações que, a qualquer titulo, pertencer ou vierem a pertencer 
ao Município 

t 

ARTIGO 117 - Compete ao Prefeito a administração do bens· Municipais respeitada a 
competência da Câmara Municipal quando aqueles estiverem sob sua administração. 

ARTIGO 118 - A alienação dos bens Municipais , subordinada á existência de 
interesse público 
1. A alienação de bens de uso comum do povo ou de seu uso especial será 
precedida de: 

a. Interesse público devidamente justificado; 
b. Autorização Legislativa 
e. Avaliação; 
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d. Desafetação. 

li. Qual Imóveis, dependerá de autorização legislativa mediante Lei, para 
órgão da administração direta e entidades autárquicas é funcionais , para todos , 
inclusive as entidades paraestatais dependerá de avaliação prévia e de Legislação, 
na modalidade de concorrência pública, dispensada essa nos seguintes casos : 

a. Dação em pagamento; 
b. Doação em permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade 

da administração Publica, de qualquer esfera de Governo; 
e. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do 

inciso X do Artigo 24 da Lei nº 8.666/39 atualizada pela Lei nº 8.889/94, ou outra Lei 
Federal pertinente a matéria. 

d. Investidura; 
e. Venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer 

esfera de Governo; 
f. Alienação, concessão de direto real de uso, locação ou permissão 

de uso de bens imóveis construídos e destinados ou efetivamente utilizados no 
âmbito de programas habitacionais de interesse social , por órgãos ou entidades da 
administração pública especificamente criados para esse fim. 
Ili. Quando Móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada 
esta nos seguintes casos; 

a. Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social , 
após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente 
á escolha de outra forma de alienação; 

b. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da 
administração Pública; 

e. Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada 
a Legislação específica; 

d. Venda de títulos, na forma da Legislação pertinente; 
e. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades 

da administração pública, em virtude de suas finalidades; 
f. . Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades 

da Administração Pública, sem utilização plievisível por quem deles dispões; 
1° - Os imóveis doados com base na línea "b" do Inciso 1 deste Artigo, cessado as 
razões que justifiquem a sua doação, reverterão ao Patrimônio da pessoa jurídica 
doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário; 
2° -A administração poderá conceder direito real de uso de bens imóveis, dispensada 
licitação, quando o uso se destina a outro órgão ou entidade da administração pública. 
3'1 - Entende-se por investidura, para fins desta lei, a alienação aos proprietários de 
imóveis lenheiros de áreas remanescente ou resultantes de obra pública, área esta 
que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação 
e desde que esse não ultrapasse a 50% do valor constante da alínea "a" do Inciso 
li d.o Artigo 23 da Lei nº 8.883/94. 
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4° - A doação com encargos será licitada e de seu instrumento constarão 
obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, 
sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse 
público devidamente justificado. 
5° - Na hipótese do Parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel 
em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão 
garantidas por hipoteca em 2° grau em favor do doador. 
6° - Para a venda de bens móveis avaliados ou globalmente, em quantia não superior 
ao limite previsto no Artigo 23, Inciso 11 , Alínea "B" da Lei nº 8.883/94, a Administração 
poderá permitir o leilão ., 
7° - Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á 
a comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5%(cinco por cento) 
da avaliação. 
8° - Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de 
procedimentos judiciais de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da 
autoridade competente, observada as seguintes regras: 

1. Avaliação dos bens alienáveis; 
li. Comprovação da necessidade ou utilização da alienação; 
Ili. Adoção de procedimentos licitatório, sob a modalidade de concorrência 

ou leilão. 

ARTIGO 119 -A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de 
prévia avaliação e autorização legislativa. 

ARTIGO 120 - O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante 
concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e quando houver interesse 
público, devidamente justificado. 
1° - A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominicais 
dependerá de lei e concorrência e far-se-á mediante contrato sob pena de nulidade 
do ato. A concorrência poderá ser dispensada, mediante , quando o uso se destinar 
a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver 
interesse público relevante, devidamente justificado. 
2º - A concessão administração de bens públicos de uso comum somente será 
outorgada mediante autorização legislativ.a. 
3° - A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título 
precário, por Decreto. . 
4° -A autorização, que dependerá incidir sobre qualquer bem público, será por Portaria, 
para atividades ou usos específicos e transitórios , pelo máximo de 90(noventa) dias, 
salvo quando para o para de formar canteiros de obra pública caso em que o prazo 

. corresponderá ao da duração da obra . 
ARTIGO 121-Poderão ser cedidos a particular, para serviços transitórios, máquinas e 
operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do Município 
e o interessado recolha previamente a remuneração fixada em Portaria Municipal e 
assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens no Estado 
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em que os haja recebido. 

CAPITULO-V-DO FUNCIONALISMO EM GERAL 
SEÇÃ0-1 - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

ARTIGO 122 - Lei Municipal disporá sobre o regime jurídico dos serviços municipais, 
observado o dispostos na Constituição Federal. 

ARTIGO 123- Lei Municipal disporá , especialmente, sobre a criação, transformação 
e extinção de cargo, empregos e funções públicas, sua forma de provimento, plano 
de carreira e sistema remuneratórios, observado o disposto na Constituição Federal. 

ARTIGO 124- O Conselho Municipal de Política de Administração e Remuneração 
Pessoal , instituído por Lei Municipal e integrado por servidores dos poderes locais, 
atendera ao disposto na Constituição Federal. 

ARTIGO 125 - É garantido o direito a livre associação sindical. O direito de greve 
será exercido nos termos e nos limites definidos em Lei Complementar Federal. 

ARTIGO 126 - A investidura em cargo ou emprego público depende sempre de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de títulos, ressalvadas as 
nomeações para cargo em Comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 
O prazo de validade será de 02( dois) anos, prorrogável por uma vez, por igual período. 

ARTIGO 127 - Será convocado para assumir cargo ou emprego aqueles que for 
aprovado em concurso público de provas títulos, com prioridade, durante o prazo 
previsto no edital de convocação ,sobre novos concursados na carreira . 

ARTIGO 128 - O Município instituirá regime jurídico único e plenos de carreira para 
os servidores da Administração Pública Diretas das Autarquias e das Fundações 
Públicas, não implicando tal em regime unificado. 

ARTIGO 129 - São estáveis, após 03(três) anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados em virtude de concurso público .• 
1° - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
2° - Invalidade por sentença judicial e demissão do servidor estável , será ele 
reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem 
direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. 
3° - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade remunerada até seu adequando aproveitamento em outro cargo. 
ARTIGO 130 - Os cargos em Comissão e funções de confiança na administração 
pública serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de 
carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. 
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ARTIGO 131- Fica reservado 10% dos empregos públicos para as pessoas portadoras 
de deficiência. 

ARTIGO 132 - Lei específica estabelecerá os caos de contratação por tempo 
determinado , para atender necessidade temporária de excepcional interesse público 
de acordo com a Constituição Federal. 

ARTIGO 133-0 servidor será aposentado, nos termos da Lei Complementar Federal , 
amparada pela Constituição Federal. 

ARTIGO 134 - Os dependentes do servidor em caso de falecimento, terá direito na 
pensão nos termos da Legislação Previdenciária Federal. 

ARTIGO 135 - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-a 
sempre na mesma data e com os mesmo índices. 

ARTIGO 136 -A Lei fixara o limite máximo e a relação de valores entre a maior e 
a menor remuneração dos servidores públicos da Administração direta ou indireta, 
observado, como remuneração, em espécie, pelo Prefeito. 

ARTIGO 137 - Os vencimento dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

ARTIGO 138 -A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de 
vencimentos entre cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder 
ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens 
de caráter individual e as relativas a natureza indenizatória ou ao local de trabalho. 

ARTIGO 139 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos exceto 
quando houver compatibilidade de horários: 

1. a de dois cargos de professor; 
li. a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
Ili. a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, 

com profissões regulamentadas. 
PARÁGRAFO ÚNICO -A proibição de acumular estende-se a empregos e funções 
e abrange autarquias, fundações , empresas públicas, sociedade de economia mista 
sua subsidiária, e sociedades controladas, direta e indiretamente pelo Poder Público. 

ARTIGO 140 - O servidor municipal será responsável civil , criminal e 
administrativamente pelos atos que praticar no exercício de cargo ou função a 
pretexto de exerce - lo. 

ARTIGO 141 - O servidor municipal poderá exercer mandato eletivo, obedecidas as 
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disposições legais estabelecidas na Constituição Federal. 

ARTIGO 142- Os titulares de órgãos da administração da Prefeitura deverão atender 
convocação aa Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre assuntos de 
sua competência. 

ARTIGO 143 - O regime providenciado dos servidores públicos municipais, será 
definido em lei especial, segundo o sistema que melhor atenda aos interesse da 
Administração. 

ARTIG0144 - Aplica-se aos servidores públicos municipais, para o efeito de 
estabilidade, o disposto no Artigo 41 da Constituição Federa. 

SEÇÃO- li - DA GUARDA MUNICIPAL 

ARTIGO 145- Lei Municipal , de iniciativa privativa do Executivo, poderá instituir guarda 
municipal destinada á proteção dos bens, serviços e ás instalações do Município e 
de suas entidades da Administração indireta, autárquica e fundamental. 

CAPÍTULO VI 
DAS CONTAS E DOS ATOS MUNICIPAIS 

DA SEÇÃO 1 
DO EXAME PÚBLICO DAS CONTAS MUNICIPAIS 

ARTIGO 146-As contas Município ficarão, durante 60(sessenta) dias, anualmente, á 
disposição de qualquer município, para exame e apreciação, o qual poderá questionar
lhes a legitimidade, nos termos dispostos em lei municipal. 

SEÇÃO li 
DA PUBLICIDADE DOS ATOS MUNICIPAIS. 

ARTIGO 147 - A publicação das leis e atos administração será feita pelo Diário 
Oficial do Município. 
1° - Inexistindo o Diário Oficial do Município, as publicações de eu trata este artigo 
serão feitas em jornal e, na sua inexistência, em jornal regional editado no Município 
mais próximo, com circulação local, ou por meio de afixação em local de amplo acesso 
público nas dependência do Poder responsável pelo ato . 
2° -A publicação dos atos não normativos, pela imprensa poderá ser resumida . 
3°. - Os atos de efeitos externos só produzirão resultados após a sua publicação. 
4°-Aescolha do órgão de imprensa para divulgação da leis e atos municipais, deverá 
ser feita por licitação, em que se levarão em conta não só as condições de preço, 
como as circunstâncias de freqüência, horário, tiragem e distribuição. 
5° - O órgão de imprensa a que se refere o parágrafo anterior será considerado o 
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veículo oficial de divulgação dos atos locais. 
SEÇÃO Ili 

DO REGISTRO 

ARTIGO 148 - O Município terá os livros necessários aos seus serviços e, 
obrigatoriamente , os de: 
1. Termo de compromisso e posse 
li. Declaração de bens e renda 
Ili. Atas das sessões da Câmara; 
IV. Registro de Leis , Decretos, Resoluções , Regulamentos, Instruções e Portarias; 
V. Cópia de correspondência oficial; 
VI. Protocolo; 
VII. Licitações e contratos para obras e serviços; 
VIII. Contratos de servidores; 
IX. Contratos em Geral; 
X. Contabilidade e finanças; 
XI. Concessões e permissões de bens imóveis e de serviços; 
XII. Tombamento de bens Imóveis 
XIII. Registro de Loteamentos aprovados 
1° - Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo prefeito quando se trata 
de bens Municipais e pelo presidente da Câmara quando se trata de bens referente 
g Câmara Municipal, conforme o caso poderá ser substituído a assinatura do prefeito 
) LI presidente da Câmara por funcionário designado para esse fim. 
2° - Os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos por fichas ou outro 
sistema, convenientemente autenticados, podendo ser realizado por meio magnético 
ou eletrônico. 

SEÇÃO IV 
DA FORMA 

ARTIGO 149 - Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser 
expedidos com observância das seguintes normas: 

1. Qecreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos: 
a - Regulamentação de Lei; t 

b - Instituição modificação e extinção de atribuições não privativa de lei; 
e - Abertura de Créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado 

por lei; 
d - Declaração de utilidade ou necessidade pública ou de interesse 

social, para efeito de desapropriação ou de servidão administrativa; 
e - Aprovação de regulamento ou regimento; 
f - Medidas executórias do Plano Diretor do Município; 
g - Criação, extinção, declaração ou modificação de diretos dos 

administrados, não privativos de Lei; 
h - Fixação e alteração de preços públicos. 
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li. Portarias, nos seguintes casos: 
a - Provimento e vacância dos cargos públ icos e demais atos de efeitos 

individuais; 
b - Lotação e re-lotação nos quadros de pessoal ; 
e - Abertura de sindicância e processo administrativos, aplicação de 

penalidade e demais atos individuais e efeitos internos; 
d - Outros casos determinados em lei ou decreto. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os atos constantes do inciso li deste artigo, poderão ser 
delegado. 

SEÇÃOV 
DAS CERTIDÕES 

ARTIGO 150-A Prefeitura e a Câmara são obrigado a fornecer a qualquer interessado 
que preencha os requisitos do artigo 5°, XXXlll da Constituição Federal. no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias. certidões de atos. contratos ou informações de interesse 
particular ou coletivo, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que 
negar ou retardar a sua expedição. 
PARÁGRAFO ÚNICO - No mesmo prazo deverão ser atendidas as requisições 
judiciais, salvo se outro prazo for fixado pelo juiz. 

TÍTULO IV 
DA TRIBUTAÇÃO, DAS FINANÇAS E DOS ORÇAMENTOS 

CAPITULO 1 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

SEÇÃO 1 
DOS TRIBUTOS 

ARTIGO 151 - Compete ao Município instituir os seguintes tributos: 
1. Os impostos previstos nesta Lei e outros que venham a ser de sua 

competência ; 
li. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização 

efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou posto a sua disposição; 

Ili. Contribuição de Melhoria decorrente de obras públicas; 
IV. Contribuição, cobrada de seus servidores para custeio, em beneficio 

destes, de sistemas de previdência e assistência social. 
1° - Os impostos. sempre que possível, terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte , facultado áAdministração Tributaria , 
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especialmente para conferir efetividade a esses objetivos , identificar, respeitados 
o direitos individuais e nos da Lei , o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. 
2° - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

SEÇÃO 
DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS 

ARTIGO 152 - Compete ao Município instituir impostos sobre: 
1. Imposto, sobre as propriedades Predial e Territorial Urbana; 
li. Imposto sobre a transmissão " inter vivos" , a qualquer titulo, por ato oneroso, 
de bens imóveis, por natureza ou acesso física , e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de diretos a sua aquisição; 
Ili. Imposto sobre serviços de qualquer natureza , não incluídos na competência 
Estadual compreendida no artigo 155, 11,da Constituição Federal .definidos em lei 
Complementar; 
1° - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182,$4°, 
Inciso li da Constituição Federal imposto previsto no inciso 1 poderá : 

1. Ser progressivo em razão do valor do imóvel; e 
li. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 

Imóvel . 
2° - O imposto previsto no inciso li : 

1. 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, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for compra 
e venda desses bens ou direitos, locação bens imóveis ou arrendamento mercantil ; 

li. Compete ao Município da situação do bem. 
3° - Em relação ao imposto previsto no inciso li do caput deste artigo, cadê a Lei 
complementar: 

1. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; 
li. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior; 
Ili. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios 

fiscais serão concedidos e revogados . 1 

5° - Lei municipal estabelecerá critérios objetivos para a edição e atualização e 
atualização da Planta Genérica de valores Imóveis, de 02(dois) em 02 (dois) anos, 
tendo em vista a incidência do imposto previsto no inciso 1. 

SEÇÃO Ili 
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

ARTIGO 153 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte , é 
vedado ao Município: 

1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça ; 
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li. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente. proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional 
ou função por ele exercida, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos; 

Ili. Qualquer isenção, redução da base de cálculo. concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária, só 
poderá ser concedida mediante lei específica; 

IV. A Lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a 
condição de responsável pelo pagamento do impostos ou contribuição, cujo o fato 
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada á imediata e preferencial restituição 
da quantia paga, caso não realize o fato gerador presumido; 
ARTIGO 154 - É vedado ao Município estabelecer diferença tributária entre bens e 
serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino; 

ARTIGO 155 - É vedada a cobrança de taxas: 
1. Pelo exercício do Direito de petição á Administração Pública em 

defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 
li. Para obtenção de cerzidores em repartições publicas, para defesa 

de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. 

CAPÍTULO li 
DO ORÇAMENTO 

ARTIGO 156 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
1 • O Plano Plurianual; 
li . As diretrizes Orçamentárias; 
Ili. Os Orçamentos Anuais. 

1° - A Lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma setorizada , as 
diretrizes, objetos e metas da Administração para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada. 
2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias corresponderá as metas e prioridades da 
Administração Municipal , incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subseqüente, orientará a elaboração da lei Orçamentária anual e disporá sobre as 
alterações na Legislação Tributária . 
3° - O Poder Executivo publicará, até o dia 20(trinta) de cada mês, o Balancete das 
contas Municipais. 
4° - Os planos e programas setoriais serão elaborados em consonância com o Plano 
Plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. 

ARTIGO 157 - A Lei Orçamentária anual compreenderá : 
1. O Orçamento anual direta e indireta; 
li. O Orçamento das autarquias e fundações instituídos ou mantidas 

pelo Município; 
Ili. O Orçamento de Investimentos das empresas em que o Município, 
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direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 
1° - O Projeto de Lei Orçamentária será acompanhado de demonstrativo do efeito 
sobre as receitas e despesas, decorrer de isenções, anistias, remissões, subsidio e 
benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 
2° -A Lei Orçamentária anual não conterá dispositivo estranho á previsão da receita 
e á fixação da despesa], não se incluindo na proibição a autorização para abertura 
de créditos, ainda que por antecipação de receita, atendida a legislação pertinente. 

ARTIGO 158 - Os Projetos relativos ao Orçamento Plano Plurianual, as Diretrizes 
Orçamentárias e ao Orçamento Anual são de iniciativa exclusiva do prefeito e serão 
apreciados pela Câmara Municipal, com observância critérios estabelecido no seu 
regimento. 
1° - Caberá a Comissão de Finanças e Orçamento: 

1. Encaminhar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo; 
li. Aos pareceres de que trata o inciso 1 deste parágrafo deverão ser 

emitido em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos projetos pela respectiva 
Comissão. 
2° - As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou de créditos adicionais 
somente poderão ser aprovados quando: 

1. Compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

li. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes 
de anulação de despesas, excluídos os que incidem sobre: 

a. Dotação para pessoal e seus encargos; 
b. Serviços da dívida. 

Ili. Relacionados com a correção de erros ou omissões; 
IV. Relacionados com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

3° -As emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias somente poderão ser 
aprovadas quando compatíveis com o Plano Plurianual. 
4° - O Poder executivo poderá enviar mensagem á Câmara para propor modificação 
nos projetos a que se refere este Artigo enquanto não iniciadas a votação, na Câmara 
Municipal, da parte cuja alteração é proposta. 
5° - Apliçam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o 
disposto neste capítulo, as demais norma;; relativas ao Processo Legislativo. 
6° - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei 
orçamentária anual , ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizadas, 
conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia autorização 
legislativa, são vedados: 

1. O início de programa ou projetos não incluídos na lei orçamentária 
.anual ; 

li. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 
excedam os créditos orçamentários ou adicionais; 

Ili. A realização de operações de crédito que excedam o montante das 
despesas de capital, ressalvadas as autoridades mediante créditos suplementares 
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ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta ; 
IV. A vinculação de receita de imposto á órgão, fundo ou despesa, nos 

termos da Constituição Federal; 
V. A abertura de crédito suplementarou especial sem prévia autorização 

legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; 
VI. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de 

uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem previa 
autorização legislativa; 

VII. A concessão ou utilização de créditos ilimitados; 
VIII. A utilização, sem autorização legislativa específica de recurso do 

orçamento fiscal, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresa, fundações e 
fundos; 

IX. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem previa autorização 
legislativa. 
7° - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá 
ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem Lei que autoriza a 
inclusão sob pena de crime de responsabilidade. 
8° - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no Exercício Financeiro 
em que forem autorizados, salvo se o Ato de autorização for promulgado nos últimos 
quatro meses daquele 8xercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, 
serão incorporados as orçamento do exercício financeiro subseqüente. 
9° - A abertura de crédito extraordinário, somente será admitida para atender as 
despesas imprevisíveis e urgentes. 

ARTIGO 159 - Os recurso correspondentes ás dotações orçamentárias, inclusive 
créditos suplementares e especiais, destinadas ao Poder Legislativo , ser-lhe-ão 
entregues até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês. 

ARTIGO 160 -A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderão 
exceder aos limites estabelecidos em lei complementar. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargo ou alteração de estrutura de carreiras, bem como 
a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração 
Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas pelo Poder Público, só poderão ser 
feitas: 

1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender a 
projeções de despesa e aos acréscimos dela decorrentes; 

li. Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

TITULO V 
DA ORDEM ECONÔMICA 

CAPÍTULO 1 
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DOS PRINCIPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONOMICA 

ARTIGO 161 - O Município, dentro de suas competências , estimulará e organizará 
atividade de produção de bens e serviços.garantido o seu crescimento de forma 
equilibrada com sua realidade sócio-econômica. 

ARTIGO 162-0 Município dispensará ás microempresas de pequeno porte , aos micros 
e pequeno produtores rurais, assim definidos em lei, tratamento jurídico diferenciado, 
visando a incentiva - los pelas simplificação de suas obrigações administrativas e 
tributárias, ou pela eliminação ou redução destas, por meio de Lei . 

ARTIGO 163 - A lei apostará e estimulará o cooperativismo e outra formas de 
associativismo. 

CAPITULO li 
DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

SEÇÂOl-POLITICAORBANA 

ARTIGO 164-No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 
urbano, o Município assegurará: 

1. O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia 
do bem estar de seus habitantes; 

li. A participação das Entidades representativas da sociedade no estudo, 
encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhe 
sejam concernentes; 

Ili. A preservação, proteção do meio ambiente, urbano e cultural; 
IV. A criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, 

urbanístico, ambiental , turístico e de utilização pública ; 
V. A observância das normas urbanísticas, de segurança , higiene e 

qualidade de vida ; 
VI. A restrição á utilização de áreas de riscos geológicos; 
VII. As áreas verdes ou institucionais não poderão, em qualquer hipótese, 

ter sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos, alterados. 

- e 
SEÇAO li - DO PLANO DIRETOR 

ARTIGO 165 - O plano Diretor, que servirá como instrumento da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana, será aprovado pela Câmara ; 

. ARTIGO 166 - O Plano Diretor deve prever normas de desenvolvimento para todo 
o território municipal , podendo as disposições ser especiais para a zona rural que 
atenderá a objetivos diferentes daqueles previstos para a zona urbana. 
1° - O desenvolvimento municipal , tanto da zona urbana quando a zona rural , deverá 
ser executado com atenção a preservação do meio ambiente. 
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ARTIGO 167 - O plano Diretor deverá contemplar em seus dispositivos os direitos 
das pessoas portadores de deficiência , especialmente quando o seu acesso a bens, 
inclusive os privados e serviços públicos. 

ARTIGO 168 - O Plano Diretor definirá para cada zona da cidade e para os bens 
imóveis nelas situados, a função social dessas propriedades a fim de alcançar a 
melhoria da qualidade de vida da população. 
1° - Deverá o Plano diretor prever outras leis de natureza urbanística que lhe serão 
complementares e definir os instrumentos urbanísticos que poderão ser utilizados para 
a implementação de medidas de urbanização para o atendimento de suas diretrizes. 
2° - O Plano Diretor devera apresentar gráficosb e mapas de localização das áreas 
urbanas e rurais onde poderá haver intervenção urbanística, designando seus 
objetivos fundamentais. 

ARTIGO 169-Na definição de requisitos especiais para parcelamento do solo urbano, 
o Plano Diretor definirá regras voltadas á manutenção do sistema viário oficial , de 
modo que a implantação de novos urbanos com a abertura de novas vias não vias 
não interrompa, o sistema viário já existente. 

SEÇÃO - Ili - DESENVOLVIMENTO URBANO 

ARTIGO 170-Ao Município compete, de acordo com as diretrizes de desenvolvimento 
urbano, a criação e regulamentação de zonas industriais, obedecidos os critérios 
estado.mediante lei , e respeitadas as normas relacionadas ao uso e ocupação do 
solo e ao meio ambiente urbano e natural. 

ARTIGO 171 - Somente serão autorizadas construções de conjuntos habitacionais 
em cujo projetos contarem a instalação, com recursos da empresa construtora: redes 
de águas e esgoto, rede de energia elétrica, inclusive iluminação publica , guias e 
sarjetas.as fano, arborização e áreas de lazer. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os conjuntos de que trata o presente artigo, somente serão 
entregues para os interessado adquirentes, deste que cumpridos todos os requisitos 
neles exigidos cabendo a Prefeitura, sob p~na de responsabilidade , acompanhar, 
desde a aprovação do projeto, as obras de construção. seu término, expedição de 
habite-se e respectiva entrega aos adquirentes. 

ARTIGO 172 - O direito a propriedade é um preceito constitucional , dependendo 
seus limites e seu uso, da convivência social. 
1º·-A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende ás exigências 
fundamentais e ordenação da cidade expressa no plano diretor. 
2° -As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com previa e justa indenização 
em dinheiro. 
3° - É facultado ao Poder público Municipal , mediante lei específica para inclu ída no 
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Plano Diretor, exigir nos termos da Lei Federal , do proprietário do solo urbano não 
edificado, sob utilizado ou não utilizado , que promova seu adequando aproveitamento, 
sob pena, sucessivamente de: 

ARTIGO 173 - Aquele que possuir sua área urbana de até duzentos e cinqüenta 
metros quadrados, por cinco anos, ininterrupto e sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á domínio desde que não seja proprietário 
de outro imóvel urbano ou rural. 
1° - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou a 
mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
2° - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor de uma vez; 
3° - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

ARTIGO 174 - O Município fica incumbido de promover e estimular programas de 
construção de moradias populares, de melhorias das condições habitacionais e de 
saneamento básico./ 

SEÇÃO- IV - DO DESENVIOLVIMENTO RURAL 

ARTIGO 175 - O Município, objetivando o crescimento equilibrado de área urbana 
e da área rural fará constar do Plano Diretor do Município, as Diretrizes de 
desenvolvimento da zona rural. 

ARTIGO 176 - O Município, dentro de suas competências, apoiará e estimulará a 
instalação de agroindústrias na zona rural, principalmente as de pequeno porte e 
artesanais, respeitadas as características da produção local e de acordo com o Plano 
Diretor do Município como forma de desenvolvimento do setor agropecuário e fixação 
do homem do campo. 

ARTIGO 177 - O Município aplicará anualmente 2% (dois por cento) de sua receita 
corrente , nos serviços de conservação do solo das propriedades rurais. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos que diz respeito ao "caput" do artigo poderão 
ser aplicados através de serviços executados diretamente pela Prefeitura, através de 
contratação de serviços de terceiros ou nq aquisição de maquinários especializados 
para tal fim . 

ARTIGO 178 - O Município manterá estrutura própria, e ou/ em convênio com o 
Estado e União, para assistência ao setor agropecuário . 

. ARTIGO 179 - A ação dos órgãos oficiais nas atividades agropecuárias atenderá 
aos imóveis que cumpram a função social da propriedade e especialmente aos mini 
e pequenos produtores rurais. 

ARTIGO 180-0 Município apoiará e estimulará o cooperativismo e o associativismo 
44 



como instrumento de desenvolvimento sócio- econômico. 

ARTIGO 181-0 transporte de trabalhadores urbanos e rurais . no âmbito da jurisdição 
territorial do Município de Oriente. far-se-á , através de ônibus. atendidas as normas 
de segurança estabelecidas em lei. 

CAPÍTULO Ili DO MEIO AMBIENTE, DOS 
RECURSOS NATURAIS E DO SANEAMENTO 

SEÇÃO 1 
DO MEIO AMBIENTE 

ARTIGO 182 - O Município providenciará , com a participação da coletividade , a 
preservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial 
e do trabalho, atendidas as peculiaridade regionais, locais e em harmonia com o 
desenvolvimento social e econômico. 

ARTIGO 183 - A execução de obras, atividades, processos produtivos e 
empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie , que 
pelo setor público, que: pelo privado, serão admitidas se houver resguarda do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A outorga da licença ambiental será feita pelos órgãos 
competentes do Estado e /ou da União, de acordo a legislação vigente. 

ARTIGO 184 - O Município visando garantir, níveis satisfatórios de qualidade 
ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente, e uso adequando 
dos recursos naturais, compete: 

1. Adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor 
privado, para manter e promover o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade 
ambiental , prevenindo a degradação em todas as suas formas e impedindo ou 
mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio ambiente degradado; 

li. Proteger a flora e a fauna. nesta compreendidos todos os animais 
silvestres , exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica e que provoquem extinçãocde espécie ou submetem os animais a 
crueldade , fiscalizando a extração. produção, criação, métodos de abates, transporte , 
comercialização e consumo de seus subprodutos e espécimes; 

Ili. Controlar e fiscalizar a produção, armazenamento e a comercialização 
de substâncias que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e 
meio ambiente ; 

IV. Disciplinar a restrição em concorrências públicas e ao acesso a 
benefícios fiscais ás pessoas físicas ou jurídicas condenadas por atos de degradação 
do meio ambiente; 

V. Promover medidas administrativas e judiciais de responsabilidade 
dos causadores de poluição ou de degradação ambiental; 
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VI. Promover a educação ambiental e a conscientização pública para a 
preservação, conservação e recuperação do meio ambiente; 

VII. Estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em 
áreas urbanas, com plantio de árvores, com assistências adequadas, objetivando 
especialmente a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal; 

VIII. Incentivar e auxiliar tecnologia as associações de proteção ao meio 
ambiente constituídas na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência 
de atuação; 

IX. Controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e 
empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do 
meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as sanções 
administrativas pertinentes. 
PARÁGRAFO ÚNICO- O Município poderá manter convênios com o Estados e com 
a União, visando o cumprimento das medidas preconizadas nos incisos 11, Ili e IX, 
até que se justifique a criação de estrutura própria. 

ARTIGO 185 - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independente de obrigação de reparar os danos causados. 

SEÇÃO li 
DOS RECURSOS HIDRICOS 

ARTIGO 186 - O Município criará legislação visando a proteção de mananciais 
existentes em sua área territorial e em especial aquelas destinadas ao abastecimento 
público. 

ARTIGO 187 - Fica vedado o lançamento de e fluentes e esgotos domésticos e 
industriais, sem o devido tratamento, em qualquer corpo d água. 
1° - A montante do ponto de captação do manancial utilizado para abastecimento 
público, não serão lançamentos efluentes líquidos, mesmo tratados. 

ARTIGO 188-0 Município, quando da aprovação dos loteamentos, exigirá, a completa 
infra-estrutura urbanas, correta drenagem das águas pluviais, pluviais, proteção do 
solo superficial e reserva de área destinadas ao escoamentos de água pluviais e a 
canalização de esgoto público, em especial nos fundos de vale. 

SEÇÃO Ili 
DOS RECURSOS MINERAIS 

ARTIGO 189 -Ao Município caberá registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões 
de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais em seu território. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 
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recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica preconizada 
pelo órgão público competente, na forma da lei. 

SEÇÃO IV 
DO SANEAMENTO BÁSICO 

ARTIGO 190 - O Município devera garantir a população urbana, o abastecimento 
de água em quantidade suficiente e cuja qualidade esteja de acordo com padrões 
de portabilidade. 

ARTIGO 191 - O Município deverá prover a zona urbana, em toda a sua extensão, 
de sistema de coleta de esgotos sanitários, devendo os mesmo, antes de lançados 
em corpos da água, serem obrigatoriamente tratados. 

ARTIGO 192- O Município adotará o sistema de aterros sanitários para disposição 
dos lixos urbanos, como formas de evitar a poluição ambiental. 
1º - O disposto no "caput" deste artigo não impede a instalação no Município ou em 
Consórcio com outros Município a instalação de indústrias de aproveitamento do lixo 
urbano ou de outras formas de disposição sanitariamente adequadas. 
2° - Poderá o município conceder a exploração da coleta e aproveitamento do lixo 
a empresa particular mediante lei própria . 
3° - Os resíduos sólidos de origem séptica e cirúrgica deverão ser obrigatoriamente 
incineradas em incineradores adequadamente projetados, construídos e operados 
pelo Poder Público Município, ou terceirizado, de forma de se evitar a proliferação 
de doenças infecto-contagiosas. 
4° - A coleta , o transporte , o tratamento e destinação final do lixo urbano, serão 
regulamentados por lei. 

ARTIGO 193 - O Município, com a finalidade de garantir os serviços e obras de 
saneamento básico, reservará anualmente, até 5% (cinco porcento) de suas receitas, 
para tal fim . 

TÍTULO VI 
DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO 1 
DA POLÍTICA SOCIAL DO MUNICÍPIO 

ARTIGO 194 - Compete ao Município a formulação de políticas sociais municipais 
abrangendo as áreas de assistência Social e Ação Comunitária por meio de programas 
e projetos que serão organizados, executados e acompanhados com fundamentação 
aos princípios que garantem a participação da comunidade. 
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1° - A Assistência Social compreende a ação emergencial e compensatória junto 
á família, a maternidade, a infância e adolescência, aos ídolos, aos portadores de 
deficiência e outros grupos vulneráveis em situação de incapacidade de suprir suas 
necessidades humanas básicas. 
2° - A ação comunitária desenvolve ações que facilitem aos grupos de bairros , 
associações comunitárias, sindicatos, entidades sócias e outras formas de organização 
popular participar da vida comunitária e na formulação e gestão das políticas sociais. 

ARTIGO 195-0 Município implementará sua social através da criação de organismos 
administrativos, bem como formulando convênios com a União, Estado, Município e 
Entidades privadas nos termos da Constituição Federal. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O Município estabelecerá a obrigatoriedade de integração 
das ações de todos os órgãos e entidades da administração, direta ou indireta, 
compatibilizando programas e recursos, evitando duplicidade da atendimento. 

ARTIGO 196 - O Município obrigatoriamente aplicara, anualmente, até 5% (cinco 
por cento) de sua receita na manutenção e desenvolvimento da política social. 

ARTIGO 197 -Ao Município cabe a responsabilidade de desenvolver uma política de 
ação para pessoas portadoras de deficiências, incrementando recursos econômico e 
técnicos para as instituições já existentes e criando, por força de demanda, Centro 
de atendimento Clínico, Profissionalização, Habitação e Reabilitação. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O Município propiciará financiamento e ou doação de 
equipamentos e aparelhos para reabilitação as pessoas portadoras de deficiência, 
que não possuem condições de adquiri-los. 

ARTIGO 198 - Para a proteção da criança e do adolescente, o Município criará o 
fundo especial respectivo, conforme dispuser a lei. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O Fundo Municipal para a criança e o adolescente captará 
recursos a serem aplicados em ações sociais. que façam parte da política Municipal 
de proteção e defesa da criança e adolescente. 

ARTIGO 199-AAssistência Social ao idoso deverá ser promovida pelo Poder público 
Municipal, através órgãos competentes. ou por meio de convênios de entidades 
especializadas da comunidade. 
PARÁGRAFO ÚNICO-As Entidades, para serem conveniadàs, deverão apresentar 
atendimento condizente com a dignidade da pessoa idosa, e respeitar o estatuto. 

ARTIGO 200 - Entre os beneficiários á assistência Social prestada sobre a forma 
. direta e ou indireta. estão incluídos os idosos ou os que estejam acometidos de um 

acelerado processo de envelhecimento, devidamente comprovado por laudo- médico. 
PARÁGRAFO ÚNICO-As formas de atendimento poderão ser de regime de internato, 
semi-internato, de acordo com as condições individuais e familiares do beneficiário. 
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CAPÍTULO li 
DA SAÚDE 

ARTIGO 201 - A saúde é direto de todos os munícipes e dever do Poder Público, 
assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação dos 
riscos de doença e de outros agravos ao acesso universal e igual nano as ações e 
serviços para a sua produção, proteção e recuperação. 

ARTIGO 202 - O Município no limite das suas responsabilidade e competências; 
1. Garantirá o acesso universal e igualitário de todos os habitantes do 

Município ás ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde , sem 
qualquer discriminação; 

li. Garantirá o acesso ás informações e esclarecimentos de interesse 
da saúde coletiva , assim como as atividades desenvolvidas pelo sistema; 

Ili. Promoverá condições dignas de tabano, saneamento, morada, 
alimentação, educação, transporte e lazer; 

IV. Promovera respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental . 

ARTIGO 203 - As ações e os serviços de saúde executados e desenvolvimento 
pelos órgãos e Instituições Estaduais e Municipais da administração direta, indireta, 
fundacional , serviços contratados e conveniados constituem o Sistema Único de 
Saúde, a nível Municipal, nos termos da Constituição Federal e Estadual. 

ARTIGO 204-Aorganização do Sistema Único de Saúde Municipal terá as seguintes 
diretrizes e bases: 

1. Descentralização sob a direção do Secretário da saúde; 
li. Integração das ações e serviços de saúde com base na regionalização 

e hierarquização do atendimento á adequada epidemiológica ; 
Ili. Universalização da assistência Integral á Saúde da população rural 

e urbana, de igual qualidade, garantido a instalação e acesso a todos os níveis de 
atendimento; 

IV. Gratuidade dos serviços prestados, vedada a cobrança de despesas, 
diferenças e taxas sob qualquer título. 

t 

ARTIGO 205 - As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo 
ao Município sua normatização, controle, execução, podendo suplementar mente, 
serem executados pelo setor privado, pessoa física ou jurídica. 
1° -A participação do setor privado no Sistema Único de Saúde regular-se-á segundo 
as normas de direito públicos, mediante convênio ou contrato, tendo referência as 
Entidades Filantrópicas e as de Fins lucrativos, observado o disposto no Artigo anterior. 
2° - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções privadas 
com fins lucrativos. 

ARTIGO 206 - É vedada a nomeação ou designação para cargo ou função de chefia 
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ou assessoramento na área de Saúde, em qualquer nível , de pessoa que participe 
de direção, gerencia ou administração de entidades que mantenham contratos 
ou convênios com o Sistema Único de Saúde, a nível municipal, ou seja por ele 
credenciado. 

ARTIGO 207 - Compete ao Município, através da Secretaria Municipal de Saúde: 
1. Dirigir o Sistema de Saúde Único do Município em articulação com 

a Secretaria de Estado da saúde; 
li. Prestar assistência a saúde, normatizar supletiva mente gerir, executar, 

avaliar e controlar os serviços de abrangência Municipal, considerando os critérios 
de área geográfica e descrição de clientela, bem como o principio da resolutividade 
dos serviços á disposição da população; 

Ili. Planejar e executar as ações de vigilância e promoção nutricional; 
IV. Planejar e executar as ações de vigilância e epidemiológica e da 

saúde do trabalhador, bem como as ações e o controle das condições e do ambiente 
de trabalho e dos problemas de saúde a eles relacionados; 

V. Planejar e executar as ações de controle do meio ambientes e 
saneamento básico; 

VI. Executar os programas e projetos estratégicos para o enfrentamento 
das prioridades Nacionais, Estaduais e Municipais, assim como situações emergências; 

VII. Celebrar consórcios intermunicipais de saúde quando houver indicação 
técnica; 

VIII. Celebrar contratos e convênios com serviços privados de abrangência 
municipal; 

IX. Formula e implementar a política de recursos humanos centrada 
nos princípios da profissionalização, participação e humanização, e que contemple: 

a. A capacitação e reciclagem permanente, e mecanismos que valorizem 
as equipes de saúde como conjunto e não como categorias funcionais isoladas; 

b. Condições adequadas de trabalho para a execução de sua atividades 
em todos os níveis. 

X. Elaborar e atualizar periodicamente o planejamento e orçamentário 
municipal de saúde em consonância com o Plano Estadual de Saúde e de acordo 
com as. diretrizes do Conselho Municipal de Saúde, aprovados em lei; 

XI. Compatibilizar e complymentar normas técnicas do Ministério da 
Saúde da secretaria de Estado da Saúde de acordo com a realidade do Município; 

XII. Administrar o Fundo Municipal de saúde; 
XIII. Implementar o Sistema de Informação em saúde; 
XIV. Acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de mortalidade; 
XV. Normatizar e executar a política municipal de insumos e equipamentos 

para a saúde. 

ARTIGO 208 - Ficam criadas no âmbito do Município, duas instâncias colegiadas 
de caráter deliberativo: -A Conferência Municipal de Saúde e o Conselho Municipal 
de Saúde. 
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1º -A Conferência Municipal de Saúde, convocada anual mente pelo Prefeito Municipal , 
com ampla representação da comunidade objetiva avaliar a situação do Município e 
fixar as diretrizes da política municipal de saúde. 
2° -A Conferência Municipal de Saúde poderá ser convocada , em caráter excepcional , 
pelo Conselho Municipal de saúde. 
3° - O Conselho Municipal de Saúde com o objetivo de formular e controlar a execução 
da política Municipal de Saúde. inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
será composto paritariamente por usuários. trabalhadores do Sistema Único de 
Saúde, Poder Publico e Entidades prestadoras de Serviços, sendo sua organização 
e funcionamento estabelecidos em regulamento. 

ARTIGO 209 - Compete ao Conselho Municipal de Saúde : 
1. Formular o Plano Municipal de Saúde a partir das diretrizes da política 
Estadual de Saúde e da Conferência Municipal; 
li. Aprovar o Planejamento Orçamentário, compatibilizando com a necessidades 
e prioridades expressas na política municipal de saúde, adequando a disponibilidade 
de recursos e articulando com o Poder Legislativo na elaboração orçamentária; 
Ili. Acompanhar e controlar a execução do Planejamento Municipal de Saúde 
através de relatórios periódicos do órgão gestor e outros instrumentos que se fizerem 
necessários. 

ARTIGO 21 O-É criado o Fundo Municipal de Saúde, de natureza contábil e financeira , 
administrado pela Secretaria Municipal de Saúde que reunirá a totalidade dos recursos 
destinados ao Sistema Único de Saúde. 
1° -Constituição receitas do Fundo Municipal de Saúde as provenientes do orçamento 
do Município, do estado, da seguridade Social: acréscimos, juros e correção monetária 
oriundos de aplicações de seus recursos.além de outras fontes; 
2º - É vedada o repasse e outra transferências de recursos do Fundo municipal de 
Saúde, as associação de empregados e serviços de qualquer natureza. 

CAPÍTULO Ili 
DA FAMÍLIA 

ARTIGO 211- O Município dispensara proteç~o especial ao casamento e assegurará 
condições morais, físicas e sociais indispensáveis ao desenvolvimento, segurança 
e estabilidade da família. 
1° - O Município suplementar á Legislação federal e a estadual dispondo sobre a 
proteção da infância, a juventude e as pessoas portadoras de deficiência, garantido
lhes o acesso a logradouros, edênico públicos e predadores e veículos de transporte 
coletivo; 
2° - Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas entre outras, as 
seguintes medidas; 

1. Amparo ás família numerosas e sem recursos; 
li. Ação contra males que são instrumentos de dissolução da família ; 
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Ili. Estímulo aos pais e as organização sociais para a formação física, 
intelectual, cívica, moral e espiritual; 

IV. Colaboração com as entidades assistenciais que visem a proteção 
e a educação da criança; 

V. Amparo á pessoas idosa, assegurando sua participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar e garantindo-lhe o direito ávida; 

VI. Colaboração com a União, com o Estado e com outros Município 
para a solução do problema dos menores desamparados ou desajustados, visando 
a sua permanente recuperação. 

CAPÍTULO IV 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES A LAZER 

SEÇÃO 1 
EDUCAÇÃO 

ARTIGO 212 -A educação, direito de todos os munícipes, será promovida mediante 
os dispositivos constitucionais do Estado e da União, com a colaboração da 
sociedade,visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercícios 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

ARTIGO 213 -A lei organizará o sistema de ensino municipal, levando em conta o 
principio de descentralização. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O ensino é livre a iniciativa privada, atendidas seguintes 
condições: 

1. Cumprimento das normas gerais das leis de diretrizes a bases da 
educação nacional; 

li. Autorização, fiscalização, controle e avaliação, na forma da lei. 

ARTIGO 214 - O Município responsabilizar-se-á prioritariamente pela educação 
infantil, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria, só podendo 
atuar nos níveis mais elevados supletivamente e, quando a demanda naqueles níveis 
estiver pleno e satisfatoriamente atendida, qualitativa e quantitativamente. 

t 
ARTIGO 215 - Serão fixados conteúdos mínimos para a educação infantil, de 
maneira a assegurar formação básica com o respeito aos valores culturais e artísticos 
regionais e nacionais. 
1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários das 
escolas oficias do Município e será ministrado de acordo a confissão religiosa do aluno, 
automaticamente quando capaz, ou por manifestação de seus pais ou responsáveis; 
2º - A educação infantil será ministrado obrigatoriamente em língua portuguesa; 
3° - A prática de educação física será obrigatória em todos os estabelecimentos 
municipais de ensino, e nos particulares, que recebam auxílio ou sejam conveniados 
com o Município, sem limite de idade. 
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ARTIGO 216 - O dever do Município para com a educação será efetivado mediante 
a garantia de: 

1. Atendimento em educação infantil; 
11. Atendimento ao educando na educação infantil. através de programas 

suplementares de material didático escolar, transporte escolar, merenda escolar e 
assistência a saúde do escolar. 
1º - O acesso ao ensino obrigatório é gratuito, é direto público subjetivo, acionável. 
mediante mandato de injunção. 
2° - O não oferecimento do ensino obrigatório e gratuito pelo Município, ou sua oferta 
irregular, importa em responsabilidade de autoridade competente . 
3° - Compete ao Município recensear seus educados no ensino infantil , zelando junto 
aos seus pais ou responsáveis pela freqüência a escola. 

Ili. Acesso aos níveis elevados de ensino, segundo a capacidade de 
cada educando. 

ARTIGO 217 -Anualmente, o Município promoverá exame clínico geral e especialmente 
oftalmológico em todas as crianças da rede municipal e estadual fundamental, 
procurando detectar prováveis infecções ou deficiência visual , bem como, aplicação 
do tratamento adequar1do,com autorização dos pais ou responsáveis . 

ARTIGO 218 - É vedado a cessão, sob qualquer título, de uso de próprios públicos 
municipais , para funcionamento de estabelecimento de ensino privado de qualquer 
natureza. 

ARTIGO 219 -A lei assegurará a valorização dos profissionais de ensino municipal, 
mediante a fixação de plano de carreira , piso sairiam profissional , carga horária 
compatível com o exercício das funções e ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos. 

ARTIGO 220 - O Município aplicara anualmente, na nunca menos que 25% (vinte e 
cinco por cento) da receita resultante de impostos, incluindo recursos provenientes 
de transferências. 
1º - Os recursos serão destinados á educa~ão pública, prioritariamente, podendo 
ser alocados ás escolas comunitárias ou filantrópicas , definidas em lei , desde que: 

1. Comprovem finalidade não . lucrativas e apliquem seus excedentes 
financeiros em educação; 

li. Assegurem destinação de seu patrimônio a escola congênere 
sediada no Município ou Escola Pública Municipal, no caso de encerramento de 
suas atividades. 
2° - Destinados ao transporte de alunos da rede publica , de acordo com a lei municipal . 

ARTIGO 221 -Cabe ao Município dar prioridade educacional nos diversos segmentos 
para melhoria do ensino no que se refere a recursos destinados a complementação 
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do educação básica.Para isso requer: 
1. Manter Biblioteca Pública ao alcance de toda a comunidade e, em 

especial, aos alunos do ensino fundamental do Município ; 
li. Descentralizar o sistema de Biblioteca Pública para facilitar o acesso 

aos alunos de periferia e deficientes em especial; 
Ili. Fazer com que cada unidade escolar seja um ramal da biblioteca 

pública, atendendo aos alunos e comunidade. 

SEÇÃO li DA CULTURA 

ARTIGO 222 - O Município, em consonância com o Estado e União a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e o acesso ás fontes da cultura e apoiará e incentivará 
a valorização e a difusão de suas manifestações. 

ARTIGO 223 - O Município, em consonância com o Estado e a União deverá: 
1. Proteger os documentos, as obras e os demais bens de valor 

histórico, artístico e cultural , os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos; 

li. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de 
arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural ; 

Ili. O Município estimulará desenvolvimento da ciência , das artes das 
letras e da cultura em geral, observado o disposto na Constituição Federal. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de 
alta significação para o Município. 

ARTIGO 224 - A Lei disporá sobre composição, atribuições e funcionamento do 
Conselho Município de Cultura. 

SEÇÃO Ili 
DOS ESPORTES E LAZER 

ARTIGO 225 - O Município apoiará e incrementará as práticas esportivas na 
comunidade, com direito a todos, bem forma de integração social, mediante estímulos 
especiais e auxílio materiais ás agremiaçtões amadoras organizadas pela população 
de forma regular. 

ARTIGO 226 - O Município incentivara a pratica de atividade de lazer, como forma 
de integração social mediante: 

1. Reserva de espaços verdes ou livres em forma de parques, bosques, 
. jardins e assemelhados, como base física de lazer; 

li. Construção e manutenção de parques infantis, centros de juventude 
e de convivência comunitária, adequados á prática de esportes e lazer; 

Ili. A construção e manutenção de espaços devidamente equiparados 
para as práticas esportivas e de lazer popular 
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IV. A promoção, estímulo, orientação e difusão da prática de Educação 
Física. 

V. Aproveitamento dos recursos naturais para a prática de atividade de 
lazer e turismo; 

VI. Adequação dos locais já existentes e previsão das medidas 
necessárias quando da construção de novos espaços tendo em vista a prática de 
esportes e atividade de lazer por parte das pessoas portadoras de deficiência, idosos 
e gestantes, de maneira a integrá-los aos demais cidadãos. 
1° - O Município apoiará e estimulará as entidades e associações que se dedicam 
as práticas esportivas e de lazer; 
2º - O Município implantara a pratica de Educação Física, a partir da educação 
enfatue, inclusive aos portadores de deficiências. 
ARTIGO 227 - As atividades esportivas e de fazer implementadas pelo Município 
serão desenvolvidas de forma articulada com as atividades culturais , visando á 
implantação e ao desenvolvimento do turismo local. 

ATO DAS DISPOSIÇÕES ORGÂNICAS E TRANSITÓRIAS E TRANSITÓRIAS 

ARTIGO 228 - O regimento Interno da Câmara Municipal deverá ser adequando 
ás disposições desta Lei Orgânica sempre a aprovação de Emendas altere seu 

conteúdo. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Caberá a mesa da Câmara constituir Comissão Mista 

encarregada de elaborar estudos preliminares para apresentar o Projeto de 
Resolução do Regimento Interno; 

ARTIGO 229 - Os Cemitérios, no Município, terão sempre caráter secular, e serão 
administrados pela autoridade municipal, sendo permitido a todas as confissões 

religiosas praticar nele os seus ritos . 
PARÁGRAFO ÚNICO -As associações religiosas e os particulares poderão, na 

forma da lei, manter cemitérios próprios , fiscalizados, porém pelo Município; 

ARTIGO 230 - O Município não poderá dar nome de pessoas vivas a logradouros 
e vias públicas, bens e serviços ~úblicos de qualquer natureza; 

ARTIGO 231 -A Prefeitura Municipaf, terá 180(cento e oitenta) dias para 
adequar as alterações promovidas por essa lei Orgânica Municipal a partir da sua 

promulgação. 

ARTIGO 232 - Esta Lei Orgânica, assinada e aprovada pelos integrantes 
da Câmara Municipal, será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal, 

inclusive suas Disposições Orgânicas Transitórias, entra em vigo em 01 de 
janeiro do ano de 2007, revogadas as disposições em contrário. 
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