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PR EA MB U LO 

"Nos, os representantes do povo de MONSEN HO R TABOSA no exercicio 
da competencia derivada, expressa na Constituic5o da Republica Federativa do 
Brasil, invocando a protegEo de Deus, promulgamos a presente Lei Organica, fun- 
dada na harmonia social visando assegurar a Liberdade, o Bern Estar, o Desenvol- 
virnento, a Igualdade, a Justica e a Seguranca, como valores supremos de uma so-
ciedade fraterna e pluralista." 
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TiTULO I 
DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALS 

CAPITULO I 
DISPOSIOES PRE LIMINARES 

Art lo. - 0 Munig(pio de 'Mons. Tabosa, pessoa jurfdica de direito pobli-
co intern, exprime a sua autonomia polftica, na esfera de sua competancia, me-
diante as Leis que adotat, observados os princfpios da Constituict da Republica 
Federativa do Brasil, da! Constituicffo do Estado do Ceala e desta Lei Organica, 
obedecido o seguinte: 

I - promogffo da Jaiitica Social, assegurando a todos a participagfio nos bens 
da riqueza e da prosperidade; 

II - defesa: 
a) - da igualdade a combate a qualquer forma discrirninatoria em razio de 

or, origem de nascimerito, crenga religiosa ou convicgffo polftica, filos6fica, de- 
ficiencia fisica ou mental, enfermidade, idade, atividade profissional, estado civil 
ou classe social; 

b) - do patrimonio histforico, cultural e artfstico do Municfpio; 
c) -e protecEo do meio ambient; 
d) - dos direitos huthanos e individuals; 
III - respeito a legalidade, a moralidade e probidade administrativa; 
IV - desenvolvimento de servicos sociais e programa de habitacao, de educa- 

cab gratuita, se possfvel, em todos os ravels, de saude, com prestack assistencial 
aos neceisitados; 

V - incentivo ao lazer, ao desporto e ao turismo, atraves de programas e ati-
vidades voltadas para os interesses gerais; 

VI - remuneeracao condigna e valorizacffo profissional do servidor munici- 
Pa 

VII - fomento e estimulo a producffo agro-pecuaria e demais atividades dco-
nornicaS, inclusive artesanal. 

the Parigrafo Unico • Sffo reservadas ao Municfpio as competancias que nag) 
sejam vedadas pelas Constituiclies, referidas no "caput" deste artigo. 

Art. 2o. - 0 Povo 6 a fonte de legitimidade dos Poderes Constituidos, exer- 
ndo-os diretamente, ou por seus representantes, investidos na forma constitu-

cional. 

Art. 3o. - 0 Municfpio Integra a dials& polftico-administrativa do Estado, 
oglendo ser dividido em distritos, criad'os, organizados ou suprimidos por Lei 
Unicipal, observada a legislacffo estadual e o disposto nesta Lei Orgdnica. 
I Pardgrafo Onico - A Sede do Munic(pio tern a categoria de cidade e da-lhe nbme; a do distrito tern a categoria de vita. 

Art. 4o. -  
es 	 Sffo sfmbolos do Munic(pio a Bandeira, o Brask e o Hino, vigo- 

r. a data da promulgacgo desta Lei Organica e os que vier a adotar. (art. 13, 
CF.). 

TiTULD I I 
DA ORGANIZACAO MUNICIPAL 

_ 
SE cA0 

DISPOSI COES GERMS 

Art. 5o. - Sao poderes do Municfpio, indepndentes e harmbnicos entre si, 
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o Executivo e a Legislative. 
Paragrafo Unico - E vedada a delegado de atribuic6es entre os Poderes 

sendo defeso ao titular de mandato eletivo em urn Poder, ocupar cargo ou func5o 
no outro Poder, Salvo as exceceies de ordem constitutional. 

Art. 6a. - Os Poderes Municipals e Ordos que Ihes sejam vinculados sho 
acessfveis ao cidad5o, por peticab ou represented°, em defesa de direito ou em 
salvaguarda de interesse comum. 

§ 1o. - A autoridade municipal a que for dirigida a petido ou representado, 
devera oficializar-Ihe o ingresso, assegurar-lhe rapida tramitagab e dar-the funda-
mentado legal ao exarar a decislo final. 

§ 2o. Dit decido adatada pela autoridade municipal, a que tenha sido 
dirigida a represented° ou petido, tern conhecimento o interessado, atraves da 
publicado do respective despacho ou por correspondancia, no prazu maxim° de 
sessenta dias, a canter da data da protocol izacao doidocumento e se o requerer, 
ser-lhe-e fornecida certid5o. 

§ 3o. - A qualquer do ppvo sere assegurado o direito de tomer conhecimep-
to, em carater gratuito, do que constar, a seu respeito, em registro de bancos de 
dados ou de documentos do Municipio, bem como, do fim a que se destinam 
formacties arq u Nadas, podendo, a qualquer tempo, ex igir-lhe retif 'cacao. 

§ 4o. • Podera o cidad5o mover aq5o popular contra abuso de poder para 
defesa do meid ambiente, diante tie ledo ao patrirminio publico, ficando o 
infrator ou autoridade omissa, responsavel pelos danos causados e pelas despesas 
processuais decorrentes, ( art. 7o. - C.E.). 

Art. 7o. - Atraves de manifestacro de, pelo menos, eine° por cento do elei- 
torado, é assegurada ainiciativa popular de materia de interesse especifico do Mu-
nicfpio, da cidade, distritos, povoados ou de bairros. (art. 29, inciso XI da CF.). 

Paragrafo Unico - A iniciativa popular dar-se-a mediante apresentado 
Camara Municipal de projeto de lei, obedecida a exigancia contida no artigo an-
terior, devendo tram itar, no prazo de qu arsine e cinco dies, em regime de priori-
dade, e em turno Unico de discusdo e votack para suprir omiss5o legislative. 
(Art 6o. 55 1°. e 2o. C.E.). 

Art. 80. °O territario do Municfpio somente sofrera alterac6es, observada a 
legislado estadual pertinente, nos termos do Arts. 18 § 4o. e 30, inciso W da 
Constituido Federal. 

SEDAO II 
DA COMPETENCIA DO MUNICIPIO 

Art 9o. - Compete ao Municfpio prover os seus interesses e o bem estar de 
ma populaceie. 

lo. - Cabe-Ihe, privativamente: 
I - zelar pela guarda das Constituic6es do Brasil e do Estado do Ceara, das 

Leis e das I nstitu icdes Democraticas e iegislar sabre assunto de interesse local, e, 
no que couber, suplementarmente, a legislac5o federal a estadual. (art. 15 - C.E.). 

II • In stitu ir : 
a) - e arrecadar os tributos de sua competancia; 
b) - feiras livres, regulardo(lhes o funcionamento, inclusive de mercados e 

matadouros, 
III Criar, organizar ou suprimir distritos, observada a Lei No. 11.659, de 

28 de dezembro de 1989, atendido, no que couber, o disposto no § 4o. do art. 18 
da Constituido Federal; 

IV - Organizer: 
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a) - e prestar diretamente, ou sob regime de concessk ou permissao, os ser-
yams publicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo que tern ca- 
rater essencial e o de taxis, fixando-Ihes as respectivas tarifas; 
(art. 28, inciso IV -- da C.E. e art 29 — C.F.) 

b) - e regulamentar os seus servipos. 
V - Dar publicidade a Leis, Decretos, Ed itais e demais atos administrativos, VI .

- Estabeleeer o regime juridic° de seus servd ores a organizer o respectivo quadro, nos termos da lei. 

VII - Adquinr, os seus bens, inclusive atraves de deapropriapao, por necessi-
dade ou utilidade aUblica ou por interesse social, aceitar doep5o, autorizar-Ihes 
a venda, hipoteca, aforamento, arrendamento ou permuta; 

VIII - Fiscalizat 
a)

- os pesos a medidas e as condipoes de validade dos *eras a liment(cios e perecfveis; 
b) - a aplicapad de recursos recebidos por organs ou entid ad es; 
c) - instalap5es sanitarian e eletricas, determinar as condip5es de seguranca e higiene das habitagoes e vistoriar quintais, terrenos nab ocupados, baldios, abando-

nados ou sub-utilizaplos, obrigando os seus proprietarios a manta-los em condipoes 
de higiene, limpeze esalubridade; 

I - Regulamentar: 
a) - a fixap5o de cartazes, letreiros faixas, anuncios, paineis e a utilizapao de 

outros meios de publiciziade ou propaganda, inclusive a eleitoral, nos termos da legislacao pr6pria; 
b) - atraves do Codigo de Postura e/ou do, Codigo de Obras, a construck, 

reparaclo, demon*, arruamento e quaisquer outras obras, inclusive abertura, 
lirnpeza, pavimentapao, alargamento, alinhamentb, nivelamento e emplacamento 
ilas vies pUblicas, numerap5o de casas e edificios, cOns'trucifo ou conserve* de mu 

Pralhas, canals, calpadas, viadutos, pontes bueiros, totes, chafarizes, jandins,'pra-
as de esportes, cpmpo de pouso pare aeronave e arborizar ruas, aveniclas e logra-

douros pUblicos, protegendo as plantas e arvores je existentes; 
c) - os servicos funerarrios e administrar os cemiterios; enquanto n5o secu-

larizados, os de associacoes ou confiss5es religiosas, sendo-Ihes defeso recusar 
apultura onde n5o houver cemiterio secular; conceder, em concorrencia publica, 
am carater de monopalio, se o exigir o interesse public°, a explorap5o do ser-deo funerario; 
1 	

d) - a utilize* dos logradouros publicos, e, no perfmetro urbano, deter- 
(niner o itinerario e os pontos de parada dos transportes coletivos, bem como, o 
e estacionamento de taxis e outros ve(cubs; 

e) - as atividades urbanas,fixando-lhes condicOes e horario de. funcionamento, 
X - Dispor sobre: 

le 	
a) - registro ;  vacinapab e capture de animais, com a finalidade, entre outras, 

ores; erradicapao da raiva e de molestias de que possam ser portadores ou transmis- 

b) - preven* ou combate ao incendio, a defesa civil e a prevenpadde aci-
entes naturals, em articulaclo com a Uniab e o Estado; 

 
c) - apreensab a dep6sito de semoventes, mercadorias ou coisas moveis em 

ral, no caso de transgressed de leis, decretos ou postures municipais, bem como bre &forma 
e condicao da venda ou da devoluplo do que tenha sido apreendi-o; 

d) - limpeza rthblica, coleta domiciliar e destine* final do lixo urbane,. 
- XI -Sinalizar as vies urbanas e as estradat municipais, fixer os limites das 

nos de silencio, discipliner as servicos de carga e descarga e a fixack da tonela-
g M maxima de ve(culos que nelas circulem. 

XII - utilizer o exerc(cio do seu poder de pol(cia nas atividades sujeitas a i
s fiscalizapio que violarem as normas de Wide, sossego, higiene seguranpa, 
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moralidade e outras de interesse da coletividade; 
XI II - estabelecer e impor multas ou penas dsiciplinares por infra* de leis, 

regulamentos Cu postures municipais; 
XIV 	 interditar edificaceies em ruinas, fazer demolir, restaurar, reparar 

qualquer construpao que ameace a sal:J(1e, o bem estar ou a seguranca da 
comunidade; 

XV - expedir alvara de funcionamento de casas diversoes,espetaculos, jogos 
permitidos,hoteis,bares,restau rantes,casas co mercia is desde que p reench am as con-. 
toes de ordem,seguranca,higiene,promovendo a cassackda respective licence no ca-. 
so  de danos 'a spade, ao sossego, aos bons costumes e a moralidade pablica; 

XVI - desianar local e horario de funcionamento para os servicos de auto- 
f alantes cujo rhistro a obrigaterio, e manter, sabre eles, a necessaria fiscalizac5o 
em defesa da moral e tranquilidade publica; 

XVII - plaborar e executar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integra- 
do do Municipio; 

XVIII - instituir e manter em cooperap5o com a Uni5o dos Estados, progra-
mas que assegyrem: 

a) - saOde e assistencia pOblica, protec5o e garantia as pessoas portadoras 
de deficiencies; 

b) - educacao, com prioridade para o ensino fundamental e a pre-escola; 
c) - proteger o meio- ambiente;; 
d) - proteger as florestas, a fauna e a flora; 
e) - fomenter a produce° agro-pecuaria e organizer o abastecimento ali-

mentar; 
f) promover programas de habitacao com a construcao de moradias e me-

lhoria das cond Vies habitacionais e de saneamento basico; 
g) - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessOes de direitos de pesquisa e 

explore* de recursos hidricos e minerais em seu territ6rio, de cuja explore* 
participara ou tera compensacao financeira, nos termos do artigo 20 da Constitui- 
pEo Federal; 

h) - estabelecer e implanter politica de educac5o para a seguranca do tran-
sit°, 

i) - promover adequado ordenamento territorial no que couber, mediante 
planejamento e controle, do uso, do parcelamento e da ocuparjo do solo urbano, 
e 

j) promover a proteclo do patrimonio hist6rico cultural local, respeitada 
a acifo fiscalizadore da Lin*, e do Estado. 

XIX - energizer povoados, vilas ou aglomerados humanos, inclusive executar 
piojetos de linhas degletrificagao rural e de iluminag5o publica, 

XX - conceder licence para: 
a) - localizag5o, instalac5o e funcionamento de estabelecimentos industriais, 

comerciais e de servico, fix ando-lhes Florid° de funcionamento; 
b) - exercfcio do comarcio eventual, ambulante ou informal; 
XXI - combater, atraves da ap5o social do Municipio as causas da pobreza e 

os fatores de marginalize*, promovendo a integricao dos setores menos favore-
cidos; 

XXII - estabelecer servid6es necessaries ao seu servico e ao interesse comum 
da coletividade; 

XXI II - 'executer obras de: 
a) construgab, •bertura, pavimentagio e conserve* de estradas, vies pig 

blicas, parques, jardins e hortos florest isis; 
b) - edificacio e conserve* de predios pablicos municipals. 

Art. 10 - Nos termos do 5 80. do art. 144 da Constituiglo Federal, podera o 
Municfpio, para proteg5o dos seus bens, sernricos e instalagoes, instituir a Guarda 
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Municipal, cujas atribuigeies e composicao sera° definidas por lei ordinaria. 

' Art. 11 - 0 Munidpio participara, igualitariamente, da composigao do Con-
telho Deliberativo e do Conselho Diretor da Micro-R egiao a quer vier a integrar-se nos termos 

da lei complementar estadual (51 o., § 2o. do art 43 — C.E.). 
§ 1o. • Do Conselho Diretor participargo o Presidente da Camara, e dois 

Vereadores, sendo um representante da corrente majoritaria a outro da corrente 
)ninoritaria (art 43, § 2o. inciso II, alfnea "a", da C.E.): 

5'2o. - Na ausencia ou impediment° do Prefeito, competira ao Vice-Prefei-
to substituf-lo nas reunioes do Conselho Diretor a que se refere o inciso IV, § 

-2o., art 43 da C.E. )3,  

Art. 12'- 0 Municipio podera celebrar convenios, acordos ou contratos corn a 
(Milo, o Estado, entidades privadas, ou outros Municfpios para a execucao de 

co mum. prograrnas, projetos, obras, atividades ou servicos de interesse social, coletivo e 

Paragrafo Unico - No prazo max imo de trinta dias, o Prefeito dare deride a 
Camara, dos contratos, convenios ou acordos firmados pelo Munidpio, coin 
brglos ou entidades pOblicas ou privada,acompanhada da respectivadocumentacao. 

glI. Arty 13 - Sao partes legftimas para prop& agao direta de inconstitucionali- adede lei ou de ato normative municipals o Prefeito, a Mesa da Camara, ou en-
tidade de classe ou organizageo sindical, nos termos do inciso V, do art. 127 da 
Constituicio Estadual. t 

Art 14 - E vedado ao Municfpio: 
I — - criar distinck ou preferencia entre cidadlos; 
II - instituir: 
a)

- cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los, embaracar-lhe o funciona-
,. Mento ou manter corn eles ou seus representantes relack de dependencia ou 

ressalvada, na forma da lei, a colaboragao de interesse publico (Art 19, iris° I • C.F.); 
b)

- tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situagao 
equivalente, proibida qualquer distincao, em razao de ocupagao profissional ou ncao por 

eles exercidas, independentemente de den om inack ju rid ica dos rend i- 
entos, tftulos ou direitos, nos termos do art. 150, Constituid5o Federal e estabe-

I der diferenda tributaria entre bens e servicos de qualquer natureza, em raz5o de 
s a procedencia ou destino; 

III - recusar fe aos documentos pOblicos; 

IV - permitir ou fazer propaganda politico-partideria, utilizando bens ou 

d Munidpio; servicos de sua propriedade, ou, ainda, usa-los para fins estranhos a administracao 

V - fazer doagoes, outorgar direito real de use de seus bens, conceder isen-
o fiscal e previdenciaria, bem como prescindir de receitas ou permitir remissk 
divide sem manifesto e notOrio interesse pallier:), sob pena de nulidade do ato, 

Ivo mediante autorizacao legislative especifica, 

s sobre; VI - exigir ou'aumentar tributes sem que a lei estabeleca, ou instituir impos- 

e) - o patrimonio, renda ou servicos da Uniao e do Estado, de Autarquia e 
ndac5o, mantida e instituida pelo Poder Poblico; 

templo de qualquer culto; 

.c) - patrimOnio, renda ou services dos partidos politicos das entidades 
sin-`biipais de trabalhadores das instituicdies de educack e de assistencia social, sem 

firts lucrativos, atendidos os requisites da lei; 
d) - livros jornais, peri6dicos e o papel destinado a sua impressk. 
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VII as vedaccies do inciso VI, letra "a", n5o se aplicam ao patrimanio 
renda e aos servicos relacionados corn a expbracao de atividades economicas 
regidas nelas nbrmas aplicaveis a empreendimentos privados, ou, em que haja 
contraprestackr ou pagamento de precos ou tarifas pelo usuario, nem exonera 
o promitente comprador da obrigacffo de pagar impostos relativos ao bem imovel; 

VII - atribuir nome de pessoa viva a ruas pracas, logradouros publicos, 
pontes viadutos, reservatios d'agua, pracas de esporte, estabelecimento de ensi- 
no, hospitais, maternidades, audithrios, sales, distritos e povoados. 

Is 

Art. 15 - 0 govern municipal a exercido pela Camara, corn func6es legisla-
tivas, e, pelo Prefeito, corn func6es executives. 

Art. 16 - A eleicao do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores reali-
zar-se-i mediante sufragio direto, secreto e universal, em pleito simultaneo em to- 
do o Pals, ate noventa dies antes do termino do mandato daqueles a que devam 
suceder obedecido o mandamento federal. (art. 29 e incisos — C.F.). 

Paragrafo Unico • 0 mandato de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, tern 
duracao de twat° anos e a posse verificar-se-a em lo. de janeiro do an 
subsequente a eleiclo (art. 29, — C.F.). 

TITUL_O III 
DA ORGANIZAcA0 DOS PODERES 

CAKTULO I 
DO PODER LEG ISLATIVO 

SEcA0 I 
DA COMPETENCIA DA CAMARA MUNICIPAL 

Art. 17 - As condic6es de elegibilidade, o nOmero de Vereadores, a durac5o 
dos mandatos e da legislature, obedecerto as regras prescritas no artigo anterior. 

Art. 18 - Compete a Camara Municipal, nos termos do Art. 34, da Constitui-
cab Estadual, legislar ou deliberar sob a forma de projeto de lei, sujeito a sanc5o 
do Prefeito, especialmente sobre: 

I - materia do peculiar interesse do Munic(pio; 
II - a realizacao de referendo destinado a todo seu territerio ou limited° a 

distrito, povoado, bairro ou aglomerado urbano; 
III - a fixagab dos.seus tribtjtos; 
IV - a elaborag5o, do sistema orgamentario, compreendendo: 
a) - o Plano Plurianual; 
b) - a Lei de Diretrizes Orcamentarias; 
c) - o Orcamento anual; 
d) - a iniciativa popular, regularmente formulada relative as cidades e aos 

aglomerados urbanos ou rulcais. 

Art 19 - Cabe, ainda, a Camara: 
I - Proceder a celebracao de,reunides corn comunidades ou agrupamentos 

humans locais, pare estudo e discussab de problemas de direto interesse muni-
cipal; 

II - Requisitar a Orgabs do Poder Executivo, informacEies pertinentes as 
atividades ad min istrativas; 
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III - A apreciap5q do veto, podendo rejeita-lo por maioria absolute de votos, 
IV - Fazer-se representar singularmente, por vereadores das respectivas for- 

it politicas, majoritarias e minoritaria, nos Conselhos das Micro-regioes ou i Re- 
15o Metropolitana, se for o caso. (art. 34 - Item XII - C.E.). 

V - Conlartilhar Pam outras Cameras Municipals, de propostas de emenda Constituiplo Estadual. 

- Emendar a Lei Orginica, corn observancia do requisito da maioria de 
ois terpos, corn aprovap5o em dois turnos; (Art. 29 e art. 11 e § Unica D.T. 
C.F. e art. 27 - C.E.); 

VII - Ingressar, em jufzo, corn procedimento cabfvel para a preservacao e 
aptitenpao de interes7sque Ihes sejam afetos; 
r
;(; VIII - A adopab b Plano Diretor, corn audiancia e cooperapao, sempre que 

messed°, de entidades ou associapoes legalmente formalizados; (Art. 29 - inciso •• C.F.). 

IX - Executer athfidades de fiscalizap5o administrative e financeira, devendo 
epresentar, a quem del direito, contra irregularidades apuradas; 

(art. 34, inciso C.E.). 
X Autorizar: 

J ,  a) - transferencia temporaria da sede do Governo 
Municipal, Art. 50, inciso CE., e art. 48, inciso VI - C.E.)com sank do Prefeito; 

b) - abertura de creditos suplementares, especiais ou ad icionais; 
- c) - a concesslo de auxflios e subvenpoes; 

d) - operapaes. de credit°, a forma a as mieos de pagamento; 
e) - a concesslo de,direito real de use de bens municipais; 
f)

- aremissab de divide e a concess5o de isencoes fiscais ou tributaries, mo-
o/las au privilegios dequaisquer natureza; 

g)
- a aquisicao de, bens imoveis, salvo quando se tratar de cloack sem onus ncargos; 

Ii) • criap5o, de cargos, empregos, ou funp5es e fixar-Ihes os respectivos ven-
ntos ou salarios, inclusive os da sua secretaria; 
i),• a mudanpa de denorninapab de praprios, vies, prapas e logradouros 

a delimitap5o do perfmetro urban da sede municipal, das vitas e dos po-
os, bbservada a legislap5o especffica. 

XI - Votar o regime juridic° dos servidores municipals, respeitado o disposto 
Constituicaes Federal a Estadual; 

eral. 
XII - Manifestar-se sobre o que disp5e o art. 23, inciso XI, da Constituipao 

Art. 20 - Os recursos correspondentes as dotaceSes orcamentarias, consigna- a 
Camara, ser-the-5o repassados, obrigatoriamente pelo Prefeito, ate o dia 20 ada mes. 

5 lo. - 0 Conselho de Contas dos Municipios, por provocap5o do Presidente 
a maioria da Mesa da Camata ou ainda, pela maioria absolute dos Vereadores, 
ra bloquear os recursos do Municfpio ate que se cumpra o disposto no caput e artigo. 

5 2o. -.A Camara tore organizap5o contabil pr6pria, cabendo-Ihe prestar 
as, ao Plenario, dos recursos que the foram consignados, respondendo, seus 
o.ros por qualquer ilicito, irregularidade ou ilegatidade contidos na sua apli- 

 § 3o. - Aos balancetes mensais e a prestacab de contas anual, da Camara, 
am-se os mesmos procedimentos legais relacionados com o Poder Executivo. 
35 - e paragrafos - C.E.) 

Art. 21 - A Camara, entre outras atribuipoes, compete, privativamente: 

09 
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I - eleger, bienalmente, a sua Mesa, no dia da inauguracgo da Sessao Legislat 
tiva, a realizarT se a lo. de janeiro; 

II - elaborar e voter o Regimento I nterno; 
III - organizar sua Secretaria, dispondo sobre seus servidores, provendo-lhes 

os respectivos cargos, empregos ou funeoes; 
IV - derPosse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito; 
a) - conceder-Ihe a rentrocia ou afasta-Ilhos do exerc(cio do cargo respectivo, 

mediante process° regular; 
b) - licencia-los, nos tarmos desta lei e do Regimento Intern 
V conceder licence ao Vereador nos termos regimentals; 
VI - fixer a remunerap5o do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, 

observado a rfteito, o que dispoem as Constituicoes Federal e Estadual, nos tau-- 
mos do artigo29, caput da Constitu Ica° Federal. 

VII -1 u)gar as contas do Prefeito e da Mesa da Camara e demais responsaveis 
por bens, valores e rendes publicas, bem como o related° sobre a execup5o dos 
planos do govern° municipal. (art. 42 e paragrafos e 49; inciso IV da C.F.). 

VIII- efetuar, a toamada de contas do Prefeito, em caso do descumprimento 
que dispeie o art. 42 da Constituic0o Estadual; 

IX - declarer, pelo voto de dois tercos de seus membros, procedente a acusa-
c5o contra o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretarios, nos crimes de responsabili-
dade e julga-los no prazo de 120 dias, da instauracao do processo. 

X - instituir Comissoes de Inquerito para apuracab de fato determinado 
e por prazo certo, mediante requerimento de um terco de seus membros, 

XI ."compor as Comissaes Permanentes, nas quaffs 6 assegurada a participa-
c5o obrigatbria e proportional dos part idos corn kepresentacao na Camara; 

XII - solicitar informacffes ao Prefeito, exclusivamente relacionadas com 
materia legislative em tram itacab na Camara e sujeita a sua fiscalizacao; 

XIII - cumprir o pedido de convocagab extraordinaria da Camara feita pelo 
Prefeito, notificando os Vereadores, nos termos regimentais, com antecedencia 
minima de tres dies, da data aprazada para convocap5o; 

XIV - representar ao Ministario %bac° Estadual, para fins de direito, so-
bre a desaprovacaodas contas do Prefeito, quando manifesta a ocorrancia de dolo 
ou ma fe, devidamente comprovados pelo Conselho de Contas dos Municipios; 

XV - informar ao Conselho de Contas dos Municipios, em prazo nunca su-
perior a trinta dias, do descumprimento da prettapffo de contas nos prazos 
por parte do Prefeito Municipal 

XVI - representar ao Governador do Estado, mediante maioria absolute de 
seus membros, em documento fundamentado, solicitando intervenplo no Munici-
pio, pelo nffo cumprimento do que dispoe qualquer dos incisos do art. 39 da 
Constitu ic5o Estadual; 

XVII - requerer ao Conselho de Contas dos Munic(pios, o exame de 
qualquer document° referente as contas do Prefeito; 

XVIII - convocar, por sua iniciativa, od de qualquer de suas Comissffes 
Secretarios, dirigentes de Autarquias, sociedades de economia mista, empresas 
pirolicas e fundacdes municipais para, pessoaimente, prestar informacoes sobre 
assusntos especificos que Ihes forem solicitados, por decis5o da maioria absolute 
de seus membros, corn o atendimento, no prazb maxim° de quinze dias, sob pena 
de crime de responsabilidade. 

XIX - prender, por sua Mesa, em flagrante, qualquer pessoa que perturbe 
a ordem dos trabalhos, que desacate o Poder Legislativo ou qualquer de seus 
membros, quando em sessio ou no seu recinto; o auto de flagrante sera lavrado 
pelo Secretario ou outro membro da Mesa e sera assinado pelo Presidente e por 
dues testemunhas sendo, em seguida, encaminhado, juntamente corn o detido, 
autoridade policial para o respectivo procedimento processual. 
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, CO_ x x - 
receber o Prefeito, os seus Secretarios, ou dirigentes de ergios munici-

pais sempre que qualquer deles manifeste o propesito de expor, pessoalmente, assunto de interesse public°. 
4 

 : XXI - convocar suplente de Vereador nos casos de licence, moms, renuncia 
°Li impedimento legal de outra natureza, do titular; 

4- 4 4 
 XXII - deliberar sobre assunto de sue economia interne ou de sua privative competancia; 

.1 
XXIII • participardo Conselho Deliberativo da Micro-Regilo a que pertencer 

. 

Pe MUnicipio. (Art 34, Item XII - C.E.) 
f.,,

lu  . (dos, se 
XXIV - fiscaliza

s
r e controlar diretandireta mente os atos do Per Executivo in- 'c houver, g da administragffo i, e sustar-lhe o 

osd atos normativos ilbsfeiorbitem do selfII, poder regularmentar. (art. 49, incisos V e X - CF.) 

paArt. 22 - Cabe a a Camara Municipal a suspens5o da execug5o, no todo ou , 
rta„..

,

da norma i puganada, apes tomer ciancia da decisao atraves da comuni- ao do Tribunal de Justice do Estado; 

sedido Poder Ex,. Art. 23 - A Carrara funcionara, em predio preprio ou public°, independente 

.. 

0.9.d
„41.1.14ft 24 - Ao Vereador Pica assegurada a faculdade de conyibuir p 

,

ara o er- a previdencia esitadual, na mesma base percentual dos seus servidores publi- 
s conform a lei vier de estabelecer 

„.,Paragrafo Onico - Lei Complementar Estadual regulatnentard a concessao 
posentadoria ou pensao ao Vereador (art. 33 § 2o. - CE.) 

, Art. 25 - As contas anuais do Municipio, Poderes Executivo e Legislativo - 
re° apresentadas a Camara Municipal ate o die 31 de janeiro do arm 

teisSequente ficando, durante sessenta Was, a disposigao, 
de qualquer e contribuin- 

cede an
rermos da

ada 
lei, decorrido este prazo, as contas seek, ate a dia dez de abril d' co, nvis , pel a P residancia do LegislatiOo ao Conselho de Contas dos 

Unicipios que emitira o competente parecer tecnico. (art. 42 § 4o. C.E.) 

Art. 26 • No inicio de coda legislature; a 1o. de janeiro, as 14hs., em sessffo ...„ i f  solene de inaugurag5o, independents de nOmerci, sob a presidencia do Vereador 
44 . 

ais 
votado, e na falta deste, do mais idoso entre os presentes, os Vereadores 

resterffo compromisso e tomark posse. 
e ' 4' 'TY -  § to. - 

0 Vereador, que nlo se empossat na Sessao de I naugu ragffo, devera 
At VAI•:0,110 prazo de trinta digs, salvo motivo de forge maior, justificado perante tfifnera. 
p . ,

f § 2o. - No ato de posse, o Vereador scirvidor public°, devera observer o dis- 
m

t° no inciso III do art. 38 da Constituigio-Federal. g 	 4 i § 
3o. - Por ocasiffo da posse e ad terrain° do mandato, .deverao os 

adores fazer declaragao de bens, integi -almente transcrita em livro proprio, l'' resumidamente, constard em Ata. 

4,6 4o. - 0 compromisso de posse, a qua se ref ere este artigo, sera proferido 

4to
4Presidente, que, de 

pe, com todos os presentes fare o seguinte juramento: 
nfeto cumprir, com dignidade, probidade, lealdade e fidelidade, o mandato 

Ue:Me foi outorgado, observer as leis do Pais, do Estado e do Municipio, traba-
iraielo en grandecimento de Mont Tabosa .  e polo bem gera I do Povo." 
4, § 5o. - Ato continuo, procedida a charnada, nominal calla Vereador, nova- trite de pe, declarara: "Assim o prometo"..- - 
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mita*, enquanto nab constituidas as Comiss5es Permanentes; 

de concorrencias e julge-las. VII - Autorizar despesas e, determinar, no ambito da Camara, a abertura 

SEcA0 III 
DAS ATRIBUIOES DA PRESIDENCIA 

Art. 33 - Ao Presidente da Camara, dentre outran atribuic5es, compete: 4 I - representar a Camara em juizo ou fora dele; 
I - dirigir, executer 

e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos de Camara; 	 ,.' 
III - interpretar'd fazer cumprir o Regimento Interno; 

flee casos previstos em Lei; IV - declarer extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e de Vereador, 
V - requisitar o nutnerario destinado a manutencao 

da Camara; VI - apresentar ao 'Planet -
lc), sob pena de responsabilidade, ate o die 15 de "calla mos, subsequente, prestacao de contas relativa a aplicacio dos recursos re- 

doscebidos, acompanhada da documentacio elusive 
a materia, que ficara a disposicao Vereadores, para exame. (art. 35 § 2o., combinado corn o art. 42 da C.E.) 

VII - manter a ordem no recintoda Camara; 

VIII - representar, a autoridade competente, sobre inconstitucionalidade 
de'leis, ilegalidade ou lesividade de atos municipals, ao Conselho de Contas dos  

IX'- conceder 
ajudas de custo, diarias ou gratificacao por verba de repro-entack de gabinete. 

aragra o Unico - U Presidente da Camara Municipal percebera, como re-
esentacio, o mesmo valor da quo for atribuida ao Prefeito Municipal, 

SE c,40 IV 
DAS COMISSOES 

Art. 34 - Na Camara Municipal funcionarlo Comissiies Permanentes e Tern- . 

Porarias, constituidas na forma da lei, do Regimento Interne ou de ato legislative qua as tenha institado.  

Art. 35 As Comissoes Pemmnentes sera° eleitas, anualmente, no inicio de 
cede sessio legislativa, corn mandato de urn ano, perm itida a reeleicao; 

5 10. - Na constituiao da Mesa e de calla Comissab, a assegurada, tanto 
resque integrem a Camara. tont° possfvel, a representaclo proportional dos Partidos ou blocos parlamenta- 

 
§ 2o. - Cabe as Comissoes, em razao de sue comtietencia: 
I - discutir •votar projetos de lei que dispensar, na forma do'Reiiimento, 

ar Dam; 
cOmpetincia do

e 

 Plenario, salvo se houver recursos de urn terco dos membros 
s ir II - realizar audiencias publican, corn entidades sediadas no Municipio, tebtesentadas por parcelas organizadas da comunidade; 

Ill - receber peticao, reclamacao, repreentacio ou queixa de qualquer pes- tba Lffsica ou jurfdica contra ato ou omissao
s 

 de autoridade ou entidade poblica, 
IV 

- convocar Secretarios Municipais ou dirigentes de repartic5es locais 
ar(prestar informacries sobre assuntos pertinentes; ,.
'“' V - solicitar depoimento de qualquer autoridade, cidadffo ou orgao da sods- aile'tivil sobre assunto aspect Pico; 

sobre ales emitindo parecer. VI l- apreciar programas de obras, pianos municipals, globais ou setoriais, 

§ 30. - Sera sempre impair o nOmero dos membros das Comisseles Permanen- 

t. 
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cr_t_ sEcAo II 

ATRIBUIQOES DA MESA DA CAMARA 

Art. 27 - Imediatamente apes a posse, os Vereadores reunir-se-5o, sob a 
Presidencia do mais votado entre os presentes, e, por maioria absolute da totali- 
dade dos membros da Camara, eleger5o, par escrutfnio secreto, as componentes 
da Mesa que autornaticamente, se empossarao. 

§ lo.- Se nenhum candidato obtiver maioria absolute, ou, se houver em- 
pate, proceder-se-a imediatamente, a novo escrut(nio por major relative, e se o 
empate persistir, considerar-se-g eleito, o mais idoso. 

§ 2o. - Nib haverdo mimes° legal, o Vereador, que tiver assumido a diredo 
dos trabalhos, permanecera na Presidencia e, convocara sess5es extraordinarias, 
ate que se efetive 

Art. 28 - A renovado da Mesa realizar-se-a no primeiro dia de inaugurado 
da terceira Sessa° Legislative Ordineria, obedecjdas as mesmas normas presort= 
tas no artigo antes or 

Art 29 - A Mesa tern a seguinte composido: urn Presidente, um Vice-Pre-
sidente, um Primeiro Secretario e um Segundo Secretario. 

Paragrafo Unica Na Mesa, tanto quanto possfvel, fica assegurada a repre-
sented° proporcianal dos partidos ou blocos parlamentares que se representem 
na Camara. 

Art. 30 - Nenhum membro da Mesa podera participar de Comiss5o Perma-
nente ou de Comiss5o Parlamentar de I nquerito. 

Art 31 - 0 mandato da Mesa sere de dois anos, proibida a reeleido de 
quelques de seus membros, para o mesmo cargo. (art. 29, inciso VII combinado 
coma art. 57 5 4o. da C.F. e art. 47 5 2o. - C.E.) 

Paragrafo Unico Quelques componente da Mesa podera ser substituido 

pelo voto de dais tercos dos membros da Camara, quando alcancado por atos de 
improbidade, no exercfcio do mandato, ou reiteradamente, negliganciar obriga-
cOes regimentais 

Art 32 - Compete a Mesa, dentre outras atribuicaes: 
I - Propor Projetos de Lei, ao Plenario que, criem ou extingam cargos, 

empregos ou func5o na Secretaria da Camara e fixem a respective semunerac5o, 
ou_que concedam quaisquer vantagens pecuniarias e/ou au mento de vencimentos 
ou salarios de seus servidores. 

II - Elaborar e envier ao .Executivo ate 31 de Agosto, apes aprovacio plena-
ria, a proposta orcamentaria da Camara a ser inclufria na proposta Orcamentaria 
do Municfpio e fazer a discriminado analftica das dotades respectivas, bem 
coma alters-las, quando necessario; 

III - Suplementar dotacoes orcamentarias do Poder Legislativo, observado a 
limite de autorizado constante da Lei Orcamentaria, desde que os recursos, para 
sua abertura, sejam provenientes da anulacao total ou parcial de dotacbes ja exit: 
tentes: 

IV - Promulgar Decretos Legislativos e Resoluceies, dentro de quarenta e 
oito horas, ap6s sua aprovado; 

V - Determinar a abertura de sincjicancia ou inquerito administrativo sabre 
fatos pertinentes a Camara ou que envolvam a atuado funcional de seus servido-
res, ou sabre assunto que se enquadre na area da competencia legislative; 

VI No infcio da sess5o legislative, oferecer parecer as proposicoes, em tra- 
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tes, Temporaries ou de Inquerito, caben:zio as liderangas particiarias ou a blocos 
Parlemantares, a indica* dos seus membros, obedecida a propercionalidade nu-
merica. 

Art. 36 - A Camara Municipal, mediante requerimento de urn terco de seus 
membros ,poderd criar Comissffo Especial de Inquerito que tern poderes de investi- 
gaceles proprias das autoridades judiciais, pare apurar fato determinado e por pra-
zo,certo, sendo spas conclusoes, se for o caso, encaminhadas ao Ministerio PG-
blico para promocao da responsabilidade civil ou criminal dos infratores, nos 
termos do art. 58, 5 3o. da Constituick Federal. 

lo. - Os membros das Comissdes Especiais de Inquerito, a que se refere 

este artigo, no inteesse da investigac5o, bem como os membros das Comissdes 
Permanentes em materia de sua competancia, poderio, em conjunto ou isolada-
mente: 

I - proceder a vistoria e levantamento nas reparticoes priblicas municipais 
e entidadesdesceniralizadas onde terlo livre ingresso e permanancia, 

II - requisita de seus responsaveis a exibick de documentos e a prestag5o 
dos esclarecimentoS necessarios; 

III - transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presence ali reali-
zando os atos que 	 competirem; 

IV - procedej as verificacdes contabeis em livros, papeis e documentos dos 
orgaos da Administracao direta ou indireta, 

§ 2o. • E fixed° em quinze dias, prorrogavel por igual per(odo, desde que 
solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsaveis pelos Or-
g5os de administrack direta ou indireta prestem as informagdes e encaminhem os 
documentos requisrtados pelas Comissdes Especiais de Inquerito. 

§ 3o. - No exercfcio de suas atribuicdes poderio, ainda, as Comissdes Espe-
ciais de Inquerito, atraves de seu Presidente: 

I - determinar as diligancias que reputarem necessaries; 
II requerer a convocacffo de Secretarios ou dirigente de orgffo municipal 

ou Diretor Municipal e ocupantes de cargos assemelhados; 
III . tomar o depoimento de quaisquer autoridades, intimar testemunha e 

inquirf-las sob compromisso. 
§ 4 - 0 nab atendimento as determinacoes contidas nos paragrafos anterio-

res, no prazo estipulado, faculta ao presidente da comissao solicitar, na conformi-
dadeda legislack federal, a intervencao do Fader Judiciario para fazer cumprir a 
legislacao. 

SEcA0 V 
DAS SESSCSES DA CAMARA 

Art. 37 - A Camara Municipal reunir-se-ai r em sua sede, anualmente, ern dois 
periodos ordinarios: de 01 de Fevereiro a 30 de Jut e de 01 de Agosto a 30 de 
Novembro. 

§ lo. A Camara Municipal podera reunir-se, fora de sua sede, desde que 
autorizada pela maioria absolute de seus membros; 

§ 2o. - No per(odq extraordinario, a Camara somente deliberara sobre a ma-
teria, objeto da convocacffo. 

5 3o. - As sessdes extraordinerias ser5o convocadas, pelo Presidente da 
Camara ou por quem o haja substitufdo corn antecedancia minima de 03 (tres) 
dies, mediante comunicapffo escrita aosyereadores, ou por edital afixado, em lu-
ga r proprio do Edificio da Camara. 

§ 4o. - A Sessffo Legislative extraordinaria podera ser convocada: 
I - pelo Prefeito Municipal: 

14 
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Presidente da Casa; 
1-  Pe/a Mgipria+absofuta da totalidade de seus membros. 

.S8 - Excepciona lmene, no ie rmos desta Lei Organca, a Camara sPlr-S*6-/  a lo. de jeneiro ara
t 
 posse

s 
 do Prefeito, Vice-Prefeito

i 
 e Vereadores lei0d da respective Mesa, cujo mandato sera renovado em igual data na tercel-essORILegislativa. 

,_aragrqfo Unico Apos cumpridas as formalidada previstas neste artigo, a 
Ara, entrara em recess°, reabrindo na data prevsta no artigo anterior para o oda hormal de func onamen to. 

rt4,39 - A<Sassap sere secreta se houver deliberagffo da maioria dos mem-
Camara no interesse da segurangaou do decoro parlamentar. 

it 40 - 
Os perfddos de sesseies ordinaries silo improrMgaveis, ressalvada a de convocagEo extraordinaria. 

Art. 41 - As sess s da Camara serEo abertas, corn a presenga de, no mini-` a° ckmaioria 
absolute e seus membros, considerando-se o Vereador que assinar iitpyro de presenga ate o inicio 

da Ordem do die, e participar dos trabalhos e das caes 	
piepario. 

SEcA0 VI 
DAS DE LIBERAOES 

r, Art 42 - As deliberacoes da Camara, salvo disposigEo em contrario, serif° 
Macias por maioria simples de voto, presente a maioria absolute de seus morn-s+,  (Art 47 - C.F.) 

i o. • Dependerao do voto favoravei da maioria absolute dos membros da 
are a aprovagao ou afteracao das seguintees proposigifies. 

- Codigos: 
a) - tributdrio; 
b) -ode obras e edificagoes; 
c) de postures. 
II - Estatutos: 

'a) - dos Servidores Poblicos Municipais; 
b) - do Magisterio. 
III Regimento 'memo da Camara: 

IV —Regime Jurfdico unico e piano, de carreira para os Servidores Municipais. 
V - OrganizagEo, funcionarnento, criagEo, transformaglo ou extinglo de 

ode,empregos e fung5es de seus servigos, e, f bock da remuneragEo do seu 
por resolugab, observados os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes erant;  

Ni4 -. Leis Complementares; 
H VII 

- Pianos de Educagio, Saude, Agriculture e outros que venham a ser 
Will ; 

 
DecretagEo da 

perda de mandato de Vereador, nos casos expresso em 

Unicipal: 
a4 2o. - 

So pelo voto de dois tergos de seus membros, podera a Camara 

!leo; 
- conceder isengEo ou subvengEo 

para entidades e servigos de interesse 
4dt - ensue da d(vida ativa, nos casos de calamidade pCiblica de comprovada reza do contribuihte e de 

instituigaes, legalmente, reconhecidas de utilidade 
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pUblica e sem fins lucrativos; 
III - aprovac5o de emprestimos, operac5es de creditos e acordos externs e 

i nter nos de qualquer natureza; 
IV - recusaiao parecer previo do Conselho de Contas dos Munic(pios, sobre 

as comas do Prefeito e da Mesa da Camara; (art 42, § 2o. da C.E. § 2o. do art. 
31 - CF.) 

Art. 43 - Dependerk, ainda, do voto favoravel de dois tercos, a aprovaga-o 
de materias concernentes: 

I - Ao Plano Diretor de Desenvolvimento I ntegrado; 
I I - A concessab ou permissk de servigos pOblicos e de direito real de uso; 
III - A alierlack, aquisick ou cess5o de bens imoveis; 
IV - A conCessk de titulo de cidadania honoraria, ou qualquer outra honra-

ria, atraves de projeto de lei de iniciativa de qualquer Vereador ou do Prefeito 
Municipal; 

V - A representack que solicits alterack de nome de distrito ou povoado 
ou que modifiquedenominac5o de proprios, vies ou logradouros publicos, 

VI - destituick de componentes da Mesa; 
VII - A alterack desta Lei Organica; 
VIII - Autbrizag5o ou instauracgo de processo, por crime de responsabili-

dade d o Prefeito) Vice-Prefeito e Vereador. 

Art. 44 - 0 voto sera sempre public°, ressalvadas as excecifies previstas em 
lei. 

SECA() VII 
DOS VEREADORES 

Art. 45 - 0 Vereador, na circunscrick do Municfpio, 6 inviolavel, no exercf-
cio do mandato, por sues opinilies, palavras e votos, nos termos do inciso VI, 
do art. 29 da Constituich Federal e art. 36 da Constituick Estadual. 

Paragrafo Unico - Os Vereadores nio serio obrigados a testemunhar sobre 
informacoes recebidas ou prestadas em redo do exerc(cio do mandato, nem 
sobre as pessoas que Ihes confiaram ou dales receberam informacoes (art. 53;  § 
5o., combinado corn o art 29 inciso VII - C.F.) 

Art. 46 - Nenhum Vereador podera: 
I - Desde a expedick do diploma: 
a) - firmar ou manter contrato corn pessoa jut -Mica de direito public°, em-

presa pablica, sociedade de economia mista, autarquia ou empresa concessionaria 
do servico public° municipals, salvo quando o contrato obedecer a clausulas uni-
formes; 

b) - aceitar ou exercer cargo, funck ou emprego remunerado, inclusive os 
que sejam demissfveis "ad nutum", nas entidades referklas na alfnea anterior, 
ressalvado o disposto no inciso III do art 175 da Constituick Estadual e art. 52 
incisos da C.F. 

I I - Desde a posse: 
a) • na administrack municipal, ser pinprietario, controlador, diretor ou 

sock) de empresa que goze de favor decorrente de contrato corn pessoa jurfdica 
de direito alio° ou nela exerca funclo remunerada. 

b) - patrocinar causa em que seja inwressada qualquer das entidades a que 
se refere o inciso I, alfnea "a", deste artigo, 

c) - ser titular de mais de urn cargo ou mandato patio° eletivo, (Art. 54, 
II da C.F. e art 52 e incisos da C.E.) 

Paragrafo Unico - A infragio do disposto neste artigo implicare em perda 

3, 
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d%rnandato, declarada por maioria absoluta dos membros da Camara. 

Art. 47 - Alem dos casos de perda de mandato, ja enumerados, perdera o 
mandato ainda, o Vereador que: 

I - proceder do modo incompativel coin a dignidade da Camara ou faltar 
am decor° na sua conduta pablica ou na sua acio politica; 

IV, II - fixar domitflio eleitoral, noutra circunscrigffo, de acordo corn o inciso 
3o. do art. 14 —'da Constituicffo Federal; 
HI - abusar das prerrogativas que flies sao asseguraglas ou perceber, no exer- 

'Cfcio do mandato, vantagens ilicitas ou indevidas, ou usar bens municipais, ern 
beneficio pr6prio ou de terceiros; 

"'"IV '^ deixar de ,Icomparecer, em cada SessSo Legislativa, a terga pane das 
si6  es Ordinarias, salvo licenca ou missab autorizada pela Camara; (art. 55 - Kelso 111,combinado om o inciso VII do art. 29 da Constituigffo Federal) 

V V. perder ou ti er suspensos os direitos politicos; 
, VI - sofrer condenacIo criminal, em sentenca transrtada em julgado, ou 

quando o decretar a Justica Eleitoral; 
§ lo. - Extinguir-se-a o mandato do Vereador, declarado pelo Presidente da 

rhara, quando: 	 ' 
•• a - ocorrero falecimento ou renuncia do titular do mandato; 

b- deixar de tOmar posse, sem motivo justificado, no prazo estabelecido 
testa Lei e incluir em Impediment°, em para o exercicio do mandato. 

§ 2o. - Excetuando-se o caso de falecimen to, em qualquer das outras hip& 
sal enumeradas no ficaput" deste artigo, assegurar-se-4 amnia defesa ao Verea-

diciffIcahcatIo. 

t7i!•09 3o. - Comprovado o fato extintivo, o Presidente, na primeira sessffo, dard 
lupe ao Plenario e fart Constar, em Ata, a declaracab da extinclo do mandato, 
onvocando, imediatarpente, o suplente respectivo. 

e ifT § 40. - Havendo omissffo do Presidente, quanto as providancias expressas 
nO,Oaregrafo anterior, o suplente diretamente beneficiado, os partidos politicos 
pu.;;qualquer do novo, poderio requerer declaragffo de extingao do mandato, 
diretamente a Camara ou, na negativa desta, por via judicial. 

Art 49- Nffo perdera o mandato o Vereador: 
I - investido no cargo de Secretario Municipal ou Secretario de Estaado, 

bu equivalentes ou de interventor, podendo optar pela remuneracio de Vereador 
pu do cargo a exercer; (arts. 29 - item VIII a art. 56 da C.F. • art. 54 (tern da 

E.) 

II - Licenciado,por motivo de doenca devidamente comprovada ou,para tratar 
e iiiteresse particular •  desde que o afastamento nffo ultrapasse canto e vinte dies, 

porsessio legislativa; (art. 56, inciso II - C.F.) 
II; Ill - Para desempenhar missSo cultural de carater temporario ou de interes-
do Municfpio; 

1§ lo. - Ocorride a hipotese prevista neste artigo, far-se-a convocagao do su- 
te, respeitada a ordem de colocacffo na respectiva legenda, coligack ou a lian - 

"artidaria. 
kit" 20.. Ocorrendo vaga, sem que haja suplente, e faltando mais de quinze 

iss,„,para o termino do mandato a Camara atraves da Presidancia, provocara 
Eleitoral, para o cumprimento do disposto no art. 54 da Constituicao 

dual e, art 56 § 2o. da Constituicio Federal. 

of, Art 49 - E vedado ao Vereador ausentarle do Municlpio, sem previa :leen- 
da Camara, por tempo superior a trintidias, e, para o exterior, porqualquer 

mpo, sob pena de perda do mandato. 



Art 50 - E defeso ao Vereador votar ou participar de deliberack de materia 
em que tenha interesse direto ou de parente consanguineo ou afim ate o 3o. 
grau, implicando o desrespeito, a essa proibicao, em nulidade de votacao. 

CAPITLILO II 

DO PROCESSESSALEG IS LAT I VO 

Art 51 - 0 prodesso legislativo municipal compreende a elaboracEo de: 
I • emendase labcomplementares a esta Lei Organica; 
II - Leis Ordinarias; 
I I I - Leis Delegald as, 
IV - Med idas Provisorias; 
V - Decretos Lecnslativos e Resolucties. 

Art. 52 - A iniciativa das leis delegadas cabe ao Prefeito, ou comissio da 
camara, devendo ser concedida atraves de Decreto Legislativo que especificara 
o seu conteado e os terms do seu exercfciq, vedada, a apresentacio de qualquer 
emenda, quando apreciadas pelo Plendrio. 

Paragrafo Onico - Os atos da competancia privativa da Camara e a legisla-
cao sobre pianos plurianuais, orcamento e dotagfies orcamentarias nao serao ob-
jeto de delegaclo. 

Art. 53 - A medida provistwia, que tern forda de lei, somente sera adotada 
em caso de calamidarde publica, pelo Prefeito Municipal para abertura de credit° 
extraordinario, devendo submeta-la no prazo de 24 horas a Camara que, estando 
em recesso sera convocada para deliberar, no prazo de cinco dias. 

Paragrafo Unico - Se nab for convertida em Lei, no prazo de 30 dias, a partir 
cla sua publicacEo, a medida provisdria perdera eficacia, devendo a Camara Muni-
cipal discipliner as re acees jurfclicas dela decorrentes. 

SEC AO II 
DAS EMENDAS A LEI ORGANICA 

Art. 54 - A Lei Organica poderd ser emendada nicdiante proposta: 
I - de um terco dos membros da Camara; 
II - do Prefeito Municipal; 
III - Por iniciativa popular, obedecendo o disposto no inciso XI, do art. 29 

da Constituicao Federal, 
S lo. - A Lei Organica nao podera ser emendada na vigancia de intervencio 

estadual ou municipal, Estado de Defesa ou Estado de Sitio. 
2o.. - A emenda a Lei Organica sera discutida e votada pela Camara Muni-

cipal, em dois turnos, com observfincia da maioria de dois tercos, nos termos do 
• inciso XIV do art. 34 da Constituicao Estadual. 

§ 3o.'- A emenda a Lei Organica sera promulgada pela Mesa da Camara corn 
obediancia ao respectivo ninnero de ordem. 

§ 4o. - NEo sera objeto de deliberacEo proposta manifestamente contraria a 
Ordem Constitucional vigente e que fira a harmonia dos Poderes Municipals. 

5o. • A materia constante de emenda rejeitada ou havida par prejudicada, 
nio poderd ser objeto de nova proposta para o mesmo perfodo legislativo. 
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SECA() III 
DAS LEIS 

h 

41.  
- A iniciativa das Leis cabe: 

tm-Aos,Vereadoresj 
Ao Prefeito, 

; As Comissiies Permanentes da Camara Municipal; 
Aos cidadabs, nos casos e na forma prevista nesta lei. 

1156 S5o de iniciativa privada do Prefeito, as leis que dispeem sobre: 
"Regirite Juridico dos Servidores, provimento de cargos, estabilidade e 

t brie, 	 j t 
Il 

 
Criac5o de cargos, funciSes ou empregos na administrac5o direta a au, ibWOu ailment() de sua remunerac5o; 

I Il Organizac5o administrative, materia tributaria e orcamentaria a servi-
116.0; 
kt? Criaego, estruturack e atribuicaes das Secretarias Municipais a brg5os 

rhinistrac5o publics; 

- Nab sera admitido o aumento da despesa prevista: 
j) 	 projetos de iniciativa do Prefeito Municipal, corn as excecaes pre- 
ribirt. 166 §§ 3o. e 4o. da Constituick Federal. 

'14 - Nos projetos sobre organize* dos Servicos Administrativos da Camara 
live!, (art 60 inciso e paragrafos C.E. e inciso II do art. 63 - C.F.) 

c)-,Nos projetos do iniciativa popular; 
cl) Observados os demais termos de tramitacao das leis ordinaries, as leis 

then 
 

tares serab apirovadas por maioria da totalidade dos membrosda Carna-
ntalpal. (art. 61 - C.E.) 
e; 2o. - As propostas dos cidad5os ser5o submetidas, inicialmente, a Comis-da  a Justice, que se manifestara sob sua admissibilidade a cons-

adnalidade, seguindo,seaprovada pela Comiss5o, o rito do processo legislati- 
, 

rdinfirio. 

Art 57 - 0 Prefeito Municipal podera solicitar que os Projetos de Lei, de 
njCiativa, sejam apreciados dentro de quarenta a cinco dias. 

lo. - 0 pedido de apreciack, dentro do prazo estabelecido neste artigo, 
ra;se conter na mensagem de ericaminharnento do projeto a Camara Munici- 

2o. - Na falta de del iberack, no prazo previsto neste artigo, o projeto sera 

aticamente incluido na Orden, do Dia, em regime de urgencia, ern duas ses- psecutivas, considerando-se definitivamente rejeitado, se, ao final, nit) for 

3b. - 0 prazo referido neste artigo, nag contara nos periodos de recesso lo 

enter. (art 63- C.E.) 'fi-
'40: - A apreciac5o das emendas ao projeto referido neste artigo, pela Ca- 
lose-fi no prazo de dez dias. 

SECAO tV, 
DA SANCAO E DO VETO 	 o, 

'Art 58 - 0. projeto, aprovado pela Camara, atraves do Presidente sera reme- 	
o, 

r, 

ti 



tido ao Prefeito Municipal que, no prazo maximo de quinze dias, aquiescendo, o 

sancionara. 
§ 1o. - Se o Prefeito, considerar o projeto. no todo ou em parte, incons- 

titucional, ou contrario ao interesse pUblico, vets-lo-6 total ou parcialmente, 
no prazo de quinze dias &els, comunicando os motivos do veto, dentro de qua-
renta e oito horas, ao Presidente da Camara. 

§ 2o. -.0 veto parcial somente incidira sobre texto integral de artigo, pare- 

grafo, inciso ou Minn. 
§ 3o. -'.0 silencio do Prefeito, dentro de quinze dies. importara em sansao. 
§ 3o, j 0 veto sera apreciado, em escrut(nio secreto, em discussio Unica 

e votag5o detitro de trinta dias, a contar do seu recebimento, so podendo ser 
rejeitado parmaioria absolute da totalidade dos Vereadores. 

§ 5o. -I Se o veto for mantido, sera o projeto enviado ao Prefeito, para pro- 

mulgacao. 
§ 6o. H Esgotado, sem deliberap5o, o prazo estabelecido no § 4o., , o veto sera 

colocado na IOrdem do Dia da sessao imediata, sobrestadas todas as demais propo- 

sip8es ate sua votacgo. 
§ 7o. Se a Lei n5o for promulgada, dentro de quarenta e oito horas, pelo 

Prefeito, nos casos dos paragrafos 3o. e 5o., o Presidente da Camara a promulgara; 
se este nab o fizer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cabers ao Vice-Presi- 

dente faze-lo. 
§ 80. • A manutencao do veto nabrestaura materia suprimida ou modificada 

pela Camara. 

Art. 50 - A materia, constante de projeto de Lei rejeitado, somente se cons-
tituira objeto de novo projeto, na mesma sess5o legislative, mediante proposta da 
malaria absolute dos membros da Camara Municipal. (art. 66 - C.E.) 

CAPITULO I 
DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

SECA° I 
DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO 

Art. 60 - 0 Prefeito e o Vice Prefeito, ma ores de vinte e urn anos, deltas 
mediante sufragio direto, secreto e universal, pare mandato de quatro anos,obede- 
cida a legislacab especifica, tomarao posse, perante a Camara Municipal, no dia 
lo. de janeiro do ano subsequente ao da eleicabI (art. 29, inciso III da CF. e art. 

371 lo. da C.E.) 
§ lo. - Em caso de notbria impossibilidade de reuniao da Camara, o Prefeito 

e o Vice Prefeito tomarao posse perante o Juizo de Direito da Camara. Se houver, 
na Comarca, mais de urn Juiz, a posse dar-se-d peeante o mais antigo na entrancia. 

§ 2o. - Se decorridos dez dias da data pad a posse, do Prefeito ou Vice Pre-
feito n5o haja assumido o cargo. sera este declarado vago, salvo comprovado 
motivo de force maior. 

§ 3o. Enquanto nab ocorrer a posse do Prefeito, no prazo previsto no pare-
grafo anterior, assumira o Vice Prefeito, e na falta ou impedimento deste, ou no 
caso de vacancia de ambos os cargos, sera° sucessivamente, chamados ao exerci-
cio do Executivo Municipal, o Presidente da Camara, o Vice Presidente que o subs-
titua ou o mais votado dos Vereadores. 

, 	 . 
Art. 61 - Vagando os cargos de Prefeito e Vice Prefeito, far-se-a a eleic5o, 

sessenta dias epos a aberta a 6Itima vaga. 
§ lo. - Ocorrendo a vacincia, nos Cdtimos dois anos do mandato, a eleick, 
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era, ambos os cargos, dar-se-a trinta dias ap6s a Ultima vaga, pela Camara M unici- 
ppr maioria absolute da totalidade dos Vereadores, devendo os eleitos comp le-

enlo restante do period() (art. 81 § lo. - C.F. e art. 87 § Calico da 
t,.6:20...- Nab alcancado o quorum previsto no paragrafo anterior, na primeira 
ffo,i'far-se-e um segundo escrutfnio; e havendo empate, considerar-se-a eleito 

airidoso., 

rt. 62 7 0 Prefeito e o Vice Prefeito tomarab posse, em sessab da Camara 
rpel, 7 prestando o 'seguinte compromisso: 

l 'Prometo cumprir, defender e manter a Constituicao da Reptiblica Federa-
,dp Brasil. a Constituicao do Estadb do Ceara e esta Lei Organica Municipal, 
Vgar'aS leis e promoxer o bem geralda coletividade de Mons. Tabosa 

Isi:ty 	 -0 Prefeito e o Vice Prefeito, no ato da posse e no term ino do man- 
„pfarao ,cleclaraceolde bens, aplicando-lhes, deide a diplOmacao as proibiceies 
bedimentos estabelecidos pars os Vereadores. 

SE AO II 
DAS ATRIBUIOES DO PREFEITO MUNICIPAL 

Art. 64- Compete, privativamente, ao Prefeito Municipal: 
I - representar o Municfpio; 

11 - sancionar, promulgar e fazer publicar as Leis, hem como expedir decre-
eregulamentos para sua fiel execucao; 

4 111 • exercer, com o auxin° dos Secretarios a orgaos que Ihe sejam subord 
gigs, a direcab superior da administracao Municipal; 

- vetar projetos de leis, por razeies de conveniencia, oportunidades, in-
nstitucionalidade ou q ue contrariem o interesse public°, 

- apresentar projetos de Lei; 
'Vl - prover os cargos pOblicos, 
VII elaborar os projetos: 
a) - do Plano Plurianual; 
b) - da Lei de Diretrizes Orcamentarias: 

do Orcamento Anual. 
,VIII- Participar, corn direito a voto, de orgaos colegiados que componham 

A roma de gestab das aglomeracoes urbanas da micro-regiao a que esteja vincu- 
ob Municfpio. (art. 38 • (tens da C.E.) 

IX • Contrair emprestimo, inters ou extern, corn previa autorizack Le-
jativa; r 

X.- decretar desapropriacio por necessidade ou utilidade pablica ou interes- 
°cial;  

- decretar estado de calamidade pOblica; 
iXlf mediante autorizacao legislative, subscrever ou adquirir awes, realizar 
umentar capital de sociedade de economia mista, ou de empresa pablica, 
a que haja recursos disponfveis. 

- )7 conceder ou fixar, por Portaria ou. Decreto, ajudas de custo, 
gratificacoes por verba de representacao de gabinete. 

cXIV - conferir condecorac5es a distincoes honorif ices 

gal /311. 65 - Sib crimes de responsabilidade, os atos do Prefeito que atentarem 
rqa ,Constituicao Federal, a Constituibio Estadual e a Lei Organica deste 

rucfpio, e, especialmente, contra: 	 - 
existancia do Municfpio; 

II - 0 livre exercfcio da Camara Municipal: 
III -0 exerdcio dos direitos politicos, individuals, socia is e coletivos; 
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AS" 
Cr-t,  V - A probidade na administrado; 

V - A Lei Orcamentaria; 
Vf - 0 cumprimento das leis e de decisoes judiciais, 
VII - Prestar informacees que Ihe sejam solicitadas pela Camara Municipal, 

no prazo de trinta dias, implicando o n5o atendimento ou a prestado de informa-
caes falsas em crime de responsabilidade; 

VIII - Utilizer, em proveito proprio ou de terceiro. os bens a licos munici- 
pais; 

Paragrafo Unico - 0 Prefeito sera julgado perante o Tribunal 'de Justice, 
nos crimes oemuns e pela Camara Municipal nos crimes de responsabilidade, 
(art 29, inciso VIII - C.F.) 

is 
Art. 66 - Perdera o mandato o Prefeito que: 
I - ausentar-se do Municipio por prazo superior a dez dias, sem previa li-

cencada Carnal a t na conformidadedo art. 37 § 9o. da Constituido Estadual; 
II - assumir outro cargo ou fund° na administrado pOblica, direta ou indi-

reta, ressalvada investidura decorrente de concurso pUblico, observado o disposto 
no an. 38, inciso I. IV, V da Constituido Federal (art. 29. inciso XII combinado 
com o art. 281paragrafo Unico da Constituido Federal.) 

Art. 67 - Compor-se-A a remunerac5o do Prefeito de subsfdio e represents- 
d°, fixada pela Camara Municipal, obedecido o disposto no inciso V —`do art. 
29 da Constituido Federal, respeitado no que couber, a Constituido Estadual. 

§ lo. -'Os valores do subsfdio e da representac5o do Prefeito serao reajusta-
dos na data .e na razao dos aumentos concedidos ao Governador do Estado. 

§ 2o. Em caso de omiss5o da Camara Municipal, na fixed° dos valores 
do subsfdio e da represented° do Prefeito dever5o prevalecer os limites previstos 
no paragrafo anterior. (art. 37, §§ 6o., 7o. e So. da - C.E.) 

Art. 68 • 0 Prefeito e o Vice Prefeito, regularmente, licenciados, f ark has 
a percepdo da remunerado, quando: 

I - A servico ou em missio de representac5o do Munic1pio; 
II - Impossibilidados ao exercfcio do cargo, por motivo de molestia grave, 

devidamente comprovada. 
Art. 69 - Ao Vice Prefeito compete substitu ir o titular, em seus impedimen-

tos ou au Sondes, e, sucecler-lhe em caso de vaga; representar o Municfpio e exercer 
ouras atividades por delegac5o do Prefeito, been como substituf-lo nas reunioes 
do Conselho Diretor da Micro-Regi5o a que se integre o Municipio, nos termos do 
art.- 11" desta lei. (art. 38 § lo. - C.E.) 

Paragrafo Unico - 0 Vice Prefeito, ocupante de cargo ou emprego no Estado 
ou no MLI nicip io, ficare a disposido da Municipalidade enquanto nessa condic5o, 
sem preju leo dos salarios ou vencimentos e demais vantagens que venha perceben-
do na su a reparticab de origem, nos termos do paragrafo 2o. art. 38 da Constitu 
do Estadual. 

Art. 70 - 0 Vice Prefeito percebera vencimento n5o superior a dois termos 
da remunerado atribufda ao Prefeito, cabendo-lhe, quando no exercfcio desse 
cargo, per mais de quinze dias, o vencimento integral, assegurado ao titular efeti-
vo. (§ 3o. - art. 38 da C.E.) 

Art. 71 -4  Havendo intervenc,5o no Municipio, nos termos dos artigos 39 e 40 
da Constituicgo Estadual, o interventor tomard posse e prestara compromisso 
perante a Camara Municipal. 

Paragrafo Unico , • A remuneraglo do interventor sera a mesma atribufda ao 
Prefeito afastado. 
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SE_CAO 
DOS SECRETAR IOS

III 
 M UNIC IPA IS 

Art 72 -,Os Secretarios Municipais, auxiliares de confianca do Prefeito e de 
sk responsaveis pelos atos que praticarem ou referendarem no &bib do cargo. 

Art. 73 - Os Secretarios Municipais ser5o escolhidos, dentre brasileiros, 
rde dezoito anos, e, no pleno exercicio dos seus cilyeitos politicos. 

10- Competetlhes, Mem de outras atribuicaes cOnferidas nesta Lei °riga- 

a,147 Orientar, 
cocirdenar, dirigir, superintender, e fazer executar os servicos daSegretaria; 	 , 

gliv.Referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, no ambito da sua 

.(111= Expedir atos, e instructies para fief execuck desta Lei Organica, das leis, retos e regu lam entos; 

tIV Fazer, anualrnente, a estimative orcamentaria de sua Secretaria e apre-
er:relatorio de sua gestab; 

YC7 
Comparecer a Camara Municipal, quando convocados ou convidados ou 

fr
e'' as sues ComissOes para prestar esclarecimentos, sobre assuntos especi 

VI - praticar atos decorrentes de delegack do Prefeito; 
S 

2o. - Nos crimes comuns, os Secretarios Municipais ser5o julgados pelo a Cornarca e nos crimes de responsabilidade, pela Camara Municipal. 
3o. - Os Secretarios Municipais, ao assumirem ou deixarem o cargo deve-

fuer declarack de bens, em livro proprio da Camara Municipal. 
y: 5;40. - Aplicam-se aos Secretarios ou Diretores de organs municipais, o ores-

incisos VII e VIII do art. 64, desta Lei. 

CAPITULO V 
DA ADMINISTRAQA0 PUB LICA 

SE AO I 
DAS NORMAS GERAIS 

3Art. 74 - A Administrac5o Municipal obedecera os urinal:nos da legalidade, 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e mais o seguinte, nos termos 
istos no art. 37 da Constituiek Federal e art. 154 da Constituick Estadual: 

I =''os cargos, func5es e empregos publicos municipais sao accessiveis aos que 
Chem os requisitosda lei; 

II - a investidura, em cargo, ou func5o ou emprego pulico
, na administrack 

depende.da previa aprovacao em concurso pablico de proves, ou de 
e tftulos, ressalvadas as nomeacOes para cargos em comissao ou func5es 

cififianca,declarados em lei, de livre nomeack e exonerac5o; 
f.,1 II - o prazo de validade do concurso pisblico sera de ate dois anos, prorro- Lurna so vez, por igual perfodo; 

V - durante o perfodo improrrogavel previsto no edita I de convocack, 
aque- vado 

em concurso public° de proves ou de proves e tftulos sera convocado, 
prioridade, sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, objeto ncorso; 

V - os cargos em comissao e as func5es de confianga ser5o exercidos, pre-
neialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira Monica ou profissio-
nos dasos 

e condicoes previstos em lei. (inciso V - art. 37 - C.F) 
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VI - e garantido ao servidor alio° municipal o direito a livre associado 
sindical, sendo que o direito de greve obedecera os termos e os limites de lei 
complementar federal; 

VII - Lei Municipal fixed o limite maxima e a relado de valores entre a 
maior e a menor remunerado dos servidores municipais, observados como limites 
maximos os Valores percebidos como remunerado, em especie, a qualquer tftu-
lo, pelo Prefeito. (art. 37, inciso XI, parte final, - C.F.) 

VIII - 'A revis5o geral da remunerado dos servidores municipais, far-se-a 
sempre no mero indite a na mesma data; 

IX - Os,. vencimentos ou salarios dos &dos do Poder Legislativo nao poderao 
ser superiarei aos pagos pelo Poder Executivo; (art. 37, XII da CF.) 

X - vedada a vincula* ou equiparacao de vencimentos ou salarios para 
o efeito de remunera* do pessoal do servicos pUblico municipal, incluSive ao 
salario minima ressalvado o disposto no inciso XII - do art. 37 e art. 39 § lo. da 
Constituido Federal, e art. 154, inciso XIII - da Constituido Estadual; 

XI - os vencimentos dos servidores poblicos municipais ser5o irredutheis 
e a remunerado observed o disposto no inciso XV - art. 37 - C.F.); 

XII - os casos da contratacao par tempo determinado, nao superior a seis 
meses, para atender a necessidade temporaria de excepcional interesse patella°, 
far-se-So nos termos e na forma da lei complementar (art. 37, IX - C.F. combinado 
com o inciso XIV - art. 154, inciseeXIV • da CE.) 

XIII - é vedada a acumulado remunerada de cargos palicos, exceto quando 
houver compatibilidade de horario para: 

a) - dais cargos de professor; 
b) - a de um cargo de professor com outro tecnico ou cient(fico; 
c) - a de dais cargos privativos de medico; 
XIV - a proibic5o de acumular estende-se a empregos e funcoes e abrange 

autarquias, empresas publicas, sociedades de eoonomia mista e fundapoes manti-
das pelo Poder Municipal. 

XV - a administra* fazendaria e seus servidores ter5o dentro de suas areas 
de competencia e jurisdic5o, precedencia sabre os demais setores administrativos, 
na forma da lei; 

XVI - somente por lei especffica, poder5o ser criadas empresas pablicas, 
sociedade de economia mista, autarquia ou fundado publica, dependendo de au- 
torizacNo legislative a participacao delas em empresa privada ou a criacao de , 

 subsidiaries; 
§ lo. - A publicidade dos atos, programas, obras, servicos e campanhas dos 

&dos pablicos devera ter ureter educativo, informativo ou de oriented° social, 
dela n5o podendo constar names, simbolos ou imagens que caracterizem promo- 
do pessoal de autoridades ou servidores pablicos. 

§ 2o. - A inobservancia do disposto nos incisos II e III - do artigo 37 da 
Constitui* Federal, implicart na nulidade do ato, respondendo a autoridade 
responsavel, nos termos da lei. 

§ 3o. - Os atos de improbidade administrative imported° a suspens5o dos 
direitos politicos, a perda da func5o palica, a indisponibilidade de bens e a ressar-
cimento ao credo, na forma e gradado prevista em lei, sem preju(zo da ado penal 
cab fvel. 

§ do. - Os prazos de prescrido para 	 praticados por qualquer agente, 
servidor ou n56,. que causem prejufzo ao erario, ressalvadas as respectives adies 
de ressarcimento, sedo estabelecidos em lei federal. 

§ 5o. • As prestadoras de servicos pablicos, pessoas jur(dicas de direito 
pablico ou privado, responded° pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
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(Nit' 
ausarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos atOiide dolo ou culpa. (art. 37 e § 60. - C.F.) 

Sle:
9 6o. - Ressalvados os casos de dispensa e inegibilidade prevista em lei, 

likwas,•servicos, compras e alienacOes ser5o contratadas mediante processo de 
icitack p(blica que, assegure igualdade de condicdes a todos concorrentes. 

(6rt154 - inciso XX da C.E. e art 37 inciso XXI - C.F.) 

- Lei municipal reservara percentualdoscargos ou empregos pOblicos, 
par as pessoas portadoras de deficiencia, definindo os criterios de sua admiss5o. 
a 23T, VIII - C$.) 

; ,re -
'9 80. • As reclamagaes relativas a prestac5o de servicos pablicos, serk disci-thadas em lei. 

Art. 75 - E assegurado o controle popular na prestagab dos servigos publi-
s Med 'ante direito de peticao . (art. 158 da C.E.) ,  

Art. 76 - Qualquer cidad5o, partido politico, associacab ou sindicato, é parte r legItima para, na forma da lei, obter informagOes sobre convenios e contra- 
os'realizados pelo Municfpio, para execucab de obras ou servigos, podendo de- 

nOngiar qualquer irregularidade ou ilegalidade, a Camara Municipal ou ao Conse-
Rio de-Contas dos Municipios. tart. 160 - C E.) 

Paragrafo Unico - Em cumprimento ao disposto neste artigo, os orgalis ou 
entidades contratantes remeterao ao Conselho de Contas e a Camara Municipal 
't6Pils do inteiro teor dos contratos ou convenios firmados, no prazo de trfnta 
dies alios a sua assinatura, sob pena de in validad e de seus efeitos. 

Art. 77 - 0 nk cumprimento dos encargos trabalhistas das prestadoras de 
ervigos, no ambits municipal, importara na rescisk do contrato sem direito a 
rideilizaclo. (art. 154 inciso VII I da C.E.) 

SE cAo 
DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS 

did Art. 78 - 0 Municipio instituird regime juridico Onico e piano de carreira 
os servidores da administrack publica direta e se houver, das autarquias e 

Purdagaes Publicas Municipais. (art 39 - C.F.) 
Pardgrafo Unico A lei assegurara aos servidores. da administracgo direta, 

rail 
noinia de 

vencimentos ou salario para cargos, empregos ou fungOes de atribuigOes 

":"

ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes Execuli-
Legislativo, ressalvadas as vantagens de carter individual e as relatives a na-reza ou local de trabalho. 

Art. 79 - S5o direitos do servidor pitlico municipal, entre outros: 
I • Decimo terceiro salario com base na remunerack integral ou no valor a aposentadoria; 

II - Remunerack do trabalho noturno superior a do diurno; 
Ill -salario familia para seus dependentes, fixado em lei municpal; 

fi IV - Durac5o do trabalho normal nao superior a oito horas diarias e quaren-vatro semanais; 
V- Repouso semanal remunerado, 

VI - Remunerag5o do servico extraordinario, superior, no minim° em 
do normal; 

VII - Gozo de ferias anuais remuneradas corn, um tergo a mais do salario !mat; 

VIII - Licenca a gestante, sem prejuizo de emprego e do salario, corn dura- 
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cao de cento e vinte dies; 

IX - PartiCioack de servidores pOblicos na gerencia de fundos e entidades 
para os quais contribuam, na area municipal. (art. 167, inciso IX C.E.) 

X - Direitos de reuniao em locals de trabalho desde que nao exista corn- 
p romet imento de ativid ad es funcionais regu tares; 

XI - Liberdade de filiacao politico - particlaria, 
XII - Licence especial de tres meses, ap6s a implementacao de cada cinco 

anos de efetivo exercfcio; 
XIII - 0 servidor que, contar tempo igual ou superior ao fixed° para aposen-

tadoria voluntaria, tera provento calculado no nivel de carreira ou cargo de acesso, 
imediatamente superior, dentro do quadro a que pertencer; 

XIV - Gratificack adicional de cinco por cento (5%), correspondente a 
cada qu inquenio de servigo pth li co efetivamente prestado. 

XV - A gratificacao natalina do aposentado ou pensionista tera por base o 
valor dos proventos do mes de dezembro de cada ano; 

§ 1o. - Aplicam-se ainda, ao Servidores Municipais o disposto nos incisos 
IV, VI, VII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXX. do artigo 7o., da Constituicao Federal. 

§ 2o. - 0 Servidor, que contar tempo de servico igual ao fixado para aposen- 

tadoria voluntaria corn proventos integrals ou aos setenta anos de idade, aposen- 
tar-se-a coin as Svantagens do cargo em comissao em cujo exercfcio se encontrar, 
desde que haja ocupado, durante cinco anos ininterruptos, ou que tenha incorpo-
rad o. 

§ 3o. - 0 ,servidor, ao aposentar-se tera o direito de perceber, na inatividade, 
como provento basic° o valor de que tratam o inciso III e os §§ lo. e 2o. do art. 
167 da Constituicao Estadual, combined° corn o disposto no art. 40 e incisosda 
Constituigao Federal. 

Art 80 - Sao estaveis, epos dois anos de efetivo exercfcio, os servidores no-
meados em decorrencia de concurso public°. 

§ lo. - 0 servidor municipal estavel so perdera o cargo em virtude de senten-
ce judicial, tra nsitad a em ju (gado, ou mediante processo administrativo em que Ihe 
seja assegurada ample defesa. 

§ 2o. - Invalidada por sentence judicial a demissao do servidor estavel, sera 
ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, 
sem direito a indenizack, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibili-
dade. 

§ 3o. - Extinto o cargo ou funcao tempordria ou, declarada sua desnecessi-
dade, o servidor ou o funcionario estavel ficara em disponibilidade remunerada 
corn remuneracio proportional ao tempo de senrico, ate o seu adequado aprovei-
tamento em outro cargo ou fun*. (art. 41 e peragrafos da C.F. e 172 da C.E.) 

Art 81 - A lei fixara os vencimentos ou, salarios dos servidores publicos 
municipais sendo vedada a concessao de gratificacao, adicionais ouquaisquer 
vantagens pecuniarias por decreto ou ato administrative (art. 173 - C.E.) 

Art. 82 - Ao servidor public° municipal, em exercfcio de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes regras. 

I - tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficara alas-tado do 
cargo, emprego ou funcao que exercam; 

II - investido no mandato de Prefeito, ser la afastado do cargo, emprego ou 
funcao, sendo-lhe facultado optar pela sua remunerageb; 

Ill - investido no mandato de - Vereador, havendo compatibilidade de bora-
rios, percebera as vantagens de seu cargo, emprego ou funcao, sem prejuizo de 
remuneracao do cargo eletivo, e nio havendo ,compatibilidade, sera aplicada a 
norma do inciso anterior; 
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IV, - em qualquer (:aso .31.0 3
i d Adl,:1010 ere mandate

0; sell 
tempo de servico sera contado flaun tyi,-.; 	 ,. F ,..;;-  i.s. ;.,.'“;:, n (,-37C ..,j1..: ao par mete,eneroc-, 

ti 

Vii.41

i

- 4
para efeito de bone-hew prevelenciano no case de afastamento, 

OS Vd- 
es  serao determinados 

coma se em efetivo exercicio estivesse. (art. 38 da C.F 75 +inciso II - C.E.) 

LtAl±t.'83 - 0 servidor sera aposentado: 

tesil

IA r1
:por invalidez permanente, sendo os proventos integrals, quando decor- 

riitt
e 

acidentes em servico, molestia prof issional au doenga grave, contagiosa 
iidVel,especificadaem lei e proporcionais nos darnels casos; 

iliAA 	 ;JI - cornpulsoriamente, aos setenta anos de idade, corn proventos proporcto- dateMpo de servico; 

woks 	 +III - voluntariamente:  

" 1/41,11. corn proventos integrals; 4- aos trinta e cinco anos de servico, se homem, e aos trinta anos, se mu- 

4r+b) - aos trinta anos de efetivo exercicio em fungi:5es de magistario, se profes- ('N LA ...1,1 le, aos v in
te  e cinco, se profa sore, corn proventos integrals; 

litc) E. aos trinta anos de servico, se homem, aos vinte e cinco anos se mulher, 
Ii+Li4grjr(proventos proporcionais a este tempo; 

PI 
i&, d) - aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, aos sessenta se mulher. 11 ..,‘•  
rti proventos proporcionais ao tempo de servico; 

§ lo. - 
A Lei Complementar Federal podera estabelecer excesthes ao dispos-

1, '4" tit) ihciso III a e c, no caso do exercicio de atividades consideradas penosas, 
Itibres ou perigosas. 

orarios; 
1 § 2o. - A lei dispora sabre 

aposentadoria em cargos, funcaes ou empregos 

pUtad
§ 3o. - 0 

tempo de servico poblico federal, estadual ou municipal, sera 
o, integralmente, para efeito de aposentadoria e disponibilidade; 5 4o. - 

Os proventos da aposentadoria serao revistos, 
na mesma proporggo 

d ta '  sempre que se modificar 
a remunerac5o do servidor em atividade, sendo 

.A. 
01bem estendidos aos inativos e 

pensionistas quaisquer vantagens ou beneficios iieriormente concedidos aos servidores em 
atividade, inclusive quando 

43u 

orrentes da transformack ou reclassificacdo do cargo au funcgo em que se deu osentadoria, na forma da lei. 

1' .4
5 5o. - Para efeito de aposentadoria a assegurada a contagem reciproca do 

mpo de contribuicgo na administrack pUblica e na atividade nrivaria, 
rujz! na forma e nos termos do que (lisp:Se o g 2o. 

do art. 202 da Constituigifo Oat 

§ 6o. - 0 beneffcio da pensao por morte correspondera a totalidade de yen- 

to
'Otos, salarios ou proventos do servidor falecido, na forma do paragrafo 4o. 

artigo. (art 
40, paragrafo 5o. da C.F. e 168, paragrafo 5o. da C.E.) 

1Art. 84 - 0 Servidor Publico Municipal, quando investido nas funcOes de eito maxima 
de entidade representative de classe ou conselheiro de entidade 

de 
alizacgo do exercicio das profissOes liberals, 

Mao podera sec impedido de exer- 
t?. 
 suss fung5es nas respectivas entidades, nem 

sofrera prejuizo dos seus salarios Mais vantagens que ja percebam na 
sua instituicao de origem. 

Paragrafo Unico - Ao servidor afastado do cargo de carreira do qual é titu- 

27 

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo,
seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção
por merecimento;



se 
c_r-t- 

corn ot: t-;011`. 	 pen:end:o 	 ,!!!1(:;1T1 	 r..DS OL! 	 )ssegnsetto d 	 redo 
de contar o oenodo de exercicio das nmcoes das climates reteridas no -eapte 
deste artigo, ocnrrido durante o afastamento, conic efetivo exercicio do cargo: 
(art. 169 e paragrafo - C.E.) 

Art. 8b - A empresa, autarquia, fundac5o ou sociedade de economia mista 
que integrem a organizack municipal tera Conselho representativo, constituido 
por servidores das respectivas entidades -e por esses escolhidos em votac5o direta 
e secreta. 

Paragrafo Onico - A Lei considerara tratamento remunerat6rio isOnbmo aos 

membros titulares dos conselhos integrantes da administracao direta municipal. 
(art. 170 e 171 - C.E.) 

Art. 86 • E obrigatoria a f ixac5o do quadro corn a lotack numerica de 
cargos, fungi- es ou empregos sem o que nao sera permitida a nomeac5o ou contra- 
tack de servidores (art. 168 - C.E.) 

Art. 87 - Os atos de improbidade administrative importar5o na suspens5o 
dos direitos politicos, na perda da func5o pOblica, no perdimento ou na indisponi-
bilidade de bens e no ressarcimento ao erario, na forma e graduacao.prevista en) 
lei, sem prejuizoda acgo penal cabivel. 

Art. 88 - Os deficientes fisicos, sensoriais ou n5o, que ingressarem no servix i. 
co alio°, aposentar-se-go integral ou opcionalmente, por tempo de servico, 
ap6s vinte e cinco anos de atividade,caso aosobrevenha doenca correlate ou agra-
vante, (art. 165 • C.E.) 

Art. 89 - Fica assegurada a maiores de dezesseis anos, a participac5o nos 
concursos publicus para ingresso nos servicos da administracao municipal. (aril 
155 da C.E.) 	 • 

Art. 90 - Nos termos do art. 156 da Constituick Estadual, Lei Municipal 
estabelecera as circunstancias e excecoes em que se aplicargo sanc5es administra: 
tivas, inclusive a demissdo ou destituicSo do cargo, emprego ou funcgo do serve, 
dor publico do Municipio que: 

I - firmar ou mantiver contrato corn pessoa juridica de Direito PUblico 
sociedade de economia mista ou empresa concessionaria de servico pUblico; 

II - for proprietario, controlador ou diretor de empresa que tenna con irate 
corn pessoasjuridicas de direito pUblico, 

III patrocinar cause em que seja interessada qualquer das entidades a qu 
se refere o inciso I. 

Art. 91 - Na forma do paragrafo Onico do art. 149 da Constituicao Federa 
podera o Municipio instituir contribuic5o cobradas dos seus servidores para 9 
custeio, em beneticio destes, e sistema de previdencia e assistencia social. 

Paragrafo Unico - Sera vedada contratack de servicos de terceiros par 
realizacao de atividades quo possam ser exercidas por servidores. 

SE cAo III 
DA FISCALIZAC;AO CONTABI L, F INANCEI RA E 0 R cAMENTAR IA 

Art. 92 A fiscalizac5o financeira e orcamentaria do Municipio sera exerc 
da pela Comata e pelos sistemas de controle interno do Executivo Municipal, ri 
forma da lei. I 
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lar com ou sem a percepção dos vencimentos ou salários, é assegurado o direito



—etjte 	 e 	 r v u 1111:111C;lielt. manic:rap. .7a roan a 
egra a, sistema de runs le interne .em a fir-Mt:lade sit -  

U
o

t 	 - dVdildr o cumprimento das metes previstas no Plano Plurianuat 5 axed- 
5t6 de programas de governo e dos orcarnentos do Municipio, 3T:F 	 II - comprovar a legalidade e avaliac5o dos tesultados quanto a eficacia da 
estali 'Orcamentai ia, linanceira e patrimonial nos orgrios e entidades da adminis-

tr 
*la, municipal born como da aplicac5o de recursos publicos par entidades de ltd privado. 

.,';111' - Exercer o controle das operacoes de creditos, aye's e garantias, bem 
alifiedds direitos e haveres do Mu n icipio; 

V - Apoiar o controle externo no exercicio de sua missgo institucional. 

t 
	

b r a ,Paragrafo 	 - Os responsaveis pelo controle interno, nos poderes Execu- 
t 	 triiire'Legislativo, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 

iiaade'y adotark providencias para a sua comprovacgo e apurack de responsabili-
dhd 65, Mem de darem, obrigatoriamente, conhecimento da ocoreencia ao Con- 

selh'drcle Contas dos Municipios, sob pena de responsabilidade solidaria. 
litt00 

‘,.,,,N,„4  Art. 94 - A fiscalizac5o contkil, financeira, orcamentaria, operacional e patri-
monial do Municipio e de suas entidades, quanto e legalidade, economicidade, 
bliCack das subvencdes e renuncia de receitas, sera exercida pela Camara Muni 

rnediante controle externo, e pelo sistema de controle interno dos Pode-
jei Municipais. 

Paragrafo Unico Prestara contas qualquer pessoa fisica ou entidade publi-
ca que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores, 

ou pelos quais o Municipio responda ou que, em name deste, assuma 
beigaces. de natureza pecuniaria. (art. 77 e paragrafo (ac° da C.E.1 

- Na conformidade do disposto no § 3o. do art. 164, da Constituicao 
Federal as disponibilidades de caixa do Municipio — poderes Executivo e Legtsla-
0/6 ;sergo depositados em instituicdes financeiras oficiais, ressalvados os casos pre- 

em Lei. 
, 	 § lo. - As aplicac5es financeiras no mercado aberto corn recursos do Mune 

clpio devem ser feitos exclusivamente em lnstitu icEes financeiras oficiais, em con-
frebirente da Prefeitura ou da Camara Municipal. 

Pf§ 2o. - Obrigatoriamente a Prefeitura e a Camara mantes 5o em seu arque/O, 
era analise, quando for o caso, pela pr6pria Camara ou Conselho de Contas dos 
'unicipios, os extratos bancarios da administracgo Municipal pare o acompanha-
ento da movimentacao bancaria. 

,' Ai t. '36 - Os pagamentos reanzados pelos Poderes Municipals efetuar-se-ao 
edihnte a emissao de cheques nominais assinados pelos respectivos dirigentes 
servi or previamente designado para tal fim. 

5 la - E obrigatoria a juntada de nota fiscal e de recibo nas compras efetua-  

as,,pelo Muracipio, corn identificack clara do credor ou de quem recebeu a irn-
portancia consignada, atraves do cadastro de pessoa fisica e do numero de sua co- 
 dula de identidade. 

. , § 2o. - Lei ordinaria podera excluir da exigencia do paragrafo anterior pe- 

7  uenas despesas e de pronto pagamento, estabelecendo limites. 

0 
 Art. 97 - 0 ndo cumprimento do disposto nos artigos 35 e 42 da Consti- 

utcNo Estadual importara no bloqueio das comas da Prefeitura pelo Conselho de onta w.  s dos Municiplos, se provocado. 

as 	re
raragrafo Unico - Cessar5o os efeitos estabelecidos neste artigo logo que fo- 

nil atendidas as exigencies legats. 

, 
Paragrafo 

 , 

- ' 

' 
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Art. 93 - Os Poderes Legislativo e Executivo municipais manterão, de forma integrada,
sistemas de controle interno com a finalidade de:
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merit - cbnstituuiq  r) Plane 1  nt U r -3 P ..” . 	 pli form a ft:: 55 4:foustoins irstep4h, 
deoo ilegaiidaritr del:tote ° 	 nseitio de Comas tins Munk pies last. /31115 
C.E . it 5 2o. - art. 74 - C.F.) 

t. 99 • Para fins de apreciack e julgamento, o Prated° e o Presider) to da 
Camara Municipal encam inhark ao Conselho de Contas dos Municipios: 

- as comas a seu cargo, para exame e parecer prove), bem comb, as contas 
dos administradores e denials resnonsaVeis por dinheiro, bens e valores prablicos da 
administrack direta e indireta, incluidas as fundacties instituidas e mantidas pelo 
Poder Publico Municipal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 
ou qualquer irregularidade de que resulte prejuizo ao erario; 

II - para fins de registro e exame de sua legalidade, os atos de admiss5o ou 
contratacao de pessoal, a qualquer titulo, da administrack direta e indireta, in-
clusive das fundaccies publicas municipais, excetuadas as nomeacaes para cargos de 
provimento em coin iss5o, bem assim as concessbes de aposentadorias, ref ormas e 
pens5es, ressalvadas as rnelhorias posteriores que ndo &term o fundamento legal 
do ato concesserio. (art. 78 da C.E.) 

Art. 100 - A Camara Municipal podera solicitar, ao Conselho de Contas dos 
Municipios, inspecdo e auditoria de natureza contabil, financeira, orcamentaria, 
operacional e patrimonial nas unidades administrativas, dos Poder es Legislativo 
e Executivo Municipais. (art. 78, inciso IV - C.E.) 

Art 101 - Cabera a Carrara, por main,ia absoluta de seus membros, sustar a 
execucdo de contratos celebrados pelo Poder Publico Municipal, impugnados pelo 
Conselho de Contas dos Municipios, solicitando, de imdiato, ao Poder Executivo 
ou h Presidencia da Camara, as medidas cabiveis, que dever5o set efetivadas no 
prazo maximo de trinta dias. (am 78, 55 1o. e 2o. C.E.) 

Paragrafo Unico - Se a Camara Municipal ou o Poder Executivo, no prazo 
de trinta dias, ndo efetivarem as providencias determinadas neste artigo, o Conse-
lho de Contas dos Municipios adotare as medidas Iegais compativeis. 

Art. 102 - 0 Prefeito e °brigade a enviar a Camara Municipal e ao Conselho 
de Contas dos Municipios, ate o dia 15 do mes subsequente, prestacdo de comas 
relativa a aplicack dos recursos recebidos acompanhada da documentack alusiva 
a materia, que ficard a disposic5o dos Vereadores para exame. 

§ lo. - Constiue crime de responsabilidade a inobservancia do disposto neste 
artigo. fart. 42, § 1o. da C.E.) 

5 2o. 0 parecer previo snore as comas que a Mesa da Camara e o Prefeito 
deve prestar anualmente, emitido pelo Conselho de Contas dos Municipios s6 del-
xara de prevalecer por decisdo de dois tercos dos membros da Camara Munici-
pal. 

§ 3o. - A apreciacdo das contas da Mesa e do Prefeito, dar-se-6 no prazo de 
trinta dias apes o recebimento do parecer previo do Conselho ou, estando a Ca-
mara em recesso, durante o primeiro mes da sessao legislativa imediata, observados 
os seguintes preceitos: 

I decorrido o prazo, sem que se tenha tornado a deliberack, as contas se-
rdo tidas como aprovadas ou rejeitadas, conforme a conclusk do parecer do 
Conselho. 

II - Rejeitadas as contas, com ou sem apreciack da Camara, serk alas 
remetidas ao Ministerio Publico para fins legais. 

4o. - As contas anuais dos Poderes Executive e Legislativo do Munici 
pio serdo apresentadas a Camara ate o dia 31 de janei'ro do ano subsequente, f i 
cando durante 60 (sessenta) dias a disposicdo de qualqu'es contribuinte para exame 
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Art. 98 - Qualquer cidadão, Partido Político, Associação ou Sindicato, Legal
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deorrido este prazo, as comas serao, ate o dia lo. e abril decuria an° emdadas 
peia 11 rusidOncia da .,al ara ; 	 itsa:hu, .te Con :US ir.i MI u1CiJnJa p Ur d 
ten to parecer previa. 

Art. 103 - 0 Municipio, nas termos do art. 182 da Cunstitulca° Federal, 
divulger& ate o Ultimo dia do mes subsequente ao da arrecadacgo, o montante de 
cada urn dos tributos arrecadados, dos recursos recebidos, dos valores de origem 
tributgria, entregues e a entregar e a expresso numerica dos criterios de rateio. 

Paragrafo Unico - A divulgacgo sera feita em cumprimento ao disposto no 
"caput' deste artigo, atravels de organ de comunicacgo social ou, na falta deste, 
corn a fixacgo detalhadg i dos montantes recebidos, em lugar proprio nas cede Zia 
Prefeitura e da Camara Municipal. 

TITULO IV , 
DAS FINANDAS PUBLICAS 

CAPITULO I 
NORMAS GE RAIS 

SEDA0 I 
DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS 

Art. 104 - Compete ao Municipio instituir impostos, nos termos do art. 156 
da Constituicgo Federal, combined° corn o art. 202 da Constituicao Estadual 
sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissgo inter-vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens 

imOveis por natureza ou acessgo fisica, e de direitos reais sobre imoveis, exceto os 
de garantia, bem como cessao de d ireito a sua aquLsiedo; 

III - vendas a varejo, de combustfveis liquidos ou gasosos, exceto Oleo die- 
esel. 

IV - servicos de qualquer natureza, rid° compreendidos no art. 155, in iciso 
I, letra b da Constituicao Federal, def inidos em Lei Complementar Federal. 

Par5grafo Unico - 0 imposto previsto no inciso I podera ser proressivo, nos 
termos de lei municipal, de forma a assegiirar o cumprimento da fu nen .° social da 
propriedade, conforme disposto no § 4o., inciso II, dao art. 182 da Constituicgo 
Federal. 

Art. 105 Pertancam, airda, ac 
I - parcela do produto de arrecadacao do imposto sobre a propriedade de 

veiculos automotores; 

II - parcela do produto de arrecadacao sobre operacOes relativas a circular 
ego de mercadoria e sobre prestacgo de servicos de transportes interestaduais, 
intermunicipais e de comunicacoes; 

III - parcela do priduto da arrecadacgo do imposto da Unido sobre proprie-
dade territorial rural, relativamente aos imOveis nele situados; 

IV - parcela da arrecadacao do imposto sobre produtos industrializados, 
previsto no inciso II, art. 159 da Constituicgo Federal obedecido seu § 3o; 

IV - parcela do produto da arrecadacao do importo da Unigo, sobre renda 
e provento de qualquer natureza, estabelecido no inciso I, art. 158 da Constitui-
ea° Federal. 

Paragrafo Unico - As parcelas que lhe forem devidas sergo creditadas em 
conta do Municipio, nos dial dez e vinte e cinco de cada mes, sob pena de in-
correr em crime de responsabilidade a au toridade faltosa, nos termos do inciso 
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do art. 198 da Constituicdo Estadual. 

Art. 106 - Podera o Municipio insucuir contribuicao do meihoria ciecorreme 
de obras priblicas, ou estabelecer taxas em rani) do exercicio do poder de poll- 
cia cu pela utilizes:5c efetiva cc eventual de servicas publicos especfficos presta-
dos ao contribuinte 

Art. 107 - A administracab tributaria do Municipio deverd dotal-se de recur-
sos humanos e materiais necessdrios ao exercicio de sues atribuicOes, principal-
mente: 

a) - cadastramento dos contribuintes das atividades econemicas, 
13) - lancamentos tributarios; 
c) - fiscalizecao do cumprimento das obrigac6es tributaries; 
d) - Inscrigao dos inadimplentes na divide ativa respective cobranca amiga-

vel oujudicial. 

Art. 108 - Podera o Municipio atraves de lei ordinaria, char urn Conselho, 
constitufdo prioritariamente por servidores designados polo Prefeito o contribuin-
tes indicados por entidades representatives de categories economicas e profissio-
nais, corn atribuicOes de decidir, em grau de recursos, as reclamacOes sobre Ian 
camentos de impostos ou questoes tributaries. 

Paragrafo Unico - Enquanto nao for instituido o organ previsto neste arti-
go, os recursos serao decidodos polo Prefeito. 

Art. 109 - Anualmente, o Prefeito Municipal promovera a atualizacao da 
base de calculo de tributos Municipais. 

§ 1o. - 0 Prefeito Municipal, por decreto, instituira comissao da qual parti-
cipara5o alem de Servidores do Municipio representantes dos contribuintes, 
para atualizacao de calculos do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. 

§ 2o. - 0 Imposto Municipal Sobre Servicos de qualquer Natureza e as taxas 
decorrentes do exercfcio do poder de policia obedecerao aos indices de atualiza-
cab de correc5o monetaria, podendo ser atualizados mensalmente. 

Art 110 - A concessab de isenp5o, anistia, ou remissao em materia tributa-
ria so poder5o ser concedidas atraves de lei especifica, aprovada pela maioria de 
dois tercos dos membros da Camara Municipal. 

§ 1o. - A remissab sgmente ocorrera em estado de calamidade pOblica ou 
de notoria pohreza do contribuinte. 

§ 2o. -A concessab de isenc5o, anistia ou moratoria nab gera direito adquiri-
do, podendo ser revogada, de officio, desde quo o beneficiario tenhadescumprido 
as condic5es e os requisitos para a sua concess5o. 

Art 111 - Os creditos proveniente de impostos taxas, contribuicOes de me-
lhorias, multas de qualquer natureza, decorrentes de infrac6es da legislacao tribu-
fade, nab resgatadas nos prazos pre-estabelecidos, serao escritas como divide ati-
va. 

Paragrafo Unico - Responders a inquerito administrativo a autoridade muni-
cipal, qualquer que seja seu cargo, emprego ou fun* independentemente do 
vinculo que mantenha corn o Municipio quando ocorrer a decadencia por culpa 
sua do direito de restituir credito tributario ou a prescricao da ac5o de cob( -a- los 
devendo responder civil], criminal e administrativamente e indenizar ao Munici-
pio no valor dos creditos n5o cobrados 
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dos Mu nicipios at 30 de dezembro. 

Art 116 - As emendas ao Projeto de Lei Orcamentaria anual ou aos proje-
tos que o mod if 'quern somente poderao ser aprovadas caso: 

I - sejam compattveis corn o Plano Plurianual e corn Lei de DiretrizesOrpa-
mentarias; 

II - indiquem os recursos necessarios, admitidos apenas os provenientes de 
anulagab de despesas, exclutdas as que incidam sobre dotagoes para pessoal e 
seus encargos e servicos da divide. 

II - sejam rplacionadas corn a correcifo de erros e omissilies ou corn os dis-
positivos do textd do projeto de lei respective. 

§ lo. - As Pmendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orcamentarias n5o po-
derao ser aprovadas caso se incompatibilizam corn o Plano Plurianual. (art 166 
55 3o. 'e 4o., incisos I, I I e II - C.F. art. 204 da C.E.) 

§ 2o. - 0 Prefeito Municipal, enquanto nlo tiver sido apreciado pela comis-
ao competente o Projeto de Lei referido no artigo anterior, podera propor mocii-
ficap6es aos Projetos aludidos neste Capitulo. 

§ 3o. - Os recursos que, ern decorrencia de veto, emenda ou rejeicao do pro 
jeto de lei orcamentaria anual ficarem sem ddespesas correspondentes poderao 
ser utilizados conformed caso, mediante creditos especiais ou suplementares, corn 
previa e especifica autorizagffo legislative. 

Art 117 - S5o vedados: 
I - c) .  intcio de programas ou projetos nffo inclutdos na Lei Orcamentaria 

Anual; 
II - a realizap5o de despesas ou a assunclo de obrigac6es diretas que exce-

darn os creditos orcamenterios ou adicionais; 
III a real zacao de operagoes de creditos que excedam o montane das 

despesas de capital, ressalvadas as autoriadas mediante creditos suplementares ou 
especiais, corn finalidade precisa, aprovados pela Camara Municipal por maioria 
absolute. (art. 167 inciso III da C.F.) 

IV - a vincula* de receita de impostos a orguos, fundo ou despesa, ressal-
vada a destinacab de recursos para manutenpao e desenvolvimento do ensino e 
para o fomento pesquisa cientifica e tecnologica, &am da prestacao de garan-
ties as operacries-de cad ito, conforme disp6em os artigos 212 218, 165 da Cons-
titu icffo Federal. 

V - a abertura de credit° suplementar ou especial sem previa autorizacao 
legislative a sem indicagao dos recursos correspondentes. 

VI - a transposiglo, o remanejamento ou a transferencia‘de recursos de uma 
categoria de programa* para outra, ou de urn Org5o para outro, sem previa auto-
rizacab da Camara Municipal. 

VII - a concesdo ou uttlizac5o de creditos ilimitados. 
VIII - a instituicffo de fundo de qualquer natureza, sem previa autorizac5o 

legislative. 
§ lo. - Nenhum investimento, cuja execuc5o ultrapasse o exercicio f inan-

ceiro, podera ser iniciado sem previa inclusgio no Plano Plurianual ou sem lei que 
autorize a incluse-a, sob pena de crime de responsabilidade. 

§ 2o. - Os creditas especiais e extraordinerios terab vigencia no exercicio 
financeiro em que foram autorizados, salvo se o ato de autorizack for promulga-
do nos Oltimos quatro mesas daquele exercicio, caso em que, reaberto nos limites 
do seu saldo, sera) incorporados ao orcarnento do exercicio financeiro subsequen-
te. 

§ 3o. - A abertura de credito extraordinirio sornente sere admitida para 
atender as depesas imprevistas e urgentes, como as decorrentes de guerre, ppm op5o 
interna ou calamidade publics, observado, no que couber, o disposto no artigo 
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SECAO II 
DO OR CAMENTO 

Art. 112 - Leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal estabelecerao: 
I - 0 Plano Plurianual; 
II - As diretrizes Orcamentarias; e 
111 - Os Orgamentoi Anuais.  
§ lo. - A Lei que instituir o Plano Plurianual estabelecera as diretrizes, obje-

tivoi e metodos de politica financeira municipal e outrasdelasdecorrentes e para 
as relatives aos programa; de continuada du rack. 

§ 2o. - A Lei de Ckretrizes Orcamenterias definira as metes e prioridade do 
Plano Plurianual, incluind, o as despesas de capital, para o exercfcio financeiro 
subsequente: orientara alelaboracEo da Lei Orcamenteria anual e dispore sobre as 
alteracoes na legislacao tributaria. 

§ 3o. - 0 projeto de Lei de Diretrizes Orcamentarias devera ser encaminha-
do pelo Executivo a Camara Municipal, ate trinta de abril de cada ano devendo, 
em sessenta dias do seu recebimento, estar conclufda a sua elaborack. exigindo- 
se maioria absolute para sua aprovacEo, obedecidas as normas comurts do pro-
cesso legislativo. 

§ 40. - 0 Poder Executivo Municipal publicara, no prazo de trinta dies, epos 
a expirack de cada bimestre, relaterio resumido da execuck orcamentaria, 
obrigando-se a prestagio de esclarecimentos que 'he sejam solicitados pela 

C.Smara Municipal ou pelo Conselho de Contas dos Municfpios. 
Art. 113 - Os pianos e programas municipais previstos nesta Lei Organica 

sera° elaborados em consonancia com o piano plurianual e apreciados pela Camara 
Municipal. 

Art. 114 - A Lei Orcamentaria anual compreendera: 
I - o orcamento fiscal referente os Poderes do Municfpio, seus fundos, 

&gabs e entidades da administracEo direta e indireta, inclusive fundacSes pain-
cas municipais, 

III - o orcamento de investimento de empresa em que o Munitio detenha 
maioria de capital social em direito a voto . 

§ 10. - 0 Projeto de Lei Orcamentaria sera acompanhado de demonstrativo 
setorizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenc8es, anistias, 
remiskies e beneffcios de natureza financeira, tributaria ou creditfcia. 

§ 2o. - Os orgamentos previstos nos incisos I e II dente artigo, compatibili-
zados com o piano plurianual, terio entre suas funclies, a de reduzir desigualdade 
inter-distritais obedecido o criteria populational. 

5 3o. - A Lei Orcamentaria anual nab contera dispositivo estranho a previ-
;go da receita e a fixacio da despesa, nEo se incluindo, na proibicao, a autoriza-
cao para abertura de creditos suplementares e contratack de operaciies de credi- 
to, ainda que por antecipagao de receita, nos tat-mos da Lei. (art. 165, incisos e paragrafos da C.F.) 

Art. 114 - Os Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, as Diretrizes 
Orcamentarias, ao Orcamento Anual e aos creditos adicionais, suplementares ou 
especiais devem observer as normas do processo legislativo ord inario. (art. 166 da C.F. e 204 da C.E.1 

Paragrato (Mica - 0 Poder Executivo Municipal en•aminhard ate o dia lo. 
de novembro de cada ano a Camara Municipal, o Projeto de Lei Orcamentaria 

oAnual, cuja apreciacEo se dare no prazo imprrogavel de 30 dias, devendo a lei 
rcamento dele decorrente ser encaminhada pelo Prefeito ao Conselho de Caritas 
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62 da Constituicao Federal. (art. 167, 55 e incisosda C.F. e art. 205, 45 e incisor. 
da C.E.) 

Art. 118 - A despesa corn pessoal ativo e inativo do Municfpio nffo ultrapas-
sera os limites estabelecidos em lei complementar federal, nos termos do art. 169 
da Constituicffo Federal e 38 das respectivas Disposicoes Transitorias. 

Paragrafo unico - A concessffo de qualquer vantagem, aumento, de remune-
raga() ;  wlcriacao de cargos ou alterap5o da estrutura de carreira, bem como a adm is-
sao de pessoal, a qualquer tftulo, pelos orgffos e entidades de administraflp direta 
ou indireta, inclusive furdees institufdas e mantidas pelo Poder Public° 

somente pod erffo ser tas: 
I - se houver prey a dotapffo orcamentaria suficiente para atender as priaje-

c5es de despesas de pessc al e aos acrescimos dela decorrentes 
II - se houver au•orizapao espectfica na Lei de Diretrizes Orpamentarias, 

ressalvadas as empresas pub licas e sociedade de economla mista, se houver. 

Arta 119 - Os pagamentos devidos pelo Municfpio, em virtude de setenpa 
judicial,far-se-ffo, exclusivamente, na ordem cronologica de apresentapio e a conta 
os creditos respectivos, proibida a designapao de casos ou de pessoas nas data-
p8es orpamentarlas e nos clic' itos ad iciona is abertos para este fim. 

Paragrafo Unico - obrigatbria a inclusao no Orparnento de verba necessa-
na ao pagamento de saus debitos, constantes de precatorios, apresentadas ate 
1o. de julho, data em que terffo atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento 
ate o final do exercicio seguinte. 

TITULO V 
DO PAIR IAAONIO E DOS ATOS MUNICIPAIS 

CAPITULO I • 
DOS BENS MUNICIPAIS 

SE GAO I 
DA ALIENADAO, DA AQUISIDA0 E DA CESSAO 

Art. 120 - Constituem bens municipais, imoveis urbanos ou rurais, coisas 
I move's, semoventes, utensflios e equipamentos, haveres, tftulos ou ap5es, perten-
centes ao Municfpio, cebendo ao Prefeito administralos, respeitada a competen-
da da Camara nctque Ihe diz respeito. 

Paragrafo Unico - Os bens municipais de qualquer natureza anualmente 
deverffo ser cadastrados no servico do patrimonio da municipalidade, cujo inven-
ted° detalhado sera encaminhado ao Poder Legislativo, ate 31 de janeiro de calla 
ano..  

SE cA'o 
DA ALIEN/54AD 

Art 121 - A alien* de bens municipais sera sempre precedida de avalia- 
I p5o e obedecera as seguintes norm as: 

• 	 I - quando 'move's, dependera de autorizagab legislative e concorrencia 
pUbl Ica, d ispensad a esta nos casos de doacab ou permuta; 

II - quando move's, dependera de licitapffo exceto nos casos de cloaca°, 
para fins assistenciais ou de interesse relevantes. 
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sEcAo III 
DA AQUISIQA0 

Art 122 - A aquisig5o de bens 'move's por compra, permuta ou desapro-
priacgo, depended de previa avaliacgo e de autorizacgo legislative. 

Art. 123 - Os bens municipais dever5o ser cadastrados com a identificacgo 
respective, numerando-se os m6veis, segundo for estabelecido em regulamento. 

Art 124 - A,cesslo dos bens municipais, a terceiros podera ser feita median- 
te concessgo, permissgo, comodato, ou autorizag5o, conforme o interesse 
co o exigir. 	 is 

Paragrafo Unico - A permissab de uso sera feita, a tftulo precario, par ato 
unilateral do Prefeito. 

Art 125 - A administracgo de mercados, matadouros, casas de espetaculos, 
pragas de esportes e de qualquer modalidade e cemiterios, sera regulamentada por 
decreto executivo. 

Art. 126 - 0 Prefeito regulamentara por decreto a cesslo a particulares de 
maquinas e operadoras da Prefeitura, desde que se sem prejazo para seus servicos 
e mediante previa remuneracgo, nos termos do disposto nesta Lei Organica. 

Paragrafo Unice - A concessgo de bens municipais depended de lei muni- 
cipal e de licitacio e far-se-a mediante contrato no prazodeterminado, sob pena 
de nulidade do ato. 

Art 127 - Nenhum servidor, responsdvel pelo controle dos bens patrimo-
niais do Muniapio, podere ser dispensado, transferido ou exonerado, sem que 
comprove, atraves de atestado fornecido pelo Orglo competente da Prefeitura, 
que devolveu os bens moveis que estavam sobre sua guarda e protecio. 

Art. 128 - 0 servidor municipal que extraviar bens municipais ou causar-
Ihes danos responded civil e criminalmente pelos prejuizos ocorridos, devendo o 
orgao competente abrir inquerito administrativo, independente de despacho de 
qualquer autoridade e propor a ac5o cabivel, se for o caso. 

Art. 129 - Pod era o Municipio conceder direto real de uso, mediante conces-sab, 
de bens municipais, dispensando-se essa exigencia no caso de concessionaria 

de servigo poblico, entidades assistenciais sem fins lucrativos ou verificar-se rele-
vante e notorio interesse pOblico.  

A 

a 

CAPITULO II 
DOS ATOS MUNICIPAIS 

SECA- 0 I 
DA FORMA DA PUB LICIDADE E PUB LICAQA0 

Art. 130 - A publicidade-dos atos, programas, obras, servicos e campanhas 
dos Orgaos ptiblicos devera ter cardter educativo, informativo ou de orientacgo 
social dela ad podendo constar nomes, simbolos ou imagens que caracterizem 
promogio pessoal de autoridades ou servidores pablicos. (5 lo. do art. 37 da 
C.F.) 

Art. 131 - 8 obrigatorio, nos termos da lei civil, a publicacgo dos atos 
municipais 



° 
§ lo. - A publicapab das leis e atos dos Poderes Executivo e Legislativo, 

salvo onde houver imprensa of icial, podera ser feita em orgab de imprensa local 
ou regional, ou atraves do Mario Oficial do Estado ou ainda afixapao em lugar 
preprio, na sede d a Prefeitura ou na Camara Municipal, respectivamente. 

§ 2o. - A publicapab dos atos nab normativos, de portarias, de admiss5o, 
contratapeb ou nomeaplo de pessoal, pod era fazer-se resumidamente. 

§ 3o. - Os atos de efeito externo somente produzirab eficaciajurfdica apes 
a publicack, sob pena demulidade. 

§ 4o. - A falta de orgffo de imprensa, podera ser suprida pela divulge*/ 
em servipos de auto-falantes ou em emissoras de radio, existentes no Municfpio, 
sem prejufzoda providendas previstas no § lo. deste artigo. 

Is 
Art. 132 Os atos administrativos da competencia do Prefeito formali-

zam-se: 

I - mediante Decreto numerado em ordem cronologica, quando se tratar de: 
a) • regulamentaplo de leis; 
b) - die* e extinpab de gratificadies quando autorizadas em leis; 
c) - abertura de creditos especiais e suplementares, 

. d) declarap5o de utilidade pOblica ou de interesse social para efeito de desa- 
propnacao; 

e) - criac5o, a Iterapab e extinpab de &gabs da Prefeitura, quando autorizada 
em lei; 

f) - definip5o da cornpetencia dos &gabs e das atribuipoes dos servidores da 
Prefeitura, nab privativas de lei; 

g) - aprovacifo de regulamentos e regimentos dos &gabs da administrapab 
direta; 

h) - aprovapab dos estatutos dos 6rgSos da administrapao descentralizada; 
1) - fixapab e alterapao dos prepos dos servipos prestados pelo munidpio 

e aprovapab dos preps dos sery ipos concedidos e autorizados; 
j) - permissab para explore* de servipos publicus e para use de bens muni-

cipais; 
I) - aprovapab de pianos de trabalho dos - organs da administrapeo direta; 
m) - criap5o, extinp5o, declare* ou modifificap5o de direito dos adminis-

rados, nab privativas da lei; 
n) . - medidas executorias do piano diretor; 
o) - estabelecimento de normas de efeitos externos, nab privativas de lei; 
II - mediante porta ria, quando se tratar de: 
a) - provimento e vacancia de cargos poblicos e demais atos de efeito indi- 

	  dual relativos aos servidores municipals; 
b) - lotapSo e relotapio nos quadros de pessoal; 
c) - criapSo de corn issoes e designac6es de seus membros; 
d) - instituip5o a disssolupab de grupos de trabalho; 
e) - autorizapab para contratapab de servidores, per prazo determinado e 

dispenses 
f) - abertura de sindicancia e processos administrativos e aplicack de pena-

lidades; 
g) - outros atos que, por sua natureza ou finalidade, tido sejam objeto de 

lei ou decreto: 
Paisagrafo Onico - Podereb ser delegados os atos constantes do item II deste 

artigo. 

SEcA- 0 II 
OS LIVROS 

Art. 133 - 0 Municipio tern entre outros, obrigatoriamente, os seguintes 
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Art. 135 - 0 Plano Diretor do Muni°1pio contera: 
I - A delimitagad de areas destinadas a implanter) de atividades corn poten- 

cial poluidor hidrico e, atmosfdrico, que atendam aos padrges de controle de qua-
lidade sanitaria estadual; 

II - A delimitecab de areas destinadas a habitado popular. 
(art. 290 da C.E.$ 

Art. 136 - Na !labored° do projeto do Plano Diretor do Munic(pio, o 
Ordoqacnico municipal realizard zoneamento ambiental e incluindo o sistema de 
areas verdes, compreendido coma ambiente natural e social que norteard o puce- 
lament°, o use e ocupacgo do solo, as construcetes e edificacges, visando conjun-
temente, a melhoria daklesempenho das fung6es sociais urbanas, de qualidade de 
vide e preserved° de Maio ambiente, na farina da lei. (art 305 da C.E.} 

Art. 137 - Na elaboracgo do piano de use e °cups* do solo e de transpor-
te, bem corm na gestab dos servigos pOblicos, inclusive no planejamento, o poder 
executivo municipal buscara a aprovado do Legislativo e a participacio da comb-
nidade atraves de suas entidadeszu associades representatives. (art. 306 da DE.) 

. Art. 138 - 0 nab cumprimento das normas estabelecidas neste capitulo 
implicara na imputed° da responsabilidade civil e penal da autoridade omissa 
ficando assegurado o amplo acesso da populado as informagges sabre pianos de 
use e ocupado do solo, transporte e gestgo dos servigos poblicos. (art. 307 e 
308 da C.E.) 

Art. 138 - Nas diretrizes a normas relatives ao desenvolvimento urban o 
Municipio, paralelamente ao Estado, assegu rare: 

I - regularize* dos loteamentos irregulares, inclusive os clandestinos, abandonados 011 nffo titulados; 
I I - preserved° das areas de explore* agricola e pecuaria e estimulo a 

essas atividades primaries; 

III - Criado de areas de interesse urban(stico, social, ambiental e turistico 
e de utilidade pOblica; 

IV - livre acesso, especialmente aos deficientes, a edificios pablicos a particu-
lares, de frequancia aberta ao pOblico, a logradouros poblicos a ao transporte 
coletivo, mediante a eliminacgo de barreiras arquitetonicas e ambientais e a 
adapted° dos meiso de transportes. (art. 291 da C.E.) 

Art. 140 - Cabe ao Municipio, conjuntamente corn o Estado, gatantir a 
implanted° de servigos, de equipamentos a infra estrutura baska v ando a distri-
buiggo equilibrada e proporcional a concentrado populaciona I, tais jomo: 

I - rede de ague e esgoto; 
II - energia e sistema telefbnico; 
III - sistema viario de transporte; 
IV - equipamento educacional, de sa Ode a de lazer. (art. 301 da C.E.) 

V - incentivos ao desenvolvimento u rbano. 

Art. 141 - As limitagges do direito de construir e o condicionamento ao use 
do solo urbano sera° especificados, exclusivamente, em eli. 

lo. - Excetuadas as edificacties de preserve* historica, declaradas pop .  lei, as restriceies do direito de construir a ao use do solo urbano permitlrao, nd minima, apossibilidade de duas categories de construcgo no imovel e de use 14o so- 
lo urbano, estabelecidos no piano diretor da cidade de que trata o art. 182 da 
Constitu id° Federal. 
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IV - gratuidade dq ensino pit lico em estabelecimentos oficiais; 
V - valorizack dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei, 

pianos de carreira para 6 magisterio publico, 
VI - gestk demogratica do ensino p6blico, na forma da lei; 
VII - garantia de padr5o de qualidade; 
VIII - ensino furldarnental obrigat6rio e gratuito, inclusive os que n5o ti-

verem acesso a eles na idade prepria; 
, IX - oferta de ensino regular adequado as condic5es do educando; 

11  X - atendimento eo educando no ensino fundamental, atraves de programas 
suplementares e material didatico-escolar e transporte, alimentac5o, inclusive corn 
a merenda escolar e assistencia social. 

2o. - 0 nifo efferecirnento do minimo obrigatorio pelo poder publico 
municipal, ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade compe-
tent& 1 

§ 3o. • Compete ao Municfpio recrutar os educandos no ensino 
fundamental, fazer-Ihes a chamada e zelar, juntoa aos pais ou responsaveis pela 
frequencia a escola. 

Art. 149 - Na fixack das bases e diretrizes da educe* pelo Plano Munici-
pal de Educe*, serk assegurados conte6dos mfnimos para o ensino fundamen-
tal, visando a formack basica, comum e respeito aos valores culturais e artfsticos. 

§ lo. - E facultativo a matrfcula no ensino religiso que constitu ire discipline 
dos horgrios normais das escolas poblicas de ensino fundamental. 

5 2o. - 0 ensino fundamental regular sera ministrado em lingua Portuguese. 
§ 3o. - 0 sistema de ensino do Municfpio sera organizado em regime de cele-

brack corn a Unik, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do artigo 211, da 
Constituick Federal. 

Art 150 - 0 Municfpio aplicard, anualmente, vinte e cinco por cento, no 
minima, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de trans-
ferAlicia, na manutenck e desenvolvimento do ensino. (art. 212 da C.F.) 

Paragrafo Unico - A parcela da arrecadack dos impostos transferidos pela 
Unik e pelo Estado ao Municipio, nk a considerada para efeito de calculo pre- 
vista nests artigo, receita do Governo que a transferir 

Art 151 - Os recursos pOblicos do Municipio serk destinados as escolas pu-
blicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitarias, confessionals ou filantropi-
cas, definidas em lei, que comprovam fins nk lucrativos e apliquem seus exceden-
tes financeiros em educe* e, asseguerem a destinac5o do seu patrim6nio a outra 
escola congenere ou ao Poder POblico, no caso de encerramento de suas ativid'ades. 

§ lo. - Os recursos de que trata este artigo poder5o ser destinados a bolsas 
de estudo para o ensino fundamental e media, na forma da. Lei, para os que de-
monstrarem insuficiencia de recursos quando n5o houver vagas e cursos regulares 
na rede poblica, na localidade de residencia do educando, obrigando-se o Poder 
Public° a investir prioritariamente na expansk de sua rede escolar na localidade 
(art. 213, C.F. e 231 CE) 

§ 2o. - A distribuic5o dos recursos destinados a area educational, assegura-
ra prioridade no atendimento das necessidades do ensino fundamental e pre-esco-
larlztantendo e expandindo o atendimento em creches as criancas de ate seis anon 
de idade, n5o podendo atuar no nivel superior de ensino enquanto n5o astiver sa 
tisfeita a demanda or) ensino fundamental e med io, quantitative e qualitativamen-
te. 

§ 3o. -Dar-se-a a intervenck no Municipio nos termos do § 1o. do art. 227 
da Constituick Estadual, quando verificar-se n5o haver sido aplicado o limite 
minima ex ig ido pelo art. 212 da Constitu ice-fa Federal. 
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§ 40. - Progressivamente, o Poder Public° Municipal providenciara no sen-tido de que suas escolas sejam convertidas em centros educacionais, dotados de 
infra estru tura iecnica e de equipamentos necessarios ao desenvolvimento de to-
das as etapas de educacao fundamental. 

§ 5o. - De igual modo, de maneira progressiva, o Poder Public° Municipal 
adotara sistemas de ensino de tempo integral de oito horas diarias. (art. 227 e 
paragrafos - C.E.) 

6 6o. - As pessoas portadoras de deficiencias, fica asegurada a educagio 
no ensino fundamental, quer em classes comuns ou em classes especiais. (art. 229, 
caput 

Art. 152 HO Sistema Municipal de Ensino, planejado em harmonia coma 
Uni5o e o Estado, tarsi suas diretrizes, obejtivos e metasdefinidos nos Pianos Plu-
rianuais, atendid°, no que couber, ao disposto no art. 218 da Constituicao Es-tadual e § 20. do. art. 211 da Constitu iciro Federal. 

Arta 153 - A Municipalize* do ensino dependera de lei estadual, nos tef-
mos do art. 232 da Constituip5o Estadual. 

• 
Art 153 - Lei Municipal disport sobre as atribu Vies do Conselho Municipal 

de Educac5o, previsto no Paragrafo Unico, inciso I, do art. 232 da Constituicao do Estado. 

CAPIYULO III  
DA CULTURA E DO TURISMO 

Art. 155 - 0 Municfpio, corn a participac5o da comunidade integrara o sistema de bibliotecas pOblicas, preconizado pelo paragrafo 9o. do art. 231 da Constituicab do Estado, tendo como 
unidade central a Biblioteca Ptiblica Go-vernador Menezes Pimentel. 

Paragrafo. Clnico - No acervo das bibliotecas municipais incluir-se-a a aquisi-
cao de livros de literatura infanto-juvenil, dando-se prioridade aos autores nacio-
nais, enciclopedias e revistas de circulack perm anentes. 

Art. 156 - E dever do Municfpio a preservaclo da documentacio governa- 
mental e histOrica, sendo assegurado livre acesso aos interessados. (art. 231 § 10 
da C.E.) 

Art. 157 - Compete ao Municfpio: 

I - promover o levantamento, o tombamento e a pfeservacifo de seu patri- 
mini° hist6rico e cultural, em articulacio com a Secretaria de Cultura e DespArt. orto do Estado e com o Servico do Patrimonio HistorHistorice Ailfstico Nacional. ( 237 da Constituiclo Estadual). 

II estimular quaisquer manifestac8es da culturapular, bem como, se 
obriga a cultuar datas comemorativas de alta significac5o d Federacao, do Estado 
e do Municfpio; 

III proteger documentos, obras e outros bens de valor historic°, artistico 
e cultural, os monumentos. as paisagens naturals e os sftios arqueologicos e impe-
dir a evas5o a destruicao e a desacaracterizar,5o de referid9s bens e obras de arte. 

IV - incentivar a produck e o conhecimento de bens e valores artfsticos e 
culturais, de quaisquer natureza, estabelecendo-lhes incentivos, inclusive quanto as 
manifestacoes folcloricas. (6 3o. - art 216 - C.F.) • 

Paragrafo Unicb - Ficam isentos do pagamento do irpposto territorial e pre- 
dial urbano in imoveis tombados pelo Municfpio em razao de suas caracterfsticas 
histories, artisticas, culturais e paisagisticas. 
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Art. 158 - Lei Municipal dispora sobre o Arquivo Municipal, criado nos 
termos do art 234 da Constituicao Estadual, que se integrara ao Sistema Estadual 
de Arquivos e se destina, precipuamente, a preservac5o de documentos. 

§ lo. - Apes o perfodo fixado em Is Municipal, a documenta* sera reme-
tide, em definitivo, ao Arquivolico Estadual que, mediante solicitagao, reme-
tera Municfpio, copia de micro-films dos documentos que Ihe foram enca-
minhados. 

,5 2o. - Nenhuma repartig5o municipal destruira ou desviara sua documenta- 
* sem antes submete-la ao setor de triagem, institufdo pelo Estado para fins de 
preservag5o de documanta* de valor historic°, juridic° ou administrativo, 
assegurando amplo acesSo aos interessados. (art. 235 C.E.) 

Art. 159 - Nos termos do § 4o. do art. 216 da Constituigio Federal, ser5o 
punidas, na forma da lei, os danos e ameagas ao patrimenio cutural do Municf-
pio. 

Art. 160 - 0 Municfpio promovera e incentivara o turismo como fator de 
desenvolvimento social e economic°, coin o aproveitamento em atividades arteza-
na is que dever5o merecer tratamento especial. 

CAPITULO IV 
DO DESPORTO 

Art. 161 - 0 Municfpio estimulara e apoiara praticas desportivas, formais e 
nab formais, em suas diferentes manifestac5es com destaque para a educe* 

- ffsica, o desporto em sues varies modalidades, o lazer e a recreagio. (art. 238 - 
C.E.) 

Paragrafo Unico - Assegurar-se-a prioridade, em termos de recursos 
humans, financeiros e materiais, ao desporto educational, e, em casos especiais, 
para a do desporto de alto rendimento. 

Art. 162 - 0 Poder Peblico Municipal, tanto-quanto possfvel, mantera insta-
lacCies esportivas e recreativas nos projetos de urbanize*, de instituicbes escola-
res peblicas, devendo exigir igual participag5o da - iniciativa privada e incentivara 
a pesquisa sobre gducag5o Fisica, Esporte e taxer; (art. 239 da C.E.) 

Paragrafo Unico - 0 Municfpio destinara verbas para'utilizac5o na culture 
de atividades amadoristas, no apoio a realizac5o de competic5es, ou sem outras 
atividades semelhantes. 

Ali 163 - E dever do Municfpio proporcionar a comunidade meios de 
recreagio mediante: 

I - reserve de espartos verdes ou I ivres em forma de pang ue bosques, ja rod ins, 
prais onde houver e assemelhados, como base fisica de recreagao urbane, 

II - construclo e equipamentos de parques infantis, centros de juventude 
ou de convivencia cornunitaria; 

III - adapts* e aproveitamento de rios, vales, colinas; montanhas, lagos, 
matas e outros recursos naturais como locals de passeio e distrag5o. 

Paragrafo Unico - Os servicos municipais de desporto e recreacio articu-
lar-se:5o entre si e corn as atividades culturais do Municfpio, visando a implanta-
* e o incremento do turismo. 
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CAPITULO V 
DA SAUDE 

Art. 164 - 0 Municfpio assegurara, come dever e como direito de todos, 
aacties sociais e econbmicas que visem eliminar o risco de doencas a de outos 
agravos na forma do disposto no artigo 196 da C.F. 

Art. 165 - As agfies e services de saucle de natureza universal e igualitaria 
sao de relevancia p6blica, cabendo ao Municfpio dispor, nos termos da lei, sobre 
sua regulamentacao, fiscalizaclo a contrble. 

lo. - As aches e services de sa6cle poderao ser exercidos diretamente 
pelo Municfpio, ju atraves de terceiros, por pessoa ffsica ou jurfdica de direito 
privado. 

§ 2o. - A prestagOo de assistencia a Sallie mantida pelo Poder PUblico 
Municipal ou services privados, contratados ou convencionados pelo Sistema 
Unice de Saida 6 gratu ito. 

Art. 166 - 0 Plano Municipal de Sa6de estabelecera planejarnento, priori- 
dades e estrategias em consonancia corn o Plano Estadual de Sa6de, obedecidas 
as diretrizes do Conselho Estadual de Sa6de, nos termos da lei. 

Art. 167 - Lei Municipal definira competencia de atribuic5es da Secretaria 
Municipal de Saode e Acao Social ou equivalente instituindo pianos de carreira 
para os professionals tendo em vista a forma* de recursos humanos na area de 
saude, 

Art. 168 - Compete ao Municfpio prestar, corn a cooperage.° tecnica e fi-
nanceira da Uniao a do Estado, servico de atendimento a saode da 
(art. 30 inciso VII da C.F.) 

Art. 169 - 0 Municfpio, desenvolvera acOes de saode preventivas e curativas, 
adequadas as realidades epidemiologicas, a universaliza* das assistencias, corn 
acesso igualitario a todos, a participa* de entidades representativas de usuario 
e servidores de sa6de, na formula*, acompanhamento e fiscalizack das po- 
Ifticas e das aches de saode a nivel municipal, atraves do Conselho Municipal de Salida. (Art. 246 da C.E.) 

Art. 171 - Em cooperagio corn o Estado e a Unilo, o Municfpio participa- 
ra corn recursos pr6prios do Sistema Unico de SaCide, cujos recursos serao admi-

- — nistrados atraves do Fundo Municipal de Sale, em articulacao corn a Secretaria 
Municipal de &ode e Agee Social. (art 247 da C.E. e § Clico, art. 198 - C.F.) 

Paragrafo Unice - Cabe ao Municfpio, na area de sua comptencia: 
a). - manter rede hospitalar e ambulatorial para atendimento gratuito as 

pessoas carentes; 
b) - em Integra* corn o sistema educational, desenvolver ac5es educativas 

ou onde sejam necessarias, visando ao esclarecimento, a informacho e a discussio, 
corn os usuarios da area; 

c) - implanter a derantir as adies do prgrama de assistencia integral a saode 
da mulher, que atenda as especialidades da populacio feminina do Municfpio, 
em todas as fases da vida feminina, desde o nascimentoa terceira idade. 

d) - criar, na area de sa(de, programas de assistencia medico-odontolOgice 
as criancas de ate seis (6) anos e aos Jevons. cart 248 da C.E., inciso XXIV). 

lo. - Os sindicates, as entidades filatrepicas ou assistenciais, legalmente 
constituidas, pedalo participar do Sistema Unice de Saida, mediante convenios 
acordos ou co ntratos de direito publice; 
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§ 2o. - Sffo vedados, incentivos fiscais ou a destinagio de recursos pGblicos 
municipais atraves del auxflios ou subvenp6es, para instituip6es privadas corn fins 
lucrativos e nffo filantrapicos. 

CAPIfULO VI 
DA ASS ITEN CI A SOCIAL 

Art 171 -0 Municfpio executara programa de assistencia social no objeti-
vo de contemplar ou gem dela necessitar e tern por finalidade: 

I - a prate* a amparo a famflia, a maternidade, a infancia, ao adolescente 
e a velhice; 

II - a promock e a integracffo ao mercado de trabalho; 
III - instalaplo de centros de integracffo social em setores menos favorecidos 

visando promover a integracffo da famflia a sociedade atraves de programas basi-
cos. 

Art 172 - 0 Poder Poblico Municipal dispensara, aos idosos e as pessoas por-
tadoras de deficiencias, os beneficios aos mesmos assegurados pelo art. 285 da 
Constituipao Estadual no que couber. 

§ lo. - Ao malor de sessenta e cinco anos de idade tanto quanto possivel, 
o Municfpio assegurara: 

I - atendimento preferencial na area de saade e nos orglos da administracio 
pablica municipal; 

II - protepao contra a violencia e a injustipa. 

Art. 173 - Assegurar-se-a ao idoso atraves de apffo social do Municfpio, d irei-
to a sada, a educaglo, ao lazer, ao trabalho, a justipa, a proteggo e a seguranca. 

Paragrafo Unico - As entidades assistenciais, devidamente cadastradas e de-
dicadas ao amparo e assistencia.a terceira idade, que exerpam suas atividades sem 
fins lucrativos, sera° subsidiadas ern sua apao pela Municipalidade. 

Art. 174 - As crianpas e os adolescentes, respeitados em sua dignidade e Ii- 
berdade de consciancia, gozardb da protecao especial do Municfpio, na forma que 
a Lei estabelecer. 

Art. 175 - Ao trabalhador urban ou rural do Municfpio assegurar-se-a 
como direito: 

I - assistencia gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento ate seis 
anos de idade ern creches ou em prd-escola; 

II - local apropriado ern estabelecimento pUblico ou privado ern que traba-
!hem, no mfnimo, trinta mulheres, para garantir vigilancia e assistencia aos seus 
filhos, no period° de aleitamento (art. 332 da C.E.) 

Art. 176 - Podera o Municfpio instituir o Sistema MOvel de Saida para 
atendimento na area mad ico-dontolegico as populap5es rurais. 

Art 177 - 0 conjunto de recursos destinados as ac6es de sailde do Municf-
pio constituem o Fundo Municipal de Saade, conforme dispuser Lei Municipal. 
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§ 3o. - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitera aos infratores, pessoa fisica ou juriclica, a sancOe' s penais e administrati-
vas, independentemente da obrigack de repor os danos causados. 

§ 4o. - As associacks constituidaS pare defesa do meictambiente e do patri-
monio historic° e cultural, poderk acompanhar-o procedimento das infracties 
cometidas, e interpor recursos que juicer cabfveis. 

CAPITULO VII 
DO MEI° AMBIENTE E DO SANEAMENTO 

SE cAo I 
DO MEIO AMBIENTE 

Art. 178 - 0 Municfpio promovera educack ambiental, Waves de suas es- 
colas e Orgaos de e,nsino, visando a conscientizack pablica e a preservac5o do 
meio ambiente. (art: 263 - C.E. e art. 225, inciso VI da C.F.) 

Art. 179 - E lever do Poder Public° Municipal e da coletividade, proteger e 
defender o meio ambiente, bem de use comum do povo e essential a qualidade 
.de vide; combaeterill poluic5o em qualquer de was formas, bem como preservar 
as florestas, a faunae a flora. (art. 23, inciso VI e VII da C.F.) 

9 lo. • Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Municfpio, 
o cumprimento, no] que for aplictivel, do disposto no artigo 225 da Constituick 
Federal, e, especialmente: 

1 • o controle da produc5o e a proteck da flora e fauna vedando-se praticas 
que coloquem em risco a sua funck ecologica, 

II - a utilizac5o e o emprego de tknicas, metodos e substencias que colo-
quem em risco a vide e o meio ambiente, a fauna e a flora; 

III - a exigencia de estudos de impacto ambiental para a instalack de obra 
ou atividade potencialmente causadora de degradack amb(ental, especialmente 
nos morros, picos encostas, serras e chapadas ex istentes no Municfpio. 

IV - estimular o reflorestamento para restaurack do meio ambiente, de mo-
do a preserver reserves antigas, fontes naturals, lagoas e as belezas naturals do 

Municfpio. 
§ 2o. - Aquele que explorer recursos minerals, na area municipal, fica obri-

gado a recuperar o meio ambiente desgastado, de acordo torn solucao tknica 
exigida pelo &gar) competente, na forma da lei. 

Art. 180 - 0 Poder Public° Municipal, na forma da le estadual, obedecido 
o disposto no artigo 265 da Constituick Estadual, pare p ervack do meio am-

ente, adotara, entre outras, as seguintes providencias: ' 
I - estabelecimento de controle e fiscalizack do uso d produtos agro-tOxi-

cos, de qualquer esp6cie na lavoura, salvo os liberados pelos 6rg5os competentes.- 
II - prothicao do lancamento de resfduos industrials; a ro-industriais, hospi-

talares, ou residuals em rios, riachos, cOrregos ou grotas, I calizadas no Municf-
pio; 

III - medidas eficazes de proteck do solo rural no in eresse do combate a 
eros5o e na defesa de sua conservac5o; 

IV - proibic5o da peka predat6ria em acudes p6blico , rios e lagoas no pe-
riod° de procriack da especie; 

V - proibick da caca de eves silvestres, no period° da procriag5o, e, a qual-
quer tempo, o abate indiscriminado; 

VI - proibick de desmatamento indiscriminado, queimadas criminosas e 
derrubas de kvores para madeira ou lenha, ou transformack em canik, punindo 
seus infratores na forma da lei. 
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Art. 181 - No Plano Urbanfstico da cidade se assegurara a criack e manu-
tenc5o de areas verdes em proporplo de dez metros quadrados para cads habitan-
ts, respondendo os infratores ou invasores pelas sancoes previstas em lei. 

Art. 182 - Lei Municipal podera estabelecer incentivos na reduce.° do im-
posto sobre propriedade territorial urbana aos proprietarios de irtioveis urbanos 
que cuidarem adequadainente das areas existentes a frente de seus im6veis, ou re- 
servarem dez por cent§ da sua area para arborizac5o, corn prioridade para as dr-
vores frutfferas. 

Art. 183 - 0 Mun icipio, corn a participapao do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS), incentivara e orientara o programa de peixamen-
to e pesca nos acudes do Municipio. 

Art. 184 - 0 Municfpio se articulara corn a Uni5o e o Estado, de forma a 
garantir a conservaelo da natureza em harmonia corn as condipoes de habilidade 
da populack. 

Art 185 - Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente, org5o nor-
mativo que tern como finalidade estabelecer diretrizes da politica ambiental da 
municipalidade, cujas atribuicaes e composick, serk definidas em lei ordinaria. 

SE cAo 11 
DO SANEAMENTO 

Art. 186 - 0 Municipio, em fun*, das realidades locais participara do pia-
no plurianual de saneamento estabelecido pelo Estado, nos termos do art. 270 da 
Constituite Estadual,na determinack de diretrizes e programas, atendidas as par-
ticularidades das bacias hidrograficas e respectivos recursos hfdricos. 

Paragrafo Unico - Cabe ao Municipio promover programas que assegurem, 
progressivamente, os belief fcios do saneamento basic° a populag5o urbana e rural, 
visando a melhoria das condip5es habitacionais da populack (art. 271 da C.E. 
e inciso IX, art. 23 - C.F.) 

CAKTULO VIII 
DA H AB ITACAO POPULAR 

Art 187 - 0 Pocler PUblico Municipal formulary politica habitacional que 
_assegureao cidad5o o direito a moraclia e que perrnita: 

I - acesso a programas de habitapao ou financiamento pablicos para aquisi-
pao ou construck de casa pr6pria, 

II - saneamento basic° e melhoria das condicdes habitacionais ja existentes, 
III - assegurar assessoria tecnica na construck de moradias; 
IV - garantia a destinack de recursos orgamentarios para a implantack de 

habitack de interesse da populagio de baixa renda; 
V - a delimitapk de areas 'a habitack popular, atendidos os seguintes cri- terios: 

to) contiguidade a rede de abastecimento de agu a e energia eletr ica, no caso 
de co nju ntos habitacionais; 

b) - localizack acima da quota maxima de chei
. as; 

c) - declividade inferior a 30% Winn, por .centol, salvo se inexistirem no 
perfmetro urban° areas que atendam a este requisito, quando admitir se-i decli-
vidade de ate cinquenta por cento (50%), desdeque obedepam a padrOes aspects is 
de projetos a serem definidos em Lei Estadual. (art. 290, inciso II • C.E.) 
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Art. 188 - 	 formula* de projetos habitacionais de interesse do Munici- 
pio, incluir-se-a habitacgo para o trabalhador rural, dotada de equipamento e 
infra-estrutura basica de mock, a melhorar as condic5es de vide. 

Art 189 - 0 ,Poder PUblico Municipal formulary programas de construcao 
de moradias populares em regime de panicipacgo coletiva, destinadas ao atendi-
mento a comunidada de baixa renda ou sem teto. 

Paragrafo Unico - E gratuita a expediclo do alvara de licence para edifice- - 
¢5o de rnoradias populares, referidas neste Cap(tulo. 

CAPItULO IX 
it DOS RECURSOS HIDR ICOS 

Art. 189 - E clever do Municipio preserver as agues e promover seu rational 
aproveitamento, e, mediante convanio corn o Estado e a Unigo, conjugar recursos 
para os programas de desenvolvimento para aproveitamento social des reserves 
hfdricas compreendendo: 

I - o fornecimento de ague potavel e de saneamento basic° em todo o aglo-
merado urbane corn mais de mil habitantes, observados os criterios de regionalize-
* de atividade governamental e a alocacgo de recursos, 

II - a expansao do sistema de represamento de ague corn edifice*, nas 
jusantes de acudes p6blicos, de barragens, bem como a instalacio de sistema 
irrigatio, corn prioridade para as populac5es ma's assoladas pelas secas, 

Ill • o aproveitamento das reserves subterraneas, no atendimento das co-
munidades mais carentes, 

Paragrafo Unico - Os proprietarios beneficiados em decorrancia de investi 
mentos publicos contra as secas, devergo atraves de contribuicgo de melhoria, 
compensar custos das obras no termo previsto em lei. (art. 319 incisos e S lo. da 
CE.) 

Art 191 - 0 Municipio darn atengao especial ao uso, , 
 conservacao" , a pro- 

tecgo e ao controle de recursos hidricos, superficiais e subterraneos, na forma do 
que d isp5e o art. 320 da Constituicgo Estadual. 

Art. 192 - Os pianos e programas de preserve* e protecio dos recursos 
naturais, contidos nas bacias ou regi5es hidrograficas existentes no territhrio 
municipal, ser5o elaborados, conjuntamente, pelos municipios envolvidos e pelo 
Estado, atendida a regra do art. 324 da Constituicgo Estadual. • 

Art. 193 - 0 Plano Diretor Municipal, obrigatoriamente,!assegu rare a conser- 
ve* e a protecao das agues e da area de preserve* utilizavel para abstecimento 
da populace°, na forma do art. 320 da Constituicgo Estadual. 

Art 194 - Cabera ao Municfpio, nos termos do art. 23 incisos XI, da Cons-
tituiggo Federal registrar, acompanhar e fiscalizar as concessOes de direito de pes-
guise e exploracao de recursos hfdricos e minerais existentis em seu territ6rio. 

CAPIYULO X 
DA POLIYICA AGRICOLA 

Art 195 - 0 Municipio estabelecera sua politica agrfcola, corn a participa-
cgo efetiva do setor de producgo, que envoiva produtores e trabalhadores rurais, 
setor de comercializac5o, de armazenam'ento, de transporte, de assistancia tecni- 
ca , a extensgo rural, de eletrificac5o e irrigaggo, como cooperacgo, atendida lei 
complementar federal, a competencia do Estado e da Unigo. 



Art 196 - A assistencia tecnica e extensio rural, preconizada,  pelo artigo 
187 inciso IV da ConstituiO5o Federal, telt como objetivos: 	 ' 

I - capacitacro do produtor rural e sua farnflia, visando o aurnento rditeii - 

da e melhoria de sua qualidade de vide; 	 Irrr,ttw.0 
II - transferancia de'tecnologia agrfcola, de administracao rural e de ccinhe-

cimento nos casostle sairde, alimentac5o e habitack; 
III..- orientacio do produtor quanto a organizaclo rural e use racional 

recursos naturals; 
IV'- informacio de medidas de miter economico e social e de polfitica 

agrf cola; 
lo. - A assistencia, tecnica de extensao'rural orientara sues agues no senti-

do de assistir principalmertte, aos pequenos produtores, adequando os meios de 
produc5o de acordo corn os recursos e condicoes tecnico-produtivas e socio-eco- 

namicas do produtor rural, 
§ 2o. - A assistencia tecnica e extend° rural manter-se-6 com recursos fi-

nanceiros oriundos da Unilo, do Estado e do Municfpio, devendo constar do or-
camento anual da municipalidade. 

§ 3o. - A polftica agrfcola do Municipio integrar-se-a corn a do Estado e -da 
Unlit), nos termos da lei federal (art. 50 DT - C.F.) 

Art. 197 - Na forma do art. 191 da Constituicab Federal, aquele que nio 
sendo proprietario de im6vel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos 
ininterruptos, sem oposick, area de terra em zona rural, nao superior a cinquenta 
Hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho, ou de sua familia, tendo nela sua 
moradia, adquirir-lhe•a a propriedade. 

Art 198'- Na elaborac5o do Orcamento do Municipio reserva-se-ão recursos 
especfficos para o atendimento aos trabalhadores rurais, pequenos e micro-pro-
dutores na aquisicao de sementes, insumos, def ensivos agrfcolas e instrumentos 
de trabalho. 

§ 1o. - N5o incidir5o impostos ou taxas, conforme a lei dispuser, sobre 
qualquer produto agrfcola que componha a testa basica produzida por pequenos 
e micro-produtores rurais, que utilizem apenas a Mao de obras familiar e vendam 
tiretamente sua produck aos consumidores fina is. 

5 2o. A n5o incidencia abrange produtos oriundos de associacoes e coope-
rativas de produc5o, cujos quadros sociais sejam compostos por pequenos e mi-
cro-produtores e trabalhadores rurais sem terra. (art. 201 e paragrafo Onico • C.E.) 

- - 
Art. 199 - Nos termos do artigo 184, § 5o. da Constituicao Federal, s5o 

isentos de impostos municipais as operacties de transferencia de imoveis desapro 
priados para fins de ref orma agraria. 

' 	 Art 200 - Compete ainda ao -  Municipio, em cooperacio corn o Estado e a 
()Mao, fomentar a producao agropecuaria e organizar o abastecimento alimentar, 
no ambito do seu territ6rio, em conform idade corn o inciso VIII art. 23 da Cons-
tituigio Federal, dando prioridade aos produtos provenientes de pequena Proprie-
dade rural, por intermedio do piano de apoio ao pequeno produtor, (lies garantin-
do espeeialmente assistencia tecnica e jurfdica, escoamento da producao, atraves 
da abertura e conservack de estradas Municipais. 

Art. 201 - 0 Municipio apoiara o Cooperativismo e outras formas de associa- 
.. 

tivismo, estimulando mecanismos de produc5o, consumo e servicos, como forma 
de desenvolvimento preferential. (art 174 § 2o. C.F. e art. 312 C.E.) 
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Art. 202 - Fica criado o Conselho Municipal de Agriculture, 6rgao colegia-
do, autonomo etleliberativo, composto por representantes do poder pablico, dos 
sindicatos rurais e representantes da sociedada civil, cuja competancia, composi-
cab e atribuic5S, sea° deferidos por lei. 

§ lo. - 0 Conselho Municipal de Agriculture desenvolvera atividades, de for-
ma harm6nica e oordenada corn o Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

§ 2o. - Pa a fins de implantacab de sua politica agricola, o poder pCiblico 
municipal devera constituir um Fundo Municipal de Agriculture. 

TITO LO VI 
DA ADMINISTRACAO PARTICIPATIVA 

cAplru LO I 
DOS ORGAOS DE ASSESSORAMENTO 

Art. 203 - Roderic, ser institufdos org5os de assessoramento, constituidos 
de representanteS comunitarios de segmentos da sociedade local, cuja criacio e 
extincab dependem de lei municipal. 

Art. 204 - Os cargos de assessoramento tern por finalidade discutir e propor 
sole- es e diretrizes, de interesse geral da cornunidade. 

§ lo. A 'composicab, as atribuicoes e a designacio dos membros dos &- 
gas referidos no "caput" deste artigo, dar-se-a por decreto do Prefeito Municipal. 

§ 2o. - Nos Orgaos da Administracab Participative havera, obrigatoriamente, 
um representante da Camara Municipal, a ser indicado pela Mesa, bem assim re-
presentantes de sindicato, associacab ou federack de empregados para vaga con-
cedida a entidade patronal da respective categoria. 

§ 3o. Os servicos prestados pelos orgEos referidos neste artigo, sao consi-
derados relevantes para o Muniabio, nab cabendo, aos seus integrantes qualquer 
remuneracab. 



DAS DISPOSVES TRANSITOR IAS 

Art lo. - 0 Municfpio editara leis que estabelecam criterios para compati-
bilizagab de seus Quadra, de pessoal atendendo ao disposto no Art. 39 da Cons 
tituicao Federal e a Reforma Administrative dela decorrente, no prazo de dezoito 
meses, contados da promulgac5o da Constituicab Federal. (art. 24 - D.T. C.F.) 

Art. 2p. - Os venciinentos, a remunerack, as vantagens dos servidores mu-
nicipais e os adicionais, dem como s proventos de aposentadoria que estejam sen-
do percebidqs, em desacardo corn a Constituick Federal, serao, imecliatamente, 
reduzidos aos limites dela decorrentes, nab admitindo, neste caso, invocap5o de 
direito adquirido ou perrpo
CF.) 

k de excesso, a qualquer titulo. (art. 17 - D.T. - 

Art. 3o. - Os servidores municipals da administracgo direta, e indireta ou 
Fundagao Publics , em exercibio na data da promulgacao da Constituicao Federal, 
he pelo menos cinco anos continuados e que nab tenham silo admitidos na forma 
regulada no art. 37 da Constituicab Federal, s5o considerados estaveis no servico 
alic:, Municipal. (art. 19 - D.T. - CF.) 

§ lo. 0 tempo de servico referido neste artigo, sera contado como 
tuba quando as servidores benefiaiados se submeterem a concurso para fins de efe-
tivag5o, na forma da Lei. 

§ 2o. - 0 disposto neste artigo nab se aplica aos ocupantes de cargos em co- 
mink, funcoes ou empregos de confianga nem aos que a lei declare de !lyre exone-
rack, cujo tempo de servico nab sera computado para fins do 'caput" deste arti-
go, exceto se se tratar de ,  servidor. (art. 19, 55 1o., 2o., 3o. - D.T. - C.F.) e (art. 
25 e §29 da D.T. -da C.E.) 

Art. 4o. -.0 servidor pUblico municipal, que, tenha ingressado na adminis-
tracib direta por processo se letivo de natureza publics , ou, de proves el iminatorias 
em exercfcio prof issional, ha pelo menos dois anos, e considerado efetivo de ple-
ne direito. (art. 26 D.T. - C.E.) 

Art. 5o. - Ate,a promulga da lei complementar, referida no art. 169 da 
Constituick Federal, o Municipio nab podera dispender com pessoal, mais de 
sessenta e cinco por cento (65%) do valor das respectivas receitas correntes. 

Paregrafo Unico - O Municfpio, quando a respective despesa exceder o limite 
previsto neste artigo, devera retornar aquele limite, reduzindo o percentual ex- 
 cedente-a-razab de hum qu into por ano. (art. 38 5 D.T. - C.F.) 

Art. 6o. - A reirisab dos direitos dos servidores pOb Haas, inativos e pensionis-
tas bem como a atualizacao dos proventos e pensab a eles devidos, dar-se a nos 
termos do art. 2Qdas Disposic6es Transit& las da Constituick Federal. 

Paragrafo Unico - Aplicam-se aos servidores municipais em atividade, no 
que couber, o disposto no art. 18 das Disposic5es Transit6rias da Constituicab 
Federal. 

IC-Art. 7o. - 0 Municipio dispensara as micro empresas e as empresas de peque-
no porte, tratamento diferenciado, visando a incentiva-las pela simplificagao de 
suas obrigacaes adrninistrativas, tributaries e crediticias ou pela eliminacao ou re-
ducao destas por meio da Lei. (art. 179 - • 

Art. 80. - Deverab constar do Orcamento do Municfpio a receita destinada a  
Seguridade Social nos termos do § la, do artigo 196, da Constituick Federal. 
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Art. 90. - Os debitos do Municipio relatives as contribuic6es previdencia-
ries sera° liquidd as, nos termos a na forma do previsto no art. 57 a 5§ das D ispo- 
siciies Transited sda Canstituic5a Federal. 

Art. 10 - CI Municfpio reavaliara os incentivos fiscais de natureza setorial 
nos termos do art 41 da Contitui* Federal. 

I 
Art 11 - As certid6es, fornecidas pelas repartig6es municipais para esclare-

cimento, de situacties de interesse pessoal do cidad5o, sib isentas de pagamento 
de qualquer taxes ou emolumentos 

* 

Art. 12 - A Lei Municipal de caeca° de Distritos estabelecere coma requisi-
tos basicos, nos termos da Lei Complementar Estadual No. 11.659, de 28 de De-
zembro de 1989, 1 0 seguinte: 

a) - existencia na sede do Distrito a ser criado de pelo menos 50 moradias; 
b) - definicOes dos limites seguindo linhas geometricas entre partes bem 

edificadas ou acomparrhando acidentes naturais cujo .  memorial descritivo sera 
elaborado pelo Institut° Brasileiro de Geografia a Este tfstica I IBGE), 

c) - terreno para Cemiterio; 
Paragrafo Unico - 0 Poder Executivo Municipal se obriga, no prazo maxi-

ma de doze meses, a partir da criac5o do novo distrito, a dotar a sede, de equipa-
mento nas areas de educac5o, saide, abasticimento d'agua eletrificac5o, bem co- 
mode mercado pUblico. 

Art 13 - Em ribediencia ao disposto no art. 297 da Constituicao Estadual, 
lei Municipal estabelecera os criterios de explore* das areas destinadas ao cin-
tur5o verde, observado o seguinte: 

I - madulo, por familia, nunca inferior a dez metros quadrados por pessoa; 
II - renda familiar, de ate dois salarios minimos; 
Ill - obrigatariedade da venda da producEo hortifrutigrangeira, diretamente 

ao consumidor final, isentada de taxas e impostos municipais. 

Art 14 - Ficam criados os seguintes organs: 
s: 

c) 
d) - 
e) 

a) 
b) 
c) 

d) -'e Defesa e Prate* da Crianca e do Adolescente. 
Paragrafo Onico - Lei Municipal especificara a estrutura organizacional, 

coMposicao, atribuic6es a forma de funcionamento dos org5os era criados. 

Art. 16 -.0 Municipiotlesenvolvera agar) junto a Empresa de Telecomuni-
caceies do Ceara — TELECEARA, no sentido de quersejam instalados telefones 

I - Secretarias Municipais:
a) - de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente;
b) - de Saúde e Ação Social;
c) - de Obras e Serviços urbanos;
d) - de Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Lazer;
e) - de Adminsitração e finanças;

II - Conselhos Municipais:
a) - de Saúde e Ação Social;
b) -de Educação e Cultura;
c) - de defesa dos Direitos da Mulher;

Art. 15 - O Município obrigar-se-à a proceder reajustes periódicos na remune-
ração dos servidores municipais, de acordo com os índices inflacionários, inclu-
sive procedendo a atualização devida.
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Art 18 - 0 Poder Executivo, obedecido o que disp5e o art. 226 da 
Constituicao Estadual, no prazo de 180 dias apas a promulgagao desta Lei Orli-
nica,encaminhare a Camara Municipal Projeto de Lei instituindo o Plano de car-
reira e o Estatuto do Magisterio public°, obseneado: 

I - Piso salarial Unico para todo Magisterio e progressa° funcional na carreira 
baseado corn a sua tit 	 ao Cu grau de formacao; 

II - CondicOes lianas de reciclagem e atualizacao permanente, corn direitos 
de afastamento das atiridades docentes sem perda da remuneracao; 

III - Paridade entre ativos e aposentados quanto a remuneracao; 
IV - Concurso pUblico para os cargos de magisterio. 

lo. - Estende-se ao pessoal gaily) administrativo os criterios estabelecidos 
no caput do artigo. 

§ 2o. - Entidades representativas da classe participarao da elkorack do Pla-
no de carreira e EstatUto mencionados neste artigo. 

Art. 19 - Os acudes, barragens, cacimboes ou cisternas construidas coin re-
cursos municipais e estaduais, s5o considerados servid5es pUblicas e accessiveis 
ao abastecimento de agua das populacoes perifericas. 

Art 20 - Os matadouros pablicos ou aterros sanitarios da Cidade ou das 
vitas; deverao ser localizados, fora do perimetro urbano respectivo de modo a 
preservar a sanidade da populacab. 

Art 21 - 0 Plano Municipal de Agricultura, ao delinear o zoneamento rural, 
do Municipio, destinara areas a agricultura, a pecuaria, ou a agro-pecuaria, estabe-
lecendo regras que ordenem as atividades respectivas e sancbes para os que desobe-
decerem. 

Art 22 - E fixado em 11 o marnero de Vereadores da Camara Municipal de 
Monsen hor Tabosa. 

Art 23 - 0 Poder Public() Municipal articular-se-a corn o Estado e a Uni5o 
para construcao de um Hotel para atendimento das necessidades turisticas do 
Municipio. 

Paragrafo Clnico - 0 Municipio podera conceder estimulos a iniciativa pri-
vada para a construcao do Hotel Municipal, nos termos que a Lei definir. 

Art 24 - Na elaboracao do Plano de Obras do Municipio incluir-se-6 a cons- 

truck,  do Mercado PUblico, nos Distritos de Nossa Senhora do Livramento e Bar- 

reiros. 

Art. 25 - 0 Poder Executivo submeteraa aprovacao da Camara Municipal, 
noprazo de cento a oitenta dias, contados da vigancia desta Lei, Projeto de Lei, 
estruturando o sistema municipal de ensino, que contera obrigatoriamente, a or-
ganizac5o administrativa e tecnico-pedagogica do Org5o municipal de educacio, 
bem como Projetos de Leis complementaresque instituam: 

I - 0 piano de carreira do magisterio municipal; 
II - 0 Estatuto do Magisterio Municipal; 
III - A organizacao da gestao democratica do ensino public° municipal; 

53 

pUblicos nos bairros a Distritos. 

Art 17 Art. 17 - O Poder Executivo poderá instituir Sub-Prefeituras nas sedes distritais,
cujas atribuições serão definidas por decreto do prefeito Municipal.



IV - 0 Cense lho Municipal de Educacao; 
V - 0 piano municipal plurianual de educac5o. 
Paragrafo Unico - Fica assegurada a participac5o do Magisterio Municipal, 

mediante representagEo, em comissab de trabalho, a ser regulamentada, na ela- 
borag5o dos projetos de lei complementares, sugeridos no "caput" deste artigo. 

Art. 26 - A Prefeitua Municipal designare area destinada a amarrack de ani- 
mais dos feirantes, provendo sistematicamente a limpeza e conservando•a em con-
dicoes de sanidade. 

Art 27 - Obriga-se a administragao municipal a manter, em local visivel no 
mercado da sedeuma balance devidamente aferida, a disposick dos consumidores 
para conferencia da pesagem dos produtos nos mesmos adqu irides. 

Art 28 - 0 Prefeito Municipal devera trimestralmente, participar de reu-
niab nos Distritos, promovendo audiencia corn as comunidades, ouvindo-lhes 
reivindicacOes, decidindo ou encaminhando as solucOes que sejam adequadas. 

Art 29 - 0 Poder Executivo e Legislativo de acordo corn as leis trabalhis-
tas, determina que o comercio da sede tenha expediente normal, mais que aos 
sabados seja liberado seus funcionarios as 14 horas, para o bem dos mesmos. 

Art 30 - Fica instituido o Conselho Municipal de Combate a Entorpecentes 
diretamente vinculado a Secretaria de SaCide e Acao Social, cujas atribuic6es e 
competencies ser5o definidas por lei ordinaria. 

Art. 31 • Ficam criados diretamente vinculados ao Gabinete do Prefeito as 
seguintes Corn isges: 

I - Comiss5o Municipal de Defesa Civil - CO MDEC; 
II - ComissEo Municipal de Defesa do Consumir - COMDECON. 
Paragrafo Unico - Lei Ordinaria definira objetivos, acoes e composiges, 

dos referidos orgies, formulando, coordenando e executando programas e ativi-
dades relacionadas corn a defesa do consumidor e proteck contra os efeitos da-
nosos de calamidades de qualquer natureza. 

Art. 32 - Fica vedado o use de predios da municipalidade, para fins parti-
culares ou comerciais, as seguintes autoridades: 

I - Prefeito, Vice-Prefeito e Secretaries Municipals; 
II - Membros da Mesa da Camara a Vereadores; 
III - Juizes, Promotores e Advogados, Delegados de Policia, ou qualquer 

pessoa que ocupe cargo de direck no Municipio. 

Art. 34 - 0 Poder POblico Municipal, 
Agriculture, no sentido de proibir o abate• de 
tes, pr6prias para a procriac5o. 

Art 35 0 Poder Executivo subsidiary 

articular-se-a corn o Ministerio da 
matrizes bovines prenhas ou gestan- 

o transporte de seus servidores ad- 
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Art. 33 - São considerados feriados municipais as seguintes datas:
I - 20 de janeiro - dia de São Sebastião;
II - 04 de Outubro - dia de Sao Francisco;
III - 22 de Novembro - Emancipação do munípioo.

Parágrafo Único: Não funcionarão nos feriados municipais o comércio, os órgaões
públicos e escolas da municipalidade.



proventos. ministrativos, que se desloquem sede, para o recebimento de seus saldrios ou 

Art. 36 - Fica assegurada aos maiores de 65 anos a gratuidade do ingresso 
em clubes, cases de divers8es ou festas na circunscricab do Municfpio, devendo, 
para gozar do beneffcio, apresentar documentos de identidade individual. 

Art. 37 - As 
viavas da Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores falecidos no exer-

dojo dos mandatos respectivos, fica assegurada uma pens& mensal corresponden-
te a 50% (cinquenta por cento) dos subsfdios a eles atribuidos, desde que nano 
venham a contrair novasnOpcias. 

Art 38 

0,06  
Lek- 

Art 39 - A 
revisao desta Lei Organica, realizar-sard apas cinco anos de sua vigencia, respeitada a disposicEo 

do artigo 3o., das Disposicoes Transitorias  Federal. ransitorias da 

Art 40 - 
0 Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, o Presidente da Assem-

bleia Municipal Constituinte, o Presidente da Camara Municipal e os Vereadores proferirlo, no ato da promulgacao 
desta Lei Organica, o seguinte compromisso: 

' Prometo manter, defender e cumprir, em toda sua plenitude, sob o penhor 
de minha honra, a Lei Organica que ora se promulga' . 

Monsenhor Tabosa, 05 de Abril de 1990 
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Art. 38 - O Secretário de Saúde e Ação Social deverá ser escolhido entre profis-
sionais de comprovada habilitação na área da Saúde e dedicação exclusiva ao Munícipio,
obrigando-se a uma carga horária de quarenta horas semanais.
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