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ĎÆČ	ÉËĆį ÈČǺĂ	ĐĖÈČǺČÊĂĎ		
 

Êromulgada	em	03	de	abril	de	1990	
	
	

PREÂMBULO	
	
“́ Nos,	Vereadores	eleitos	pelo	povo	de	Ouro	Branco,	Estado	do	Rio	Grande	

d̃ o	Norte,	reunidos	em	Sessao	Especial	para	votar	a	norma	legal	que	se	destina	a	
ẽ stabelecer	e	promover	dentro	dos	preceitos	expressos	na	Constituiçao	Federal	
ẽ 	 na	 Constituiçao	 Estadual	 o	 desenvolvimentó 	 geral	 deste	 Municıpio,	
assegurando	 a	 todos	 os	 mesmos	 direitos	 e	 oportunidades,	 sem	 quaisquer	
p̃ reconceitos	 e	 discriminaçoes,	 garantindo	 dentro	 de	 sua	 responsabilidade,	
ấ utonomia	 e	 competencia,	 a	 paz	 social	 e	 a	 harmonia	 indispensaveis	 ao	
desenvolvimento	do	ḿ unicıpio	e	de	todos,	em	sua	plenitude,	promulgamos,	sob	
ã 	 proteçao	 de	 Deus,	 a	 seguinte	 LEI	 ORGA� NICA	 DO	 MUNICI� PIO	 DE	 OURO	
BRANCO”.	

	
TÍTULO	I	

Da	Organização	Municipal	
CAPÍTULO	I	
Do	Município	

Disposições	Gerais	
	
Art.	1º	 -	Ó 	municıpio	de	Ouro	Branco,	Estado	do	Rio	Grande	do	Norte,	

ṕ́ essoa	 jurıdica	 de	 direito	 publico	 interno,	 no	 pleno	 uso	 de	 sua	 autonomia	
ṕ olıtica,	 administrativa	 e	 financeira,	 reger-se-á̂ 	 por	 esta	 Lei	 Organica,	
ŕ̃́ espeitados	os	princıpios	da	Constituiçao	da	Republica	Federativa	do	Brasil	e	da	
C̃ onstituiçao	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Norte.	

Art.	2º	-	S̃́̂ ao	Poderes	do	Municıpio,	independentes	e	harmonicos	entre	si,	
o	Legislativo	e	o	Executivo.	

Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 S̃ ao	 ś ımbolos	 d́ o	 Municıpio	 a	 Bandeira	 e	 o	 Hino,	
representat́ ivos	de	sua	cultura	e	historia.	

Art.	 3º	 -	 Ć onstituem	 objetivos	 fundamentais	 do	 Municıpio	 de	 Ouro	
B̃̂ ranco	dentro	de	suas	atribuiçoes	e	competencia:	

I	-	ć onstruir	uma	sociedade	livre,	justa	e	solidaria;	
II	-	garantir	o	desenvolvimento	municipal;	
III	 -	 erradicar	 a	 pobreza	 e	 a	marginalidade	 e	 reduzir	 as	desigualdades	

sociais	dentro	de	seus	limites	territoriais;	
IV	-	promover	o	bem	estar	de	 todos,	sem	preconceitos	de	origem,	raça,	

s̃ exo,	cor,	idade	e	quaisquer	outras	formas	de	discriminaçoes.	
Art.	4º	-	Conś́́ tituem	bens	do	Municıpio	todas	as	coisas	moveis	e	imoveis,	

d̃́ ireitos	e	açoes	que	a	qualquer	tıtulo	lhe	pertençam	ou	venham	a	pertencer.	
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ǺĂÊĸĔĖĎÉ 	ČČ	
Da	Competência	do	Município	

SEÇÃO	I	
Da	Competência	Privativa	

	
Art.	5º	-	Á o	Municıpio	compete	prover	a	tudo	quanto	diga	respeito	ao	seu	

peculiar	interesse	e	ao	bem-estar	de	sua	pop̃ ulaçao,	cabendo-lhe	privativamente,	
dentre	outras,	ã s	seguintes	atribuiçoes:	

I	-	legislar	sobre	assuntos	de	interesse	local;	
II	-	suplementar	a	legis̃ laçao	federal	e	a	estadual	no	que	couber;	
III	-	c̃ riar,	organizar	e	suprimir	distritos,	observada	a	legislaçao	estadual;	
IV	-	m̃́̃ anter,	com	a	cooperaçao	tecnica	e	financeira	da	Uniao	e	do	Estado,	

p̃́ rogramas	de	educaçao	pre-escolar	e	de	ensino	fundamental;	
V	-	p̃́̃ restar,	com	a	cooperaçao	tecnica	e	financeira	da	Uniao	e	do	Estado,	

s̀́̃ erviços	de	atendimento	a	saude	da	populaçao;	
VI	-	elaborar	o	orçamento	anual	e	plurianual	de	investimentos;	
VII	-	instituir	e	arrecadar	tributos,	bem	como	aplicar	as	suas	rendas;	
VIII	-	f́ ixar,	fiscalizar	e	cobrar	tarifas	ou	preços	publicos;	
IX	 -	 d̃̃̃ ispor	 sobre	 organizaçao,	 administraçao	 e	 execuçao	 dos	 serviços	

locais;	
X	-	d̃̃ ispor	sobre	administraçao,	utilizaçao	ẽ́ 	alienaçao	dos	bens	publicos;	
XI	 -	 ó́ rganizar	 o	 quadro	 e	 estabelecer	 o	 regime	 jurıdico	 unico	 dos	

ś ervidores	publicos;	
XII	 -	 õ rganizar	 e	 prestar,	 diretamente,	 ou	 sob	 regime	 de	 concessao	 ou	

p̃ ermissao,	os	ś erviços	publicos	locais;	
XIII	-	p̃́ lanejar	o	uso	e	a	ocupaçao	do	solo	em	seu	territorio,	especialmente	

em	sua	zona	urbana;	
XIV	-	ẽ stabelecer	normas	de	edificaçao,	de	loteamento,	de	arruamento	e	

d̃́ e	 zoneamento	 urbano	 e	 rural,	 bem	 como	 as	 limitaçoes	 urbanısticas	
c̀̃́ onvenientes	a	ordenaçao	do	seu	territorio,	observada	a	Lei	Federal;	

XV	 -	 conceder	 e	 rẽ novar	 licença	 para	 localizaçao	 e	 funcionamento	 de	
estabelecimentos	 industriais,	 comerciais,	 prestadores	 de	 serviços	 e	 quaisquer	
outros;	

XVI	-	 cassar	a	 licença	que	houver	concedido	ao	estabelecimento	que	se	
t̀́̀ ornar	 prejudicial	 a	 saude,	 a	 higiene,	 ao	 s̀ ossego,	 a	 segurança	 ou	 aos	 bons	
costumes,	 fazendo	 cessar	 a	 atividade	 ou	 determinar	 o	 fechamento	 do	
estabelecimento;	

XVII	-	ẽ́̀̃ stabelecer	servidoes	administrativas	necessarias	a	realizaçao	de	
ś eus	serviços,	inclusive	a	dos	seus	concessionarios;	

XVIII	-	adquir̃ ir	bens,	inclusive	mediante	desapropriaçao;	
XIX	 -	 regular	 a	 d̃̃ isposiçao,	 o	 traçado	 e	 as	 demais	 condiçoes	 dos	 bens	

ṕ ublicos	municipais;	
XX	-	r̃́ egulamentar	a	utilizaçao	dos	logradouros	publicos	e,	especialmente	

ń́ o	 perımetro	 urbano,	 determinar	 o	 itinerario	 e	 os	 pontos	 de	 parada	 dos	
transportes	coletivos;	

XXI	-	fixar	os	ĺ ocais	de	estacionamento	de	taxis	e	demais	v́ eıculos;	
XXII	 -	 conceder,	 permitir	 ou	 autorizar	 os	 serviços	 de	 transportes	

ć oletivos	e	de	taxis,	fixando	as	respectivas	tarifas;	
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XXIII	 -	 fixar	 e	 sinaliẑ̂́ ar	 as	 zonas	 de	 silencio	e	 de	 transito	 e	 trafego	em	
Cõ ndiçoes	especiais;		

XXIV	 -	 sinalizar	 as	 vias	 urbanas	 e	 as	 estradas	 municipais,	 bem	 como	
r̃ egulamentar	e	fiscalizar	sua	utilizaçao;	

XXV	-	ṕ̃ rover	sobre	limpeza	das	vias	e	logradouros	publicos,	remoçao	e	
d́ estino	do	lixo	domiciliar	e	outros	resıduos	de	qualquer	natureza;	

XXVI	-	ṍ rdenar	as	atividades	urbanas,	fixando	condiçoes	e	horarios	para	
funcionamento	 de	 estabelecimentos	 industriais,	 comerciais	 e	 de	 serviços,	
observadas	as	normas	federais	pertinentes;	

XXVII	-	d́́ ispor	sobre	os	serviços	funerarios	e	de	cemiterios;	
XXVIII	-	r̃ egulamentar,	licenciar,	permitir,	autorizar	e	fiscalizar	a	fixaçao	

d́̃ e	 cartazes	 e	 anuncios,	 bem	 como	 a	 utilizaçao	 de	 quaisquer	 outros	 meios	 de	
ṕ ublicidade	e	propaganda,	nos	locais	sujeitos	ao	poder	de	polıcia	municipal;	

XXIX	 -	 p̂̂́ restar	 assistencia	 nas	 emergencias	 medico-hospitalares	 de	
pronto-ś̂ ocorro,	 por	 seus	 proprios	 serviços	 ou	 mediante	 convenio	 com	
ĩ nstituiçoes	especializadas;	

XXX	 -	 ṍ rganizar	 e	 manter	 os	 serviços	 de	 fiscalizaçao	 necessarios	 ao	
é́ xercıcio	do	seu	poder	de	polıcia	administrativa;	

XXXI	 -	 f̃ iscalizar,	 nos	 locais	 de	 vendas,	 peso,	 medidas	 e	 condiçoes	
sanitá̂́ rias	dos	generos	alimentıcios;	

XXXII	 -	 d́ ispor	 sobre	 o	 deposito	 e	 venda	 de	 animais	 e	 mercadorias	
ẫ̃ preendidas	em	decorrencia	de	transgressao	da	legislaçao	municipal;	

XXXIII	 -	 d̃ ispor	 sobre	 registro,	 vacinaçao	 e	 captura	 de	 animais	 com	 a	
f́́ inalidade	precıpua	de	erradicar	as	molestias	de	que	possam	ser	portadores	ou	
transmissores;	

XXXIV	 -	 ẽ stabelecer	 e	 impor	 penalidades	 por	 infraçao	 de	 suas	 leis	 e	
regulamentos;	

XXXV	-	prover	os	seguintes	serviços:	
a)	mercados,	feiras	e	matadouros;	
b)	c̃̃ onstruçao	e	conservaçao	de	estradas	e	caminhos	municipais;	
c)	transportes	coletivos	estritamente	municipais;	
d)	ĩ́ luminaçao	publica;	
XXXVI	 -	 regulamentar	o	serviço	de	carro	de	aluguel,	 inclusive	o	uso	do	

t́ axımetro;	
XXXVII	 -	 ã̃̀̃ ssegurar	 a	 expediçao	de	 certidoes	 requeridas	 as	 repartiçoes	

administrativas	 municipais,	 para	 defesa	 de	 direitos	 e	 esclarecimentos	 de	
s̃ ituaçoes,	estabelecendo	prazos	de	atendimento.	

§	1º	-	As	normas	de	loteamento	e	arruamento	a	que	se	refere	o	inciso	XIV	
d̃́ este	artigo	deverao	exigir	reserva	de	areas	destinadas	a:	

a)	ź onas	verdes	e	demais	logradouros	publicos;	
b)	vias	de	t́̃́ rafego	e	de	passagem	de	canalizaçoes	publicas,	de	esgotos	e	

d́ e	aguas	pluviais	nos	fundos	dos	vales;	
c)	p̃́́ assagem	de	canalizaçoes	publicas	de	esgotos	e	de	aguas	pluviais	com	

ĺ́ argura	mınima	de	dois	metros	nos	fundos	dos	lotes,	cujo	desnıvel	seja	superior	
a	um	metro	da	frente	ao	fundo.	

§	2º	-	Ã́ 	lei	complementar	de	criaçao	da	guarda	municipal	estabelecera	a	
õ̂̃ rganizaçao	e	competencia	dessa	força	auxiliar	na	proteçao	de	bens,	serviços	e	
ĩ nstalaçoes	municipais.	
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SEÇÃO	II	
Da	Competência	Comum	

	
Art.	6º	-	E� 	da	competế̃ ncia	administrativa	comum	do	Municıpio,	da	Uniao	

é 	 do	 Estado,	 observada	 a	 lei	 complementar	 federal,	 o	 exercıcio	 das	 seguintes	
medidas:	

I	 -	 z̃̃ elar	 pela	 guarda	 da	 Constituiçao,	 das	 eis	 e	 das	 instituiçoes	
d́ emocraticas	e	ĉ́ onservar	o	patrimonio	publico;	

II	 -	 cuí̂́̃ dar	 da	 saude	 e	 assistencia	 publica,	 da	 proteçao	 e	 garantia	 das	
p̂ essoas	portadoras	de	deficiencia;	

III	-	ṕ roteger	os	documentos,	as	obras	e	outros	bens	de	valor	historico,	
á́́ rtıstico	 e	 cultural,	 os	monumentos,	 as	paisagens	naturais	notaveis	e	 os	 sıtios	
arqué ologicos;	

IV	-	ĩ̃̃ mpedir	a	evasao,	a	destruiçao	e	a	descaracterizaçao	de	obras	de	arte	
e	dos	outros	bens	de	valor	hiś́ torico,	artıstico	ou	cultural;	

V	-	p̀̀̃̀̂ roporcionar	os	meios	de	acesso	a	cultura,	a	educaçao	e	a	ciencia;	
VI	-	p̃ roteger	o	meio	ambiente	e	combater	a	poluiçao	em	qualquer	de	suas	

formas;	
VII	-	preservar	as	florestas,	a	fauna	e	a	flora;	
VIII	 -	 f̃́ omentar	 a	 produçao	 agropecuaria	 e	 organizar	 o	 abastecimento	

alimentar;	
IX	 -	p̃ romover	programas	de	construçao	de	moradias	e	a	melhoria	das	

c̃́ ondiçoes	habitacionais	e	de	saneamento	basico;	
X	 -	 c̃ ombater	 as	 causas	 da	 pobreza	 e	 os	 fatores	 de	 marginalizaçao,	

p̃ romovendo	a	integraçao	social	dos	setores	desfavorecidos;	
XI	 -	 r̃ egistrar,	 acompanhar	 e	 fiscalizar	 as	 concessoes	 de	 direitos	 de	

p̃́́ esquisa	e	exploraçao	de	recursos	hıdricos	e	minerais	em	seus	territorios;	
XII	 -	 é̃ stabelecer	e	 implantar	 polıtica	de	 educaçao	para	 a	 segurança	do	

t̂ ransito.	
	

C� APITULO	III	
Das	Vedações	

	
Art.	7º	-	Á́ o	Municıpio	e	vedado:	
I	 -	estabelecer	cultos	religiosos	ou	 iǵ rejas,	 subvenciona-los,	embaraçar-

lhes	õ 	 funcionamento	ou	manter	 com	eles	 ou	 seus	 representantes	 relaçoes	de	
d̂̃ ependencia	ou	aliança,	ressalvada,	na	forma	da	lei,	a	colaboraçao	de	interesse	
ṕ ublico;	

II	-	ŕ́ ecusar	fe	aos	documentos	publicos;	
III	 -	 subvencionar	 ou	 auxiliar,	 de	 qualquer	 modo,	 com	 recursos	

ṕ́̃ ertencentes	aos	cofres	publicos,	quer	pela	imprensa,	radio,	televisao,	serviço	de	
alto-falante	 ou	 qualquer	 outro	 meio	 de	 c̃ omunicaçao,	 propaganda	 polı́ tico-
ṕ̀̃ artidaria	ou	fins	estranhos	a	administraçao;	

IV	 -	 manter	 a	 publicidade	 de	 atos,	 programas,	 obras,	 serviços	 e	
campanhas	de	ó̃ rgaos	ṕ̃́ ublicos	que	nao	tenham	carater	educativo,	 informativo	
õ u	orientaçao	social,	assim	como	a	publicidade	da	qual	constem	nomes,	ś ımbolos	
õ u	 imagens	que	 caracterizem	promoçao	pessoal	de	 autoridades	ou	 servidores	
ṕ ublicos;	
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V	-	õ utorgar	isençoes	e	anistias	fiscais,	ou	permitir	ã́ 	remissao	de	dıvidas,	
ś em	interesse	publico	justificado,	sob	a	pena	de	responsabilidade	e	nulidade	do	
ato;	

VI	-	exigir	ou	aumentar	tributo	sem	lei	que	o	estabeleça;	
VII	-	é stabelecer	diferença	tributaria	entre	bens	e	serviços,	de	qualquer	

ñ̂ atureza,	em	razao	de	sua	procedencia	ou	destino;	
VIII	-	cobrar	tributos:	
a)	ẽ́̂ m	relaçao	a	fatos	geradores	ocorridos	antes	do	inıcio	da	vigencia	da	

lei	que	os	houver	instí tuıdo	ou	aumentado;	
b)	ń o	mesmo	exercıcio	financeiro	em	que	haja	sido	publicado	a	lei	que	os	

instituiu	ou	aumentou;	
IX	-	instituir	impostos	sobre:	
a)	 p̂̃ atrimonio,	 renda	 ou	 serviços	 da	 Uniao,	 do	 Estado	 e	 de	 outros	

ḿ unicıpios;	
b)	templos	de	qualquer	natureza;	
c)	 p̂́ atrimonio,	 renda	 ou	 serviços	 dos	 partidos	 polıticos,	 inclusive	 suas	

f̃̃ undaçoes,	 das	 entidades	 sindicais	 dos	 trabalhadores,	 das	 instituiçoes	 de	
ẽ̂ ducaçao	e	de	assistencia	social,	sem	fins	lucrativos,	atendidos	os	requisitos	da	
lei	federal.	

	
T� ITULO	II	

Da	Organização	dos	Poderes	
CAPÍTULO	I	

Do	Poder	Legislativo	
SEÇÃO	I	

Da	Câmara	Municipal	
	
Art.	 8º	 -	 Ó́̂ 	 Poder	 Legislativo	 do	 Municıpio	 e	 exercido	 pela	 Camara	

Municipal.	
Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 Ć̃ ada	 legislatura	 tera	 a	 duraçao	 de	 quatro	 anos,	

compreendendo	cada	ano	uma	s̃ essao	legislativa.	
Art.	 9°	 -	 Ấ 	 Camara	 Municipal	 e	 composta	 de	 Vereadores	 eleitos	 pelo	

sistema	 proporcional,	 como	 representantes	 do	 povo,	 com	mandato	 de	 quatro	
anos.	

Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 Ó́ 	 numero	 de	 Vereadores	 sera	 fixado	 pela	 Justiça	
Eleitoral,	 tendo	 em	 vistã́ 	 a	 populaçao	 do	 Municıpio	 e	 observados	 os	 limites	
ẽ stabelecidos	no	artigo	29,	IV,	da	Constituiçao	Federal.	

Art.	 10	 -	 Â 	 Camara	 Municipal,	 reunir-se-á ,	 anualmente,	 na	 sede	 do	
Ḿ unicıpio,	de	1º	de	março	a	30	de	novembro.	

	
*Redação	dada	pela	emenda	a	L̂ ei	Organica	n°	005/08,	de	25-11-08.	
	
§	1°	 -	As	reuniões	marcadas	para	essas	datas	serão	 transferidas	para	o	

ṕ rimeiro	 dia	 util	 subsequé́ nte,	 quando	 recaırem	 em	 sabados,	 domingos	 ou	
feriados.	

§	2°	-	Ã́̂ 	convocaçao	extraordinaria	da	Camara	Municipal	far-se-á :	
I	-	ṕ elo	Prefeito,	quando	este	entender	necessario;	
II	-	p̂ elo	Presidente	da	Camara	para	o	compromisso	e	a	posse	do	Prefeito	

e	do	Vice-Prefeito;	
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III	 -	 p̂ elo	 Presidente	 da	 Camara	 ou	 a	 requerimento	 da	 maioria	 dos	
m̂ embros	da	Casa,	em	caso	de	urgencia	ou	interesś e	publico	relevante.	

§	3°	-	Ñ́̂ a	sessao	legislativa	extraordinaria,	a	Camara	Municipal	somente	
d́́ eliberara	sobre	a	materia	para	a	qual	foi	convocada.	

Art.	11	-	Ã̂̃ s	deliberaçoes	da	Camara	serao	tomadas	por	maioria	de	votos,	
presente	 a	maioria	 absoluta	 de	 seus	m̃́ embros,	 salvo	 disposiçao	 em	 contrario	
c̃̂ onstante	na	Constituiçao	Federal	e	nesta	Lei	Organica.	

Art.	 12	 -	 Ã́̃́ 	 sessao	 legislativa	 ordinaria	 nao	 sera	 interrompida	 sem	 a	
d̃́ eliberaçao	sobre	o	projeto	de	lei	orçamentaria.		

Art.	 13	 -	 Ã̂̃ s	 sessoes	 da	 Camara	 deverao	 ser	 realizadas	 em	 recinto	
destinado	ao	seu	funcionamento,	observado	e	disposto	no	art.	27,	XII	desta	Lei	
Ô rganica.	

§	1º	-	Ĉ omprovada	a	impossibilidade	de	acesso	ao	recinto	da	Camara,	ou	
õ̃ utra	causa	que	impeça	a	sua	realizaçao,	poderao	ser	realizadas	em	outro	local	
designado	pela	maioria	de	2/3	(dois	terços)	dos	membros	da	Casa.	

§	 2º	 -	 Ã̃ s	 sessoes	 solenes	 poderao	 ser	 realizadas	 fora	 do	 recinto	 da	
Ĉ amara.	

Art.	14	-	Ã̃̃́ s	sessoes	serao	publicadas,	salvo	deliberaçao	em	contrario,	de	
2̃ /3	(dois	terços)	dos	Vereadores,	adotada	em	razao	de	motivo	relevante.	

Art.	15	-	Ã̃ s	sessoes	somente	poderao	ser	abertas	com	a	presença	de,	no	
ḿ̂ ınimo,	1/3	(um	terço)	dos	membros	da	Camara.	

Parágrafo	 único	 -	 Considerar-se-á̀̃ 	 presente	 a	 sessao	 o	 Vereador	 que	
á́ ssinar	o	livro	de	presença	ate	o	inıcio	da	Ordem	do	Dia,	participar	dos	trabalhos	
d́̃ o	plenario	e	das	votaçoes.	

	
S� EÇAO	II	

Do	Funcionamento	da	Câmara	
	
Art.	16	-	Â 	Camara	reunir-se-á̃ 	em	sessoes	ṕ reparatorias,	a	partir	de	1º	

de	 janeiro,	 do	 primeiro	 ano	 da	 legislatura,	 para	 a	 posse	 de	 seus	 membros	 e	
ẽ leiçao	da	Mesa.	

§1º	 -	 Á̃́ 	 posse	 ocorrera	 em	 sessao	 solene,	 que	 se	 realizara	
í̂ ndependentemente	 de	 numero,	 sob	 a	 Presidencia	 do	 Vereador	 mais	 idoso	
dentre	os	presentes.	

	
*Redação	dada	pela	emenda	a	Lei	Orgânica	n°	004/08,	de	25-11-08.	
	
§	2º	-	Õ̃́ 	Vereador	que	nao	tomar	posse	na	sessao	prevista	no	paragrafo	

á̂ nterior	 devera	 faze-ĺ o	 dentro	 do	 prazo	 de	 15	 (quinze)	 dias	 do	 inıcio	 do	
f̂ uncionamento	normal	da	Camara,	sob	pena	de	perda	do	mandato,	salvo	motivo	
justo,	aceito	pela	maioria	absoluta	dos	membros	da	Casa.	

§	 3º	 -	 í mediatamente	 apos	 a	 posse,	 os	 Vereadores	 reunir-se-ã o	 sob	 a	
P̂ residencia	do	mais	idoso	dentre	os	presentes	e,	havendo	maioria	absoluta	dos	
m̂̃̃ embros	 da	 Camara,	 elegerao	 os	 componentes	 da	 Mesa,	 que	 serao	
automaticamente	empossados.	

	
*Redação	dada	pela	emenda	a	Lei	Orgânica	n°	004/08,	de	25-11-08.	
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§	 4º	 -	 Í nexistindo	 numero	 legal,	 o	 Vereador	 mais	 idoso	 dentre	 os	
ṕ̂́̃́́ resentes	permanecera	na	presidencia	e	convocara	sessoes	diarias,	ate	que	seja	
eleita	a	Mesa.	

	
*Redação	dada	pela	emenda	a	Lei	Ô rganica	n°	004/08,	de	25-11-08.		
	
§	5º	-	Ã̂̂ 	eleiçao	da	Mesa	da	Camara,	para	o	segundo	bienio,	far-se-á 	no	dia	

1º	 de	 janeiro	 do	 terceiro	 ano	 de	 cada	 legislatura,	 considerando-se	
automaticamente	empossados	os	eleitos.	

	
*Redação	da	pela	emenda	a	L̂ ei	Organica	n°	001/2005,	de	05-10-05.	
	
§	6º	-	Ń̃ o	ato	da	posse	e	ao	termino	do	mandato	os	Vereadores	deverao	

f̃̃ azer	 declaraçoes	 de	 seus	 bens,	 os	 quais	 ficarao	 arquivados	 n̂ a	 Camara,	
constando	nas	 respectivas	 atas	 o	 seu	 resumo,	 sob	pena	de	 responsabilidade	 e	
impedimento	ṕ́ ara	o	exercıcio	futuro	de	qualquer	cargo	publico	no	Ḿ unicıpio.	

Art.	17	-	Ó̃ 	mandato	da	Mesa	sera	de	dois	anos,	vedada	a	reconduçao	para	
õ 	mesmo	cargo	na	eleiçao	imediatamente	subsequente.	

	
*Redação	dada	pela	emenda	â 	Lei	Organica	n°	002/2006,		de		30-10-06.	
	
Art.	18	-	Ẫ 	Mesa	da	Camara	se	compoe	do	Presidente,	do	Vice-Presidente,	

d́ o	 Primeiro	 Secretario	 e	 Segú̃ ndo	 Secretario,	 os	 quais	 se	 substituirao	 nessa	
ordem.	

§	 1º	 -	 Ñ́ a	 constituiçao	 da	 Mesa	 e	 assegurada,	 tanto	 quanto	 ṕ ossıvel,	 a	
r̃ epresentaçao	 proporcional	 dos	 partidos	 ou	 dos	 blocos	 parlamentares	 que	
participam	da	Casa.	

§	2º	-	N̂́ a	ausencia	dos	membros	da	Mesa	o	Vereador	mais	idoso	assumira	
â 	Presidencia.	

§	3º	 -	Q́́ ualquer	 componente	da	Mesa	podera	 ser	destituıdo	da	mesma,	
pelo	voto	de	2/3	(dois	terçô s)	dos	membros	da	Camara,	quando	faltoso,	omisso	
õ u	 ineficiente	 no	 desempenho	 de	 suas	 atribuiçoes	 regimentais,	 elegendo-se	
outro	Vereadõ r	para	a	complementaçao	do	mandato.	

Art.	19-	Ấ̃ 	Camara	tera	comissoes	permanentes	e	especiais.	
§	1º	-	Ã s	comissoes	permañ̂ entes	em	razao	de	sua	competencia,	cabe:	
I	-	r̂́ ealizar	audiencias	publicas	com	entidades	da	sociedade	civil;	
II	 -	 ć onvocar	 Secretarios	 Municipais	 ou	 Diretores	 para	 prestar	

ĩ̃ nformaçoes	sobre	assuntos	inerentes	a	suas	atribuiçoes;	
III	 -	 r̃̃̃ eceber	 petiçoes,	 reclamaçoes,	 representaçoes	 ou	 queixas	 de	

q̃́ ualquer	pessoa	contra	atos	ou	omissoes	das	autoridades	ou	entidades	publicas;	
IV	-	s̃ olicitar	depoimento	de	qualquer	autoridade	ou	cidadao;	
V	 -	 ê̂̃ xercer	 no	 ambito	 de	 sua	 competencia,	 a	 fiscalizaçao	 dos	 atos	 do	

Ẽ xecutivo	e	da	Administraçao	Indireta;	
VI	-	discutir	e	votar	projeto	de	lei	que	dispensar,	na	forma	do	regimento,	

ấ 	 competencia	 do	 Plenario,	 salvo	 se	 houver	 recurso	 de	 1/3	 (um	 terço)	 dos	
membros	da	Casa.	

§	2º	-	Ã̃́̃ s	comissoes	especiais,	criadas	por	deliberaçao	do	Plenario,	serao	
d́̀̃̂ estinadas	ao	estudo	de	assuntos	especıficos	e	a	representaçao	da	Camara	em	
ć ongressos,	solenidades	ou	outros	atos	publicos.	
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§	3º	-	Ñ̃ a	formaçao	das	comissoes,	assegurar-se-á ,	tanto	quanto	ṕ ossıvel,	
ã 	 representaçao	 proporcional	 dos	 partidos	 ou	 dos	 blocos	 parlamentares	 que	
p̂ articipem	da	Camara.	

§	 4º	 -	 Ã́̃ s	 comissoes	 parlamentares	 de	 inquerito,	 que	 terao	 poderes	 de	
ĩ́́ nvestigaçao	 proprios	 das	 autoridades	 judiciais,	 alem	 de	 outros	 previstos	 no	
Regim̃̂ ento	 Interno	 da	 Casa,	 serao	 criadas	 pela	 Camara	 Municipal,	 mediante	
r̃ equerimento	 de	 1/3	 (um	 terço)	 dos	 seus	membros,	 para	 a	 apuraçao	 de	 fato	
d̃ eterminado	 e	 por	 prazo	 certo,	 sendo	 suas	 conclusoes,	 se	 for	 o	 caso,	
é́ ncaminhadas	ao	Ministerio	Publico,	para	que	promova	a	responsabilidade	civil	
ou	criminal	dos	infratores.	

Art.	20	-	A�̂̂ 	Camara	Municipal,	observado	o	disposto	nesta	Lei	Organica,	
c̃ ompete,	 elaborar	 seu	 Regimento	 Interno,	 dispondo	 sobre	 sua	 organizaçao,	
ṕ olıcia	e	provimento	de	cargos	de	seus	serviços	e,	especialmente,	sobre:	

I	-	s̃ ua	instalaçao	e	funcionamento;	
II	-	posse	de	seus	membros;	
III	-	ẽ̃̃ leiçao	da	Mesa,	sua	composiçao	e	suas	atribuiçoes;	
IV	-	ń̃ umero	de	reunioes	mensais;	
V	-	c̃ omissoes;	
VI	-	s̃ essoes;	
VII	-	dẽ liberaçoes,	
VIII	-	todo	e	qualquer	assunto	d̃ e	sua	administraçao	interna.	
Art.	21	-	P̃̂́ or	deliberaçao	da	maioria	de	seus	membros,	a	Camara	podera	

ć onvocar	 Secretarios	 Municipais	 ou	 Diretores	 para,	 pessoalmente,	 prestar	
ĩ nformaçoes	acerca	de	assuntos	previamente	estabelecidos.	

Ṕ́ aragrafo	unico	-	A	faltá 	de	comparecimento	do	Secretario	Municipal	ou	
D́́̀̂ iretor,	sem	justificativa	razoavel,	sera	considerado	desacato	a	Camara,	e,	se	o	
Ś̃ ecretario	 ou	 Diretor	 for	 Vereador	 licenciado,	 o	 nao-comparecimento	 nas	
c̃́ ondiçoes	 mencionadas,	 caracterizara	 procedimento	 incompá tıvel	 com	 a	
d̂̃ ignidade	da	Camara,	para	instauraçao	do	respectivo	processo,	na	forma	da	lei	
federal,	e	consequẽ nte	cassaçao	do	mandato.	

Art.	 22	 -	 Ó́ 	 secretario	 Municipal	 ou	 Diretor,	 a	 seu	 pedido,	 podera	
ć̃̂ omparecer	 perante	 o	 Plenario	 ou	 qualquer	 comissao	 da	 Camara	 para	 expor	
assunto	 e	 discutir	 projeto	 de	 lei	 ou	 qualquer	 outro	 ato	 normativo	 relacionado	
com	o	seu	serviço	administrativo.	

Art.	 23	 -	 A	 Mesấ 	 da	 Camara	 podera	 encaminhar	 pedidos	 escritos	 de	
ĩ́ nformaçoes	 aos	 Secretarios	 Municipais	 ou	 Diretores,	 importando	 crimes	 de	
r̃ esponsabilidade,	a	recusa	ou	nao-atendimento	no	prazo	de	30	(trinta)	dias,	bem	
c̃̃ omo	a	prestaçao	de	informaçao	falsa.	

Art.	24	-	A	Mes̃ a,	dentre	outras	atribuiçoes,	compete:	
I-	t́̀ omar	as	medidas	necessarias	a	regularidade	dos	trabalhos	legislativos;	
II	-	p̂ ropor	projetos	que	criem	ou	extingam	cargos	nos	serviços	da	Camara	

e	fixem	os	respectivos	vencimentos;	
III	 -	 apresentar	 projetos	 de	 lei	 d́ ispondo	 sobre	 abertura	 de	 creditos	

ś uplementares	 ou	 especiais,	 atraves	 do	 aproveitamento	 total	 ou	 parcial	 das	
c̃́̂ onsignaçoes	orçamentarias	da	Camara;	

IV	 -	 representar,	 junto	 ao	 Executivo,	 sobre	 necessidades	 de	 economia	
interna.	

	
Art.	25	-	Dentre	outras	atrĩ̂ buiçoes,	compete	ao	Presidente	da	Camara:	
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I-	r̂́ epresentar	a	Camara	em	juızo	e	fora	dele;	
II	-	d́ irigir	os	trabalhos	do	Plenario;	
III	-	interpretar	e	fazer	cumprir	o	Regimento	Interno;	
IV	-	p̃ romulgar	as	resoluçoes	e	decretos	legislativos;	
V	-	promulgar	as	leĩ́ s	com	sançao	tacita	ou	cujo	veto	tenha	sido	sujeitado	

ṕ̃̃́ elo	plenario,	desde	que	nao	aceita	esta	decisao,	em	tempo	habil,	pelo	Prefeito;	
VI	-	f̃ azer	publicar	os	atos	da	Mesa,	as	resoluçoes,	decretos	legislativos	e	

as	leis	que	vier	a	promulgar;	
VII	-	â utorizar	as	despesas	da	Camara;	
VIII	-	r̃̂ epresentar	por	decisao	da	Camara,	sobre	a	inconstitucionalidade	

de	lei	ou	ato	municipal;	
IX	-	solicitar,	por	decisão	da	maioria	absoluta	da	Câmara,	a	 intervenção	

ń̃ o	Municıpio	nos	casos	admitidos	pela	Constituiçao	Fẽ deral	e	pela	Constituiçao	
Estadual;	

X	 -	 m̂ anter	 a	 ordem	 no	 recinto	 da	 Camara,	 podendo	 solicitar	 a	 força	
ń ecessaria	para	esse	fim;	

XI	-	é̃́ ncaminhar,	para	parecer	previo,	a	prestaçao	de	contas	do	Municıpio	
ao	Tribunal	de	Contas	do	Estado;	

XII	-	requisitar	o	nú̀̂ merario	destinado	as	despesas	da	Camara;	
XIII	 -	 á́̂ presentar	 ao	 Plenario,	 ate	 o	 dia	 20	 de	 cada	 mes,	 o	 balancete	

relativo	à̂ s	verbas	recebidas	do	mes	anterior.	
XIV	 -	 à ssegurar	aos	Vereadores,	 o	 acesso	 as	 contas	 do	Presidente	e	 da	

M̂ esa	da	Camara,	inclusive,	o	direito	de	examinar,	quando	lhe	convier,	recibos	de	
pagamento,	 notas	 de	 compra	 e	 demais	 documentos	 que	 comprovem	 o	
pagamento	de	despesas.	

	
S� EÇAO	III	

Das	Atribuições	da	Câmara	Municipal	
	
Art.	26	-	C̀̂̃ ompete	a	Camara	Municipal,	com	a	sançao	do	Prefeito,	dispor	

ś̂́ obre	todas	as	materias	de	competencia	do	Municıpio	e	especialmente:	
I-	î nstituir	e	arrecadar	os	tributos	de	sua	competencia,	bem	como	aplicar	

suas	rendas;	
II	-	ã̃́ utorizar	isençoes	e	anistias	fiscais	e	a	remissao	de	dıvidas;	
III	-	votar	o	orçamento	anual	e	o	plurianual	de	investimentos,	bem	como	

á utorizar	a	abertura	de	creditos	suplementares	e	especiais;	
IV	-	d̃̃ eliberar	sobre	obtençao	e	concessao	de	é mprestimos	e	opẽ raçoes	

d́ e	creditos,	bem	como	a	forma	e	os	meios	de	pagamento;	
V	-	ã́ utorizar	a	concessao	de	auxılios	e	s̃ ubvençoes;	
VI	-	ã́ utorizar	a	concessao	de	serviços	publicos;	
VII	-	ã utorizar	a	concessao	de	direito	real	de	uso	de	bens	municipais;	
VIII	-	ã utorizar	a	concessao	administrativa	de	uso	de	bens	municipais;	
IX	-	ã́ utorizar	a	alienaçao	de	bens	imoveis;	
X	 -	 ã́ utorizar	 a	 aquisiçao	 de	 bens	 imoveis,	 salvo	 quando	 se	 tratar	 de	

d̃ oaçao	sem	encargo;	
XI	-	criar,	transformar	e	extinguir	cargos,	empregos	e	funç̃́ oes	publicas	e	

f̂ ixar	os	respectivos	vencimentos,	inclusive	os	dos	serviços	da	Camara;	
XII	-	c̃́ riar,	estruturar	e	conferir	atribuiçoes	a	Secretarios	ou	Diretores	e	

ó̃ rgaos	d̃́ a	administraçao	publica;	



XIII	-	aprovar	o	Plano	Diretor	de	Desenvolvimento	Integrado;	
XIV	 -	 ấ utorizar	 convenio	 com	 entidades	 publicas	 ou	 particulares	 e	

ć́ onsorcios	com	outros	Municıpios;	
XV	-	d́ elimitar	o	perımetro	urbano;	
XVI	-	ã̃́ utorizar	a	alteraçao	da	denominaçao	de	predios,	vias	e	logradouros	

ṕ ublicos;	
XVII	 -	 é stabelecer	 normas	 urbanısticas,	 particularmente	 as	 relativas	 a	

zoneamento	e	loteamento.	
Art.	 27	 -	 C̀̂ ompete	 privativamente	 a	 Camara	 Municipal	 exercer	 as	

s̃ eguintes	atribuiçoes,	dentre	outras:	
I	-	é leger	sua	Mesa	ou	destituı-la	na	forma	regimental;	
II	-	elaborar	o	Regimento	Interno;	
III	 -	 organizar	 os	 serviços	 administrativos	 internos	 e	prover	 os	 cargos	

respectivos;	
IV	 -	 p̃̃ ropor	 a	 criaçao	 ou	 a	 extinçao	 dos	 cargos	 dos	 serviços	

ã dministrativos	internos	e	a	fixaçao	dos	respectivos	vencimentos;	
V	-	conceder	licença	ao	Prefeito,	ao	Vice-Prefeito	e	aos	Vereadores;	
VI	 -	 autorizar	o	Prefeito	a	ausentar-ś e	do	Municıpio,	por	mais	de	vinte	

dias,	por	necessidade	do	serviço;	
VII	 -	 tomar	e	 julgar	as	 contas	do	Prefeito,	deliberando	sobre	o	parecer	

ṕ revio	do	Trí bunal	de	Contas	do	Estado	no	prazo	maximo	de	60	(sessenta)	dias	
de	seu	recebimento,	observados	os	seguintes	preceitos:	

a)	o	ṕ arecer	previo	do	Tribunal	d́ e	Contas	somente	deixara	de	prevalecer	
p̃ or	decisao	de	2/3	(dois	terços)	dos	membros	da	Ĉ amara;	

b)	decorr̃̂ ido	o	prazo	de	60	(sessenta)	dias,	sem	deliberaçao	pela	Camara,	
ã s	 contas	 serao	 consideradas	 aprovadas	 ou	 rejeitadas,	 de	 acordo	 com	 a	
c̃ onclusao	do	parecer	do	Tribunal;	

c)	 r̃ ejeitadas	 as	 contas,	 serao	 estas,	 imediatamente,	 remetidas	 ao	
Ḿ́ inisterio	Publico	para	os	fins	de	direito;	

d)	õ̃́ s	prazos	de	que	trata	o	item	b,	deste	inciso,	nao	correrao	nos	perıodos	
d̂ e	recesso	da	Camara;	

VIII	 -	 decretar	 a	 perda	 do	mandato	 do	 Prefeito	 e	 dos	 Vereadores,	 nos	
c̃̂ asos	 indicados	 na	 Constituiçao	 Federal,	 nesta	 Lei	 Organica	 e	 na	 lẽ gislaçao	
f́ ederal	aplicavel;	

IX	-	ã́̃ utorizar	a	realizaçao	de	emprestimo,	operaçao	ou	acordo	externo	de	
q́ ualquer	natureza,	de	interesse	do	Municıpio;	

X	-	ṕ̃ roceder	a	tomada	de	contas	do	Prefeito,	atraves	de	comissao	especial,	
q̃̀̂ uando	nao	apresentadas	a	Camara,	d́ entro	de	60	(sessenta)	dias	apos	a	abertura	
d̃ a	sessao	legislativa;	

XI	-	â provar	convenio,	acordo	ou	qualquer	outro	instrumento	celebrado	
ṕ̃́́ elo	Municıpio	com	a	Uniao,	o	Estado,	outra	pessoa	 jurıdica	de	direito	publico	
interno	ou	entidades	assistenciais	culturais;	

XII	-	ẽ stabelecer	e	mudar,	temporariamente,	o	local	de	suas	reunioes;	
XIII	 -	 ć́ onvocar	o	Prefeito	e	Secretarios	do	Municıpio	ou	Diretores	para	

prestar	esclarecimentos,	aprazando	dia	e	hora	para	o	comparecimento;	
XIV	-	deliberar	sobre	o	adiamento	e	a	s̃̃ uspensao	de	suas	reunioes;	
XV	-	c̃́ riar	comissao	parlamentar	de	inquerito	sobre	fato	determinado	e	

prazo	certo,	mediante	requerimento	de	1/3	(um	terço)	de	seus	membros;	
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XVI	 -	 ć̃́ onceder	 tıtulo	 de	 cidadao	 honorario	 ou	 conferir	 homenagem	 a	
pessoas	 que	 reconhecidamente	 tenham	 prestado	 relevantes	 serviços	 ao	
Ḿ̃́ unicıpio	 ou	 nele	 se	 destacado	 pela	 atuaçao	 exemplar	 na	 vida	 publica	 e	
particular,	mediante	proposta	pelo	voto	de	2/3	 (dois	 terços)	dos	membros	da	
Ĉ amara;	

XVII	-	s̃́ olicitar	a	intervençao	do	Estado	no	Municıpio;	
XVIII	 -	 julgar	 o	 Prefeito,	 o	 Vice-Prefeito	 e	 os	 Vereadores,	 nos	 casos	

previstos	em	lei	federal;	
XIX	 -	 fiscalizar	 e	 controlar	 os	 atos	 do	 Poder	 Executivo,	 inclusive	 os	 da	

Ã dministraçao	Indireta;	
XX	-	f̃ ixar,	observado	o	que	dispoe	os	artigos	37,	XI,	150,	II,	153,	III	e	153	

§	 22,	 I	 d̃ a	 Constituiçao	 Federal,	 em	 cada	 legislatura	 para	 a	 subsequente,	 a	
r̃ emuneraçao	 do	 Prefeito,	 Vice-Ṕ refeito	 e	 Vereadores	 sobre	 a	 qual	 incidira	 o	
imposto	sobre	a	renda	e	proventos	de	qualquer	natureza.	

	
S� EÇAO	IV	

Dos	Vereadores	
	
Art.	 28	 -	 Ṍ́ s	 Vereadores	 sao	 inviolaveis	 no	 exercıcio	 do	mandato,	 e	 na	

c̃́̃ ircunscriçao	do	Municıpio,	por	suas	opinioes,	palavras	e	votos.	
Art.	29	-	E� 	vedado	ao	Vereador:	
I	-	d̃ esde	a	expediçao	do	diploma:	
a)	 f́ irmar	 ou	 manter	 contrato	 com	 o	 Municıpio,	 com	 suas	 autarquias,	

f̃́ undaçoes,	 empresas	 publicas,	 sociedade	 de	 economia	 mista	 ou	 com	 suas	
é́ mpresas	concessionarias	de	serviço	publico,	salvo	quando	o	contrato	obedecer	
á 	clausula	uniforme;	

b)	 ã̂̃ ceitar	 cargos,	 emprego	 ou	 funçao,	 no	 ambito	 da	 Administraçao	
Ṕ ublica	 Direta	 oũ 	 Indireta	 Municipal,	 salvo	 mediante	 aprovaçao	 em	 concurso	
ṕ ublico	e	observado	o	disposto	no	art.	69,	I,̂ 	IV	e	V	desta	Lei	Organica.	

II	-	desde	a	posse:	
a)	õ cupar	cargo,	funçao	ou	emprego,	na	Ã dministraçao	Ṕ ublica	Direta	ou	

Í ndireta	 do	 Municıpio,	 de	 que	 sejá 	 exoneravel	 adnutum,	 salvo	 o	 cargo	 de	
Ś́ ecretario	Municipal	ou	Diretor,	desde	que	se	licencie	do	exercıcio	do	mandato;	

b)	exercer	outro	cargo	eletivo	federal,	estadual	ou	municipal;	
c)	ś er	proprietario,	controlador	ou	diretor	de	empresa	que	goze	de	favor	

dé́́ corrente	de	contrato	com	pessoa	jurıdica	de	direito	publico	do	Municıpio,	ou	
ñ ela	exercer	funçao	remunerada;	

d)	ṕ atrocinar	causa	junto	ao	Municıpio	em	que	seja	interessada	qualquer	
das	entidades	a	que	se	ŕ efere	a	alınea	“a”	do	inciso	I.	

Art.	30	-	Ṕ erdera	o	mandato	o	Vereador:	
I	-	que	infringir	q̃ ualquer	das	proibiçoes	estabelecidas	no	artigo	anterior;	
II	 -	 ć ujo	 procedimento	 for	 declarado	 incompatıvel	 com	 o	 decoro	

ṕ arlamentar	ou	atentatorio	à s̃ 	instituiçoes	vigentes;	
III	-	que	se	utilizar	do	mandato	ṕ̃ ara	a	pratica	de	atos	de	corrupçao	ou	de	

improbidade	administrativa;	
IV	-	q̃̀ ue	deixar	de	comparecer,	em	cada	sessao	legislativa	anual,	a	terça	

p̃́̂ arte	das	sessoes	ordinarias	da	Camara,	salvo	por	doença	comprovada,	licença	
õ u	missao	autorizada	pela	edilidade;	

V	-	q̂ ue	fixar	residencia	fora	do	Ḿ unicıpio;	
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VI	-	q́ ue	perder	ou	tiver	suspensos	os	direitos	polıticos.	
§	1º	-	Á̂ lem	de	outros	casos	definidos	no	Regimento	Interno	da	Camara	

Municipal,	considerar-se-á́ 	incompatıvel	com	o	decoro	parlamentar	o	abuso	das	
prerrogã́ tivas	asseguradas	ao	Vereador	ou	a	percepçao	de	vantagens	ilıcitas	ou	
imorais.	

§	2º	-	Nos	casos	dos	incisos	I	é 	II	a	perda	do	mandato	sera	declarada	pela	
Ĉ̃ amara	por	voto	secreto	e	maioria	absoluta,	mediante	provocaçao	da	Mesa	ou	de	
Ṕ artido	Polıtico	represê ntado	na	Camara,	assegurada	ampla	defesa.	

§	3º	-	Ń os	casos	previstos	nos	incisos	III	e	VI,	a	perda	sera	declarada	pela	
M̂́̃ esa	 da	 Camara,	 de	 ofıcio	 ou	 mediante	 provocaçao	 de	 qualquer	 de	 seus	
membros	ou	de	Ṕ artido	Polıtico	representado	na	Casa,	assegurada	ampla	defesa.	

Art.	31	-	Ó 	Vereador	podera	licenciar-se:	
I	-	ṕ or	motivo	de	doença,	comprovada	por	atestado	medico	oficial;	
II	 -	 para	 tratar,	 sem	r̃ emuneraçao,	de	 interesse	particular,	desde	que	o	

ã̃ fastamento	nao	ultrapasse	120	(cento	e	vinte)	dias	por	sessao	legislativa;	
III	 -	 p̃́́ ara	desempenhar	missoes	 temporarias,	 de	 carater	 cultural	 ou	de	

í nteresse	do	Municıpio.	
§	 1	 -	 Ñ́ ao	 perdera	 o	 mandato,	 considerando-se	 automaticamente	

ĺ icenciado,	 o	 Vereador	 investido	 no	 cargo	 de	 Secretario	Municipal	 ou	 Diretor,	
conforme	previsto	no	art.	29,	inciso	II,́ 	alınea	“a”	desta	Lei	Orgânica.	

§	 2º	 -	 Ao	 Vereador	 licenciado	nos	 termos	 dos	 incisos	 I	 ê 	 III,	 a	 Camara	
ṕ odera	 determinar	 o	 pagamento,	 no	 valor	 que	 estabelecer	 e	 na	 forma	 que	
é specificar,	de	auxılio-d́ oença	ou	de	auxılio	especial.	

§	3º	 -	Ó́́ 	 auxılio	de	que	 trata	o	paragrafo	anterior	podera	 ser	 fixado	no	
c̃́́ urso	da	legislatura	e	nao	sera	computado	para	efeito	de	calculo	da	rẽ muneraçao	
dos	Vereadores.	

§	4º	-	Ã́ 	licença	para	tratar	de	interesse	particular	nao	sera	inferior	a	30	
(trinta)	d̃́́ ias	e	o	Vereador	nao	podera	reassumir	o	exercıcio	do	mandato	antes	do	
t́ ermino	da	licença.	

§	 5º	 -	 Independentemente	 de	 requerimento,	 considerar-se-á 	 como	
l̃ icença	 o	 nao-c̀̃ omparecimento	 as	 reunioes	 de	 Vereador	 privado,	
temporariamente,	de	sua	liberdade,	em	virtude	de	processo	criminal	em	curso.	

§	6º	-	Ń a	hipotese	do	§	1º,́̃ 	o	Vereador	podera	optar	pela	remuneraçao	do	
mandato.	

Art.	 32	 -	 Dar-se-á̃ 	 a	 convocaçao	do	 suplente	 de	Vereador	 nos	 casos	de	
vaga	ou	licença.	

§	1º	-	Ó 	Suplente	convocado	devera	tomar	posse	no	prazo	de	15	(quinze)	
d̃̂ ias,	 contados	 da	 data	 da	 convocaçao,	 salvo	 justo	motivo	 aceito	 pela	 Camara,	
q́ uando	se	prorrogara	o	prazo.	

§	 2º	 -	 É̃ nquanto	 a	 vaga	 a	 que	 se	 refere	 o	 paragrafo	 anterior	 nao	 for	
preenchida	calcular-se-á 	o	quó r̃ um	em	funçao	dos	Vereadores	remanescentes.	

	
S� EÇAO	V	

Do	Processo	Legislativo	
	
Art.	33	-	Õ 	processo	legislativo	municipal	compreende	a	elaboraçao	de:	
I	-	è̂ mendas	a	Lei	Organica	Municipal;	
II	-	leis	complementares;	
III	-	ĺ eis	ordinarias;	
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IV	-	leis	delegadas;	
V	-	r̃ esoluçoes;	e	
VI	-	decretos	legislativos.	
Art.	 34	 -	 Ấ 	 Lei	 Organica	 Municipal	 podera	 ser	 emendada	 mediante	

proposta:	
I	-	d́ e	um	terço,	no	mınimo,	dô s	membros	da	Camara	Municipal;	
II	-	do	Prefeito	Municipal;	
§	1º	-	Á́́ 	proposta	sera	votada	em	dois	turnos	com	interstıcio	mınimo	de	

d̂ ez	dias,	e	aprovada	por	dois	terços	dos	membros	da	Camara	Municipal.	
§	2º	-	À̂́ 	emenda	a	Lei	Organica	Municipal	sera	promulgada	pela	Mesa	da	

Ĉ́ amara	com	o	respectivo	numero	de	ordem.	
§	3º	-	Ẫ́̂ 	Lei	Organica	nao	podera	ser	emendada	na	vigencia	de	estado	de	

ś̃́ ıtio	ou	de	intervençao	no	Municıpio.	
Art.	35	-	A	iniciativa	das	leis	cabe	a	qualquer	Vereador,	ao	Prefeito	e	ao	

é̃́ leitorado	que	exercera	 sob	 forma	de	moçao	articulada,	 subscrita,	no	mınimo,	
pó́ r	5%	(cinco	por	cento)	do	total	do	numero	de	eleitores	do	Municıpio.	

Art.	36	-	Ã s	leis	complementares	somente	serao	aprovadas	se	obtiverem	
m̂ aioria	 absoluta	dos	votos	dos	membros	da	Camara	Municipal	observados	os	
d̃́ emais	termos	de	votaçao	das	leis	ordinarias.	

Ṕ́ aragrafo	unico	 -	 S̃ erao	 leis	 complementares,	 dentre	 outras	previstas	
n̂ esta	Lei	Organica:	

I-	Ć́́ odigo	Tributario	do	Municıpio;	
II	-	Ć odigo	de	Obras;	
III	-	Plano	Diretor	de	Desenvolvimento	Integrado;	
IV	-	Ć odigo	de	Posturas;	
V	–	Lei	instituidora	do	regime	jú rıdico	ú nico	dos	servidores	municipais;	
VI	-	l̂ ei	organica	instituidora	da	guarda	municipal;	
VII	-	l̃̃́ ei	de	criaçao	de	cargos,	funçoes	ou	empregos	publicos.	
Art.	 37	 -	 S̃ ao	 de	 iniciativa	exclusiva	 do	Prefeito	 as	 leis	 que	disponham	

sobre:	
I	 -	 c̃̃̃̃ riaçao,	 transformaçao	 ou	extinçao	de	 cargos,	 funçoes	ou	empregos	

ṕ̃ ublicos	na	Administraçao	D́̃ ireta	e	autarquica	ou	aumento	de	sua	remuneraçao;	
II	 -	 ś́ ervidores	 publicos,	 seu	 regime	 jurıdico,	 provimento	 de	 cargos,	

estabilidade	e	aposentadoria;	
III	-	c̃ riaçao,̃̃ 	estruturaçao	e	atribuiçoes	das	Secretarias	ou	Departamentos	

é̃̃́ quivalentes	e	orgaos	da	Administraçao	Publica;	
IV	 -	 ḿ́́ ateria	 orçamentaria,	 e	 a	 que	 autorize	 a	 abertura	 de	 creditos	 ou	

ć̂̃ onceda	auxılios,	premios	e	subvençoes.	
Ṕ́ aragrafo	unico	-	Ñ́ ao	sera	admitido	aumento	de	despesa	prevista	nos	

projetos	de	iniciativa	exclusiva	do	Prefeito	Municipal,	ressalvado	o	disposto	no	
inciso	IV,	primeira	parte.	

Art.	38	-	Ê̂ 	da	competencia	exclusiva	da	Mesa	da	Camara	a	iniciativa	das	
leis	que	disponham	sobre:	

I	 -	 ã utorizaçao	 paŕ a	 abertura	 de	 creditos	 suplementares	 ou	 especiais,	
á̃́ traves	do	aproveitamento	total	ou	parcial	das	consignaçoes	orçamentarias	da	
Ĉ amara;	

II	 -	 õ̂̃ rganizaçao	 dos	 serviços	 administrativos	 da	 Camara,	 criaçao,	
t̃̃ ransformaçao	 ou	 extinçao	 de	 seus	 cargos,	 empregos	 e	 f̃̃ unçoes	 e	 fixaçao	 da	
r̃ espectiva	remuneraçao.	
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Parágrafo	 único	 -	 N̂ os	 projetos	 de	 competencia	 exclusiva	 da	Mesa	da	
Ĉ̃̃ amara	 nao	 serao	 admitidas	 emendas	 que	 aumentem	 a	 despesa	 prevista,	
ressalvado	o	disposto	na	parte	 final	do	 inciso	 II	 deste	artigo,	 se	 assinada	pela	
metade	dos	Vereadores.	

Art.	39	-	Ó̂̃ 	Prefeito	podera	solicitar	urgencia	para	apreciaçao	de	projetos	
de	sua	iniciativa.	

§	1º	 -	 Ŝ̂́́ olicitada	a	 urgencia,	 a	Camara	devera	 se	manifestar	 em	ate	90	
(̃ noventa)	 dias	 sobre	 a	 proposiçao,	 contados	 da	 data	 em	 que	 for	 feita	 a	
s̃ olicitaçao.	

§	2º	-	É̃ sgotado	o	prazo	previsto	no	paragrafo	anterior	sem	deliberaçao	
p̂́̃́ ela	 Camara,	 sera	 a	 proposiçao	 incluıda	 na	 Ordem	 do	Dia,	 sobrestando-se	 as	
d̃̃ emais	proposiçoes,	para	que	se	ultime	a	votaçao.	

§	3º	-	Ó̃ 	prazo	do	paragrafo	primeiro	nao	ć orre	no	perıodo	de	recesso	da	
Ĉ amara	nem	se	aplica	aos	projetos	de	lei	complementar.	

Art.	 40	 -	 Á provado	o	 projeto	 de	 lei,	 sera	 este	 envido	 ao	Prefeito,	 que,	
á quiescendo,	o	sancionara.	

§	 1º	 -	 O	 Prefeito	 considerando	 o	 projeto,	 no	 todo	 ou	 em	 parte,	
inconstí́ tucional	 ou	 contrario	 ao	 interesse	 publico,	 veta-lo-á 	 total	 ou	
ṕ arcialmente,	 no	 prazo	 de	 15	 (quinze)	 dias	 uteis,	 contados	 da	 data	 do	
ŕ ecebimento,	 so	 podendo	 ser	 rejeitado	 pelo	 voto	 da	 maioria	 absoluta	 dos	
V́ ereadores,	em	escrutınio	secreto.	

§	 2º	 -	 Ó 	 veto	 parcial	 somente	 abrangera	 texto	 integral	 de	 artigo,	 de	
ṕ́ aragrafo,	de	inciso	ou	alınea.	

§	 3º	 -	 D́̂ ecorrido	 o	 prazo	 do	 paragrafo	 anterior,	 o	 silencio	 do	 Prefeito	
í̃ mportara	sançao.	

§	4º	-	Ã́̂́ 	apreciaçao	do	veto	pelo	plenario	da	Camara	sera,	dentro	de	30	
(́̃̃ trinta)	dias	a	contar	do	seu	recebimento,	em	uma	so	discussao	e	votaçao,	com	
parecer	ou	sem	ele,	considerando-se	rejeitado	pelo	voto	da	maioria	absoluta	dos	
V́ ereadores,	em	escrutınio	secreto.	

§	 5º	 -	 Ŕ ejeitado	 o	 veto,	 sera	 o	 projeto	 enviado	 ao	 Prefeito	 para	 a	
p̃ romulgaçao.	

§	6º	-	Ẽ sgotado	sem	deliberaçao	o	prazo	estabelecido	no	§	3º,́ 	o	veto	sera	
c̃ olocado	 na	 Ordem	 do	 Dia	 da	 sessao	 imediata,	 sobrestadas	 as	 demais	
p̃́̃ roposiçoes,	ate	a	sua	votaçao	fiń al,	ressalvadas	as	materias	de	que	trata	o	art.	
3̂ 9	desta	Lei	Organica.	

§	7º	-	Ã̃ 	nao	promulgaçao	da	lei	no	prazo	de	quarenta	e	oito	horas	pelo	
Prefeito,	nos	casos	dos	§	3º	e	5º,́̂̃ 	criara	para	o	Presidente	da	Camara	a	obrigaçao	
d̂ e	faze-lo	em	igual	prazo.	

Art.	 41	 -	 Ã́ s	 leis	 delegadas	 serao	 elaboradas	 pelo	Prefeito,	 que	 devera	
s̃̀̂ olicitar	a	delegaçao	a	Camara	Municipal.	

§	1º	-	Ô̂́́ s	atos	de	competencia	privativa	da	Camara,	a	materia	reservada	a	
l̃̃ ei	 complementar	 e	 os	 planos	 plurianuais	 e	 orçamentos	 nao	 serao	 objeto	 de	
d̃ elegaçao.	

§	 2º	 -	 A	 d̃ elegaçao	 á o	 Prefeito	 sera	 efetuada	 sob	 a	 forma	 de	 decreto	
ĺ́́ egislativo,	que	especificara	o	seu	conteudo	e	os	termos	de	seu	exercıcio.	

§	3º	 -	Ó 	decreto	 legislativo	podera	determinar	a	ã preciaçao	do	projeto	
p̂́̃ ela	Camara	que	fara	em	votaçao	ú̃ nica,	vedada	a	apresentaçao	de	emendas.	
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Art.	42	-	Õ s	projetos	de	resoluçoes	d̃́ isporao	sobre	materias	de	interesse	
î nterno	da	Camara	e	os	projetos	de	decreto	legislativo	sobre	os	demais	casos	de	
ŝ ua	competencia	privativa.	

Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 Nos	 casos	 de	 proj̃ eto	 de	 resoluçao	 e	 de	 projeto	 de	
decreto	legislativo,	considerar-se-á̃̃ 	encerrada	com	a	votaçao	final	a	elaboraçao	
d́́̂ a	norma	jurıdica,	que	sera	promulgada	pelo	Presidente	da	Camara.	

Art.	43	-	Á́ 	materia	constante	de	projeto	de	lei	rejeitada	somente	podera	
cons̃ tituir	 objeto	 de	 novo	 projeto,	 na	 mesma	 sessao	 legislativa,	 mediante	 da	
m̂ aioria	absoluta	dos	membros	da	Camara.	

	
S� EÇAO	VI	

Da	Fiscalização	Contábil,	Financeira	e	Orçamentária	
	
Art.	44	-	A	fiscalização	contábil,	financeira	e	orçamentária	do	Município	

ś era	 ex̂ ercida	 pela	 Camara	 Municipal,	 mediante	 controle	 externo,	 e	 pelos	
ś istemas	de	controle	interno	do	Executivo,	instituıdo	em	lei.	

§	 1º	 -	 Ố́ 	 controle	 externo	 da	 Camara	 sera	 exercido	 com	 o	 auxılio	 do	
T́̃ ribunal	 de	 Contas	 do	 Estado	 e	 compreendera	 a	 apreciaçao	 das	 Contas	 do	
P̂ refeito	e	da	Mesa	da	Camara,	o	acompanhamento	das	atividades	financeiras	e	
ó́̃ rçamentarias	do	Municıpio,	o	desempenho	das	funçoes	de	auditoria	financeira	
é 	 orçamentaria,	 bem	 como	 o	 julgamento	 das	 contas	 dos	 administradores	 e	
d́ emais	responsaveis	poŕ 	bens	e	valores	publicos.	

§	 2º	 -	 As	 contas	 do	 Prefeito	 e	 da	 Ĉ amara	 Municipal,	 prestadas	
ã̂́ nualmente,	 serao	 julgadas	 pela	 Camara	 dentro	 de	 60	 (sessenta)	 dias	 apos	 o	
recebimento	do	ṕ arecer	previo	do	Tribunal	de	Contas,	considerando-se	julgadas	
nos	termos	das	c̃ onclusoes	desse	parecer̃̃ ,	e	nao	houver	deliberaçao	dentro	desse	
prazo.	

§	 3º	 -	 S̃̂ omente	 por	 decisao	 de	 dois	 terços	 dos	 membros	 da	 Camara	
Ḿ́ unicipal	 deixara	 de	 prevalecer	 o	 parecer	 previo	 emitido	 pelo	 Tribunal	 de	
Contas	do	Estado.	

§	4º	-	À̃̃ s	contas	relativas	a	aplicaçao	dos	recursos	transferidos	pela	Uniao	
e	 Estado	 s̃ erao	 prestadas	 na	 forma	 d̃ a	 legislaçao	 federal	 e	 estadual	 em	 vigor,	
podé́̃ ndo	o	Municıpio	suplementar	essas	contas,	sem	prejuızo	de	sua	inclusao	na	
p̃ restaçao	anual	de	contas.	

Art.	45	-	Ó 	Executivo	mantera	sistema	de	controle	interno,	a	fim	de:	
I	 -	 c̃́́ riar	 condiçoes	 indispensaveis	 para	 assegurar	 eficacia	 ao	 controle	

è̃ xterno	e	regularidade	a	realizaçao	da	receita	e	despesa;	
II	-	ã companhar	as	execuçoes	de	programas	de	trabalho	e	de	orçamento;	
III	-	avaliar	os	resultados	alcançados	pelos	administradores;	
IV	-	ṽ erificar	a	execuçao	dos	contratos.		
Art.	 46	 -	 Á̃ s	 contas	 do	 Municıpio	 ficarao,	 durante	 60	 (sessenta)	 dias,	

à̃̃ nualmente,	a	disposiçao	de	qualquer	contribuinte,	para	exame	e	apreciaçao,	o	
q́ ual	podera	questionar-lhes	a	legitimidade,	nos	termos	da	lei.	

	
C� APITULO	II	

Do	Poder	Executivo	
SEÇÃO	I	

Do	Prefeito	e	Vice-Prefeito	
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Art.	47	-	Ó 	Poder	Executivo	Municipal	e	exercido	pelo	Prefeito,	auxiliado	
ṕ elos	Secretarios	Municipais	ou	Diretores	equivalentes.	

Ṕ́ aragrafo	unico	-	Aplica-s̀ e	a	elegibilidade	para	Prefeito	e	Vice-Prefeito	o	
disposto	no	§	3º,	incisos	de	I	a	VI,	letra	“c”	do	art.	58	da	Constituição	Federal.	

Art.	 48	 -	 Ã 	 eleiçao	 do	 Prefeito	 e	 do	 Vice-Prefeito	 realizar-se-á 	
simultaneamente,	 nos	 termos	 estabelecidos	 no	 art.	 29,	 incisos	 I	 e	 II	 da	
C̃ onstituiçao	Federal.	

§	 1º	 -	 Ã́ 	 eleiçao	 do	 Prefeito	 importara	 a	 do	 Vice-Prefeito	 com	 ele	
registrado.	

§	2º	 -	 Ś era	 considerado	eleito	Prefeito	o	 candidato	que,	 registrado	por	
ṕ̃ artido	 polıtico,	 obtiver	 a	maioria	 de	 votos,	 sobre	 os	 demais	 candidatos,	 nao	
computados	os	em	brancos	ou	nulos.	

Art.	49	-	O	Prefeito	e	Vice-P̃ refeito	tomarao	posse	no	dia	01	de	janeiro	do	
ano	 subsequè̃̃̂ nte	 a	 eleiçao	 em	 sessao	 da	 Camara	 Municipal,	 prestando	 o	
compromisso	de:	“̂ manter,	defender	e	cumprir	a	Lei	Organica,	observar	as	
leis	 da	 União,	 do	 Estado	 e	 do	 Município,	 promover	 o	 bem	 geral	 dos	
munícipes	 e	 exercer	 o	 cargo	 sob	 a	 inspiração	 da	 democracia,	 da	
legitimidade	e	da	legalidade”.	

Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 Decorridos	 dez	 dias	 da	 data	 fixada	 para	 a	 posse,	 o	
Prefeito	ou	o	Vice-P̃ refeito,	 salvo	motivo	de	 força	maior,	nao	tiver	assumido	o	
ć argo,	este	sera	declarado	vago.	

Art.	50	-	Ś ubstituira	o	Prefeito,	no	caso	de	impedimento	e	suceder-lhe-á ,	
no	caso	de	v̂ acancia	o	Vice-Prefeito.	

§	1º	-	O	Vice-P̃́ refeito	nao	podera	se	recusar	a	substituir	o	Prefeito,	sob	a	
p̃ ena	de	extinçao	do	mandato.	

§	 2º	 -	 O	 Vice-Ṕ̃ refeito,	 alem	 de	 outras	 atribuiçoes	 que	 lhe	 forem	
ć onferidas	por	 lei,	auxiliara	o	Prefeito,	sempre	que	por	ele	 for	convocado	para	
m̃ issoes	especiais.	

Art.	 51	 -	 Em	 caso	 de	 impedimento	 do	 Prefeito	 e	 do	 Vice-Prefeito,	 ou	
v̂ acancia	do	cargo,	á̃̂ ssumira	a	administraçao	municipal	o	Presidente	da	Camara.	

Ṕ́ aragrafo	unico	 -	Ô 	Presidente	da	Camara	recusando-se	por	qualquer	
motivo,	 assumir	o	cargo	de	Prefeito,	 ŕ enunciara,	 ì̃ ncontinente,	a	 sua	 funçao	de	
dirigente	 do	 Legislativo,	 ensejando,	 assim,	 a	 eleiç̃ ao	 de	 outro	 membro	 para	
ô cupar,	como	Presidente	da	Camara,	a	chefia	do	Poder	Executivo.	

Art.	 52	 -	 Verificando-ŝ e	 a	 vacancia	 do	 cargo	 de	 Prefeito	 e	 inexistindo	
Vice-Prefeito,	observar-se-á 	o	seguinte:	

I	 -	 ô̂ correndo	a	 vacancia	nos	 tres	primeiros	 anos	do	mandato,	 dar-se-á 	
ẽ́ leiçao	 noventa	 dias	 apos	 a	 sua	 abertura,	 cabendo	 aos	 eleitos	 completar	 o	
ṕ erıodo	dos	seus	antecessores;	

II	-	ố́ correndo	vacancia	no	ultimo	ano	do	mandato,	assumira	o	Presidente	
d̂ a	Camara	qué́ 	completara	o	perıodo.	

Art.	53	-	Ó̃ 	mandato	do	Prefeito	e	de	quatro	anos,	vedada	a	reeleiçao	para	
ó 	perıodo	subsequé́ nte,	e	tera	inıcio	em	1º	de	janeiro	do	ano	seguinte	ao	de	sua	
ẽ leiçao.	

	
*Em	desacordo	com	o	art.	1°	da	EC	n°	16,	de	4-6-97,	que	alterou	o	caput	

do	art.	29	da	CF.	
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Art.	54	-	O	Prefeito	e	o	Vice-Ṕ̃ refeito,	quando	no	exercıcio	do	cargo,	nao	
p̃ oderao,	 ŝ em	 licença	 da	 Camara	 Municipal,	 ausentar-ś e	 do	 Municıpio	 por	
ṕ erıodo	superior	a	vinte	dias,	sob	pena	de	perda	do	cargo	ou	de	mandato.	

Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 Ó 	 Prefeito	 regularmente	 licenciado	 tera	 direito	 a	
p̃ erceber	a	remuneraçao,	quando:	

I	-	impossibilitado	de	exercer	o	cargo,	por	motivo	de	doença	devidamente	
comprovada;	

II	-	é m	gozo	de	ferias;	
III	-	ã̃́ 	serviço	ou	em	missao	de	representaçao	do	Municıpio.	
§	1º	-	Ó́́ 	Prefeito	gozara	ferias	anuais	de	30	(trinta)	dias,	sem	prejuızo	da	

r̃́́ emuneraçao,	ficando	a	seu	criterio	a	epoca	para	usufruir	do	descanso.	
§	2º	-	Ã́ 	remuneraçao	do	Prefeito	sera	estipulada	na	forma	do	inciso	XX,	

d̂ o	art.	27	desta	Lei	Organica.	
Art.	 55	 -	 Ñ́ a	 ocasiao	da	 posse	e	 ao	 termino	do	mandato,	o	 Prefeito	 e	o	

Vice-P̃̃̃ refeito	 farao	 declaraçao	 de	 seus	 bens,	 as	 quais	 ficarao	 arquivadas	 na	
Ĉ amara,	 constando	 nas	 respectivas	 atas	 o	 seu	 resumo,	 sob	 pena	 de	
ŕ esponsabilidade	e	impedimento	para	o	exercıcio	futuro	de	qualquer	outro	cargo	
ṕ́ ublico	no	Municıpio.	

	
S� EÇAO	II	

Das	Atribuições	do	Prefeito	
	
Art.	 56	 -	 Õ 	 Prefeito,	 como	 chefe	 da	 administraçao,	 compete	 dar	

c̀̃̂ umprimento	 as	 deliberaçoes	 da	 Camara,	 dirigir,	 fiscalizar	 e	 defender	 os	
í nteresses	do	Municıpio,	bem	como	adotar,	de	acordo	com	a	lei,	todas	as	medidas	
á́ dministrativas	de	utilidade	publica,	ser	exceder	as	verbas	orçamentarias.	

Art.	57	-	C̃ ompete	ao	Prefeito,	entre	outras	atribuiçoes:	
I	-	â 	iniciativa	das	leis,	na	forma	e	casos	previstos	nesta	Lei	Organica;	
II	-	ŕ́ epresentar	o	Municıpio	em	juızo	e	fora	dele;	
III	-	ŝ ancionar,	promulgar	e	fazer	cumprir	as	leis	aprovadas	pela	Camara	

ẽ 	expedir	os	regulamentos	para	sua	fiel	execuçao;	
IV	-	V̂ etar,	no	todo	ou	em	parte,	os	projetos	de	lei	aprovados	pela	Camara	

-	 d̃ ecretar,	 nos	 termos	 da	 lei,	 a	 desapropriaçao	 por	 necessidade	 ou	 utilidade	
ṕ ublica,	ou	por	interesse	social;	

VI	-	expedir	decretos,	portarias	e	outros	atos	administrativos;	
VII	-	permitir	ou	autorizar	o	uso	de	bens	municipais,	por	terceiros;	
VIII	-	permĩ́ tir	ou	autorizar	a	execuçao	de	serviços	publicos,	por	terceiros;	
IX	 -	 ṕ̀ rover	 os	 cargos	 publicos	 e	 expedir	 os	 demais	 atos	 referentes	 a	

s̃ ituaçao	funcional	dos	servidores;	
X	-	è̂ nviar	a	Camara	os	projetos	de	lei	relativos	ao	orçamento	anual	e	ao	

plurianual	do	Ḿ unicıpio	e	das	suas	autarquias;	
XI	-	è̂́̃ ncaminhar	a	Camara,	ate	15	de	março,	a	prestaçao	de	contas,	bem	

ć omo	os	balanços	do	exercıcio	findo;	
XII	 -	 é̃̃ ncaminhar	 aos	 orgaos	 competentes	 os	 planos	 de	 aplicaçao	 e	 as	

p̃ restaçoes	de	contas	exigidas	por	lei;	
XIII	-	fazer	publicar	os	atos	oficiais;	

XIV	-	p̀̂̃ restar	a	Camara,	dentro	de	15	(quinze)	dias,	as	informaçoes	por	ela	
s̃ olicitadas,	salvo	prorrogaçao,	a	seu	pedido	por	prazo	determinado,	em	face	da	
ć̃ omplexidade	da	materia	ou	da	dificuldade	de	obtençao	nas	respectivas	 
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fontes,	 dos	 dados	 pleiteados,	 sob	 pena	 de	 ser	 instaurado,	 pelo	 Poder	
L̃ egislativo,	processo	de	afastamento	e	cassaçao	do	mandato;	

XV	-	p̃́ rover	os	serviços	e	obras	da	administraçao	publica;	
XVI	 -	 s̃ uperintender	 a	 arrecadaçao	dos	 tributos,	 bem	 como	 a	 guarda	 e	

ã plicaçao	 da	 receita,	 autorizando	 as	 despesas	 e	 pagamentos	 dentro	 das	
d́́̂ isponibilidades	orçamentarias	ou	dos	creditos	votados	pela	Camara.	

XVII	 -	 c̀̃̂ olocar	 a	 disposiçao	 da	 Camara,	 dentro	 de	 10	 (dez)	 dias	 sua	
ã́́ quisiçao,	as	quantias	que	devam	ser	despendidas	de	uma	so	vez	e	ate	o	dia	22	
d̂̃́ e	 cada	 mes,	 os	 recursos	 correspondentes	 as	 suas	 dotaçoes	 orçamentarias,	
ć ompreendendo	os	creditos	suplementares	e	especiais;	

XVIII	 -	 aplicar	multas	previstas	em	 leis	ê 	 contratos,	bem	como	reve-las	
quando	impostas	irregularmente;	

XIX	 -	 r̃̃ esolver	 sobre	os	 requerimentos,	 reclamaçoes	ou	 representaçoes	
que	lhe	forem	dirigidas;	

XX	 -	 ó́ ficializar,	obedecidas	as	normas	urbanısticas	aplicaveis,	 as	vias	e	
ĺ ogradouros	publicos,	med̃̂ iante	denominaçao	aprovada	pela	Camara;	

XXI	 -	 ĉ onvocar	 extraordinariamente	 a	 Camara	 quando	 o	 interesse	 da	
ã dministraçao	o	exigir;	

XXII	-	ã provar	projetos	de	edificaçao	e	planos	de	loteamento,	arruamento	
e	zoneamento	urbano	ou	para	fins	urbanos;	

XXIII	 -	 apr̀̂̃ esentar,	 anualmente,	 a	 Camara,	 na	 abertura	 da	 sessao	
ĺ egislativa,	 relatorio	 circunstanciado	 sobre	 o	 estado	 das	 obras	 e	 dos	 serviços	
m̃ unicipais,	bem	assim	o	programa	da	administraçao	para	o	ano	seguinte;	

XXIV	-	õ rganizar	os	serviços	internos	das	repartiçoes	criadas	por	lei,	sem	
exceder	as	verbas	para	tal	destinadas;	

XXV	 -	 ć̃́ ontrair	 emprestimos	 e	 realizar	 operaçoes	 de	 credito,	mediante	
ṕ̃̂ revia	autorizaçao	da	Camara.	

XXVI	-	p̃́ rovidenciar	sobre	a	administraçao	dos	bens	do	Municıpio	e	sua	
ã lienaçao,	na	forma	da	lei;	

XXVII	 -	 ć̂̃ onceder	 auxılios,	 premios	 e	 subvençoes,	 nos	 limites	 das	
ŕ espectivas	verbas	orçamentar̃ ias	e	plano	de	distribuiçao,	previa	e	anualmente	
â provado	pela	Camara;	

XXVIII	 -	 ś olicitar	 o	 auxılio	 das	 autoridades	 policiais	 do	 Estado	 para	
garantia	do	cumprimento	da	lei;	

XXIX	-	s̃̀̂ olicitar,	obrigatoriamente,	autorizaçao	a	Camara	para	ausentar-	
ś e	do	Municıpio	por	tempo	superior	a	vinte	dias;	

XXX	 -	 ṕ ublicar,	 ate	 30	 (trinta)	 d́ ias	 apos	 o	 encerramento	 de	 cada	
t́̃́ rimestre,	relatorio	resumido	da	execuçao	orçamentaria;	

XXXI	 -	 ẫ dotar	 providencias	 para	 a	 conservaçao	 e	 salvaguarda	 do	
p̂ atrimonio	municipal;	

XXXII	 -	 t́ ransmitir	ao	seu	sucessor,	no	 termino	do	mandato,	o	cargo	de	
Prefeito,	salvo	por	motivo	de	doença,	cabendo,	neste	caso,	ao	seu	representante	
legal;	

XXXIII	-	à ssegurar	aos	Vereadores,	acesso	as	contas	do	Prefeito,	inclusive	
o	 direito	 de	 examinar,	 quando	 lhe	 convier,	 recibos	 de	 pagamento,	 notas	 de	
compra	e	demais	documentos	que	comprovem	o	pagamento	de	despesas;	
XXXIV	-	ĉ omunicar	oficialmente	a	Camara,	á́̂ te	o	ultimo	dia	do	mes	subsequente	
ã o	da	arrecadaçao,	os	montantes	de	cada	um	dos	tributos	arrecadados,	dos	
r̃ ecursos	recebidos,	inclusive	os	decorrentes	de	operaçoes	de	 
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ć reditos,	 os	 való̃́ res	 de	 origem	 tributaria	 e	 a	 expressao	 numerica	 dos	
ć riterios	de	rateio.	

Art.	 58	 -	 Ó 	 Prefeito	 podera	 delegar,	 por	 decreto,	 a	 seus	 auxiliares,	 as	
f̃ unçoes	administrativas	previstas	nos	incisos	IX,	XV	e	XXIV	do	art.	57.	

	
S� EÇAO	III	

Da	Perda	e	Extinção	do	Mandato	
	
Art.	 59	 -	 E�̃ 	 vedado	 ao	 Prefeito	 assumir	 outro	 cargo	 ou	 funçao	 na	

ã́ dministraçao	 publica	 direta	 ou	 indireta,	 ressalvada	 a	 posse	 em	 virtude	 de	
ć oncurso	publico	e	observado	o	disposto	no	art.	69,	I,̂ 	IV	e	V	desta	Lei	Organica.	

§	1º	-	E	igualmente	vedado	ao	Prefeito	e	ao	Vice-Prefeito	desempenhar	
f̃̃ unçao	de	administraçao	em	qualquer	empresa	privada.	

§	2º	-	A	infrinĝ encia	ao	disposto	neste	artigo	e	em	seu	§	1º	í mportara	em	
perda	de	mandato.	

Art.	60	-	As	incompatibilidades	declaradas	no	art.	29,	seus	incisos	e	letras	
d̂ esta	 Lei	 Organica,	 estando-ś e	 no	 que	 forem	 aplicaveis,	 ao	 Prefeito	 e	 aos	
Ś ecretarios	ou	Diretores.	

Art.	61	-	S̃ ao	crimes	de	responsabilidade	do	Prefeito	os	previstos	em	lei	
federal.	

Ṕ aragrafo	 único	 -	 Ó́ 	 Prefeito	 sera	 julgado,	 pela	 pratica	 de	 crimes	 de	
responsabilidade,	perante	o	Tribunal	de	Justiça	do	Estado.	

Art.	62	-	S̃̃́ ao	 infraçoes	polıtico-administrativas	do	Prefeito	as	previstas	
em	lei	federal.	

Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 Ó́̃ 	 Prefeito	 sera	 julgado,	 pela	 pratica	 de	 infraçoes	
ṕ olıtico-â dministrativas,	perante	a	Camara	Municipal.	

Art.	63	-	Ś̂ era	declarado	vago,	pela	Camara	Municipal,	o	cargo	de	Prefeito	
quando:	

I	-	ó̃ correr	falecimento,	renuncia	ou	condenaçao	por	crime	funcional	ou	
eleitoral;	

II	-	d̂ eixar	de	tomar	posse,	sem	motivo	justo	aceito	pela	Camara,	dentro	
do	prato	de	10	(dez)	dias;	

III	-	î nfringir	as	normas	dos	artigos	29	e	54	desta	Lei	Organica;	
IV	-	ṕ erder	ou	tiver	suspensas	os	direitos	polıticos.	
	

S� EÇAO	IV	
Dos	Auxiliares	Diretos	do	Prefeito	

	
Art.	64	-	S̃ ao	auxiliares	diretos	do	Prefeito:	
I	-	ó s	Secretarios	Municipais	ou	Diretores	Equivalentes;	
Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 Ó s	 cargos	 de	 Secretarios	 ou	 Diretores	 s̃ ao	 de	 livre	

ñ̃ omeaçao	e	demissao	do	Prefeito.	
Art.	65	-	A	lei	municipal	est́̃ abelecera	as	atribuiçoes	dos	auxiliares	diretos	

do	Prefeito,	definindo-l̂ hes	a	competencia,	deveres	e	responsabilidades.	
Art.	 66	 -	 S̃̃ ao	 condiçoes	 essenciais	 para	 a	 investidura	 no	 cargo	 de	

Ś ecretario	ou	Diretor:	
I	-	ser	maior	de	vinte	e	um	anos;	
II	-	ser	brasileiro;	
III	-	é́ star	no	exercıcio	dos	direitos	polıticos.		
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Art.	 67	 -	 Ć́̃ ompete	 aos	 Secretarios	 ou	 Diretores,	 alem	 das	 atribuiçoes	
fixadas	em	lei:	

I	-	ś̃ ubscrever	atos	e	regulamentos	referentes	aos	seus	orgaos;	
II	 -	 ẽ̃ xpedir	 instruçoes	 para	 a	 boa	 execuçao	 das	 leis,	 decretos	 e	

regulamentos;	
III	 -	 á presentar	 ao	Prefeito	 relatorio	 anual	 dos	 serviços	 realizados	 por	

s̃ uas	repartiçoes;	
IV	-	c̀̂ omparecer	a	Camara	Municipal,	sempre	que	convocado	pela	mesma,	

para	prestar	esclarecimentos	oficiais.	
	

S� EÇAO	V	
Da	Administração	Pública	

	
Art.	 68	 -	 Ã́ 	 administraçao	 publica	 direta	 e	 indireta,	 de	 qualquer	 dos	

Ṕ́́ oderes	do	Municıpio,	obedecera	aos	princıpios	de	 legalidade,	 impessoalidade,	
ṕ ublicidade	e,	tambem,	o	seguinte:	

I	 -	 ṍ̃́ s	 cargos,	 empregos	 e	 funçoes	 publicas	 sao	 acessıveis	 a	 qualquer	
brasileiro	que	preencha	os	requisitos	estabelecidos	em	lei;	

II	 -	 á̃ 	 investidura	 em	 cargo	 ou	emprego	publico	depende	de	aprovaçao	
ṕ́́ revia	 em	 concurso	 publico	 de	 provas	 ou	 de	 provas	 e	 tıtulos,	 ressalvadas	 as	
ñ̃̃ omeaçoes	 para	 cargo	 em	 comissao	 declarado	 em	 lei	 de	 livre	 nomeaçao	 e	
ẽ xoneraçao;	

III	 -	 ó́́ 	 prazo	 de	 validade	 do	 concurso	 publico	 sera	 de	 ate	 dois	 anos,	
ṕ́ rorrogavel	uma	vez,	por	igual	perıodo;	

IV	 -	 d́ urante	 o	 prazo	 improrrogavel	 previsto	 no	 editã l	 de	 convocaçao,	
á́́ quele	 aprovado	 em	 concurso	 publico	 de	 provas	 ou	de	 provas	 de	 tıtulos	 sera	
convocado	 com	 prioridade	 sobre	 novos	 concursados	 para	 assumir	 cargo	 ou	
emprego,	na	carreira;	

V	 -	 õ̃̃ s	 cargos	 de	 comissao	 e	 as	 funçoes	 de	 confiança	 serao	 exercidos,	
pŕ eferencialmente	e	se	possıvel,	por	servidores	ocupantes	de	cargo	de	carreira	
t́̃ ecnica	ou	profissional,	nos	casos	e	condiçoes	previstas	em	lei;	

VI	 -	 é́̃ 	 garantido	 ao	 servidor	 publico	 civil	 o	 direito	 a	 livre	 associaçao	
profissional	ou	sindical,	e	segurança	nas	m̃ anifestaçoes	populares	de	classe;	

VII	-	ó 	direito	de	greve	sera	exercido	nos	termos	e	nos	limites	definidos	
em	lei	complementar	federal;	

VIII	-	á́ 	 lei	reservara	percentual	dos	cargos	e	empregos	publicos	para	as	
p̂ essoas	portadoras	de	deficiencias	e	definirá́̃ 	os	criterios	de	sua	admissao;	

IX	 -	 á̃ 	 lei	 estabelecera	os	 casos	de	 contrataçao	por	 tempo	determinado	
ṕ́ ara	atender	a	necessidade	temporaria	de	excepcional	interesse	publico;	

a)	 as	 contratações	 por	 tempo	 determinado	 previstas	 no	 inciso	 IX,	 não	
ṕ odera	ultrapassar	6	(seis)	meses;	

	
*Redação	dada	pela	emenda	â 	Lei	Organica	n°	003/06,	28-11-06.	
	
X	 -	 ã̃́ 	 revisao	 geral	 da	 remuneraçao	 dos	 servidores	 publicos	 far-se-á 	

sempre	na	mesma	data;	
XI	-	á́ 	 lei	fixara	o	limite	maximo	e	a	rẽ laçao	de	valores	entre	o	maior	e	a	

m̃́́ enor	 remuneraçao	dos	 servidores	publicos,	 observado,	 como	 limite	maximo,	
ṍ s	valores	percebidos	como	remuneraçao,	em	especie,	pelo	Prefeito;	
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XII	 -	 õ̃ s	 vencimentos	dos	 cargos	 do	Poder	 Legislativo	 nao	 poderao	 ser	
superiores	aos	pagos	pelo	Poder	Executivo;	

XIII	-	é̃̃ 	vedada	a	vinculaçao	ou	equiparaçao	de	vencimentos,	para	efeito	
d̃́ e	remuneraçao	de	pessoal	do	serviço	publico,	ressalvado	o	disposto	no	inciso	
anterior	e	no	art.	70,	§	1º,̂ 	desta	Lei	Organica;	

XIV	 -	 ó̃́ s	 vencimentos	 dos	 servidores	 publicos	 sao	 irredutıveis	 e	 a	
r̃́̃ emuneraçao	observara	o	que	dispoe	os	arts.	37,	XI,	XII,	150,	II,	153,	III,	153,	§	2º,	
I,̃ 	da	Constituiçao	Federal;	

XV	 -	 é̃́ 	 vedada	a	acumulaçao	de	cargos	publicos,	 exceto	quando	houver	
ć ompatibilidade	de	horario;	

a)	a	de	dois	cargos	de	professor;	
b)	á́ 	de	um	cargo	de	professor	com	outro	tecnico	ou	cientıfico;	
c)	á 	de	dois	cargos	privativo	de	medico;	
XVI	 -	 ã 	 proibiçao	 de	 acumular	 estando-se	 a	 estender-se	 a	 empregos	 e	

f̃́ unçoes	e	abrange	autarquias,	empresas	publicas,	sociedade	de	economia	mista	
ẽ 	fundaçoé s	mantidas	pelo	Poder	Publico;	

XVII	-	ã́̃ 	administraçao	fazendaria	e	seus	servidores	fiscais	terao,	dentro	
d́̂̃̂ e	suas	areas	de	competencia	e	jurisdiçao,	precedencia	sobre	os	demais	setores	
administrativos,	na	forma	da	lei;	

XVIII	-	ś omente	por	 lei	especıfica	pod̃́ erao	ser	criadas	empresa	publica,	
s̃́ ociedade	de	economia	mista,	autarquia	ou	fundaçao	publica;	

XIX	 -	 d̃̃ epende	 de	 autorizaçao	 legislativa,	 em	 cada	 caso	 e	 criaçao	 de	
ś ubsidiarias	 das	 entidades	 mencionadas	 no	 inciso	 anterior,	 assim	 como	 a	
p̃ articipaçao	de	qualquer	delas	em	empresa	privada;	

XX	-	r̃ essalvados	os	casos	especificados	na	legislaçao,	as	obras,	serviços,	
c̃̃̃́ ompras	e	alienaçoes	serao	contratados	mediante	processo	de	licitaçao	publica	
q̃́ ue	assegure	igualdade	de	condiçoes	a	todos	os	concorrentes,	com	clausulas	que	
ẽ̃ stabeleçam	 obrigaçoes	 de	 pagamento,	 mantidas	 as	 condiçoes	 efetivas	 da	
proposta,	 nos	 termos	 da	 lei,	 exigindo-s̃́ e	 a	 qualificaçao	 tecnico-ê conomica	
í̀̃ ndispensavel	a	garantia	do	cumprimento	das	obrigaçoes.	

§	1º	 -	 A	publicidade	dos	atos,	programas,	 obras,	 serviços	e	 campanhas	
d́̃́́́̃ os	orgaos	publicos	devera	ter	carater	educativo,	informativo	ou	de	orientaçao	
s̃ ocial,	dele	nao	podendo	constar	nomes,	ś ımbolos	ou	imagens	que	caracterizem	
p̃́ romoçao	pessoal	de	autoridade	ou	servidores	publicos.	

§	 2º	 -	 Ã̂ 	 nao	 observancia	 d́ o	 disposto	 nos	 incisos	 II	 e	 III	 implicara	 a	
ñ́ ulidade	do	ato	e	a	puniçao	da	autoridade	responsavel,	nos	termos	da	lei.	

§	3º	 -	 Ã̀̃́̃ s	 reclamaçoes	 relativas	 a	prestaçao	 de	 serviços	 publicos	 serao	
disciplinadas	em	lei.	

§	4º	-	Õ̃ s	atos	de	improbidades	administrativa	 importarao	a	suspensao	
d́̃́ os	direitos	polıticos,	a	perda	da	funçao	publica,	a	disponibilidade	dos	bens	e	o	
ŕ̃́ essarcimento	ao	erario,	na	forma	e	gradaçao	previstas	em	lei,	sem	prejuızo	da	
ã́ çao	penal	cabıvel.	

§	 5º	 -	 A	 lei	 f́̃́ ederal	 estabelecera	 os	 prazos	 de	 prescriçao	 para	 ilıcitos	
p̃́́ raticados	por	qualquer	agente,	servidor	ou	nao,	que	causam	prejuızos	ao	erario,	
r̃ essalvadas	as	respectivas	açoes	de	ressarcimento.	

§	 6º	 -	 Ó́́ 	 servidor	 publico	 municipal	 sera	 responsavel	 civil,	 criminal	 e	
á̃ dministrativamente	pelos	que	praticar	no	exercıcio	do	 cargo	ou	 funçao,	 ou	 a	
pretexto	d̂ e	exerce-lo.	
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§	 7º	 -	 Á́ s	 pessoas	 jurıdicas	 de	 direito	 publico	 e	 as	 de	 direito	 privado	
ṕ̃ restadoras	 de	 serviços	 publicos	 responderao	 pelos	 danos	 que	 seus	 agentes,	
nessa	qualidade,	causarem	a	terceiros,	assegurado	o	direito	de	regresso	contra	o	
ŕ esponsavel	nos	casos	de	dolo	ou	culpa.	

Art.	69	-	Á́ o	servidor	publico	com	exercıcio	de	mandato	eletivo,	aplicam-
s̃ e	as	seguintes	disposiçoes:	

I	-	tratando-se	de	mandato	eletivo	fed́ eral,	ou	estadual,	ficara	afastado	do	
s̃ eu	cargo,	emprego	ou	funçao;	

II	-	í nvestido	no	mandato	de	Prefeito,	sera	afastado	do	cargo,	emprego	ou	
f̃ unçao,	sendo-l̃ he	facultado	optar	pela	sua	remuneraçao;	

III	 -	 investido	 no	 mandato	 de	 Vereador,	 havendo	 compatibilidade	 de	
h́́̃́ orarios,	percebera	as	vantagens	de	seu	cargo,	emprego	ou	funçao,	sem	prejuızo	
d̃̃́ a	remuneraçao	do	cargo	eletivo,	e,	nao	havendo	compatibilidade,	sera	aplicado	
a	norma	do	inciso	anterior;	

IV	 -	 é m	 qualquer	 caso	 que	 exija	 o	 afastamento	 para	 o	 exercıcio	 de	
ḿ andato	eletivo,	seu	tempo	de	serviço	sera	contado	para	todos	os	efeitos	legais,	
ẽ xceto	para	promoçao	por	merecimento;	

V	 -	 ṕ́ ara	 efeito	de	 benefıcio	previdenciario,	 no	 caso	de	 afastamento,	 os	
ṽ́ alores	serao	determinados	como	se	no	exercıcio	estivesse.	

	
S� EÇAO	VI	

Dos	Servidores	Públicos	
	
Art.	70	-	Ó́́́ 	Municıpio	instituira	regime	jurıdico	unico	e	planos	de	carreira	

p̃́ ara	 os	 servidores	 da	 administraçao	 publica	 direta,	 das	 autarquias	 e	 das	
f̃́ undaçoes	publicas.	

§	1º	-	Á 	lei	assegurara,	aos	servidores	da	administrã çao	direta,	isonomia	
d̃ e	 vencimentos	para	 cargos	de	atribuiçoes	 iguais	ou	assemelhados	no	mesmo	
Poder	ou	entre	 servidores	dos	Poderes	Executivo	e	Legislativo,	 ressalvadas	as	
v́̀ antagens	de	carater	individual	e	as	relativas	a	natureza	ou	ao	local	de	trabalho.	

§	2º	-	Aplica-se	a	esses	servidores	o	disposto	no	art.	7º,	IV,	VI,	VII,	VIII,	IX,	
XII,	XIII,	XV,	XVII,̃ 	XVIII,	XIX,	XX,	XXII,	XXIII,	XXX,	XXXI	e	XXXIV	da	Constituiçao	
Federal.	

§	3º	-	Á s	vantagens	pessoais	a	que	fizer	jus	o	servidor	publico	municipal,	
ś era	concedido	ex-ó fıcio,	por	ato	administrativo	da	autoridade	competente	ou	a	
r̂ equerimento	 do	 servidor	 quando	 houver	 negligencia	 da	 autoridade	
ŕ esponsavel.	

Art.	71	-	E� 	assegurada	aposentá doria	aos	servidores	publicos	municipais,	
nos	 termos	 do	 art.	 202,	 incisos	 de	 I	 á 	 III,	 paragrafos	 1º	 e	 2º	 d̃ a	 Constituiçao	
Federal.	

Art.	72	-	São	estáveis,	após	dois	anos	de	efetivo	exercício	os	servidores	
ń omeados	em	virtude	de	concurso	publico.	

§	 1º	 -	 Ó́́́ 	 servidor	 publico	 estavel	 so	 perdera	 o	 cargo	 em	 virtude	 de	
sentença	judicial	transitada	em	julgado	ou	mediante	processo	administrativo	em	
que	lhe	seja	assegurada	ampla	defesa.	

§	2º	 -	 Ĩ́ nvalidada	por	 sentença	 judicial	 a	 demissao	do	 servidor	 estavel,	
ś era,	 ele	 reintegrado,	 e	 o	 eventual	 ocupante	 da	 vaga	 reconduzido	 ao	 cargo	de	
õ rigem,	 sem	 direito	 a	 indenizaçao,	 aproveitado	 em	 outro	 cargo	 ou	 posto	 em	
disponibilidade.	
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§	3º	-	É xtinto	o	cargo	ou	declarada	sua	desnecessidade,	o	servidor	estavel	
f́ icara	 em	 disponibiĺ idade	 remunerada,	 ate	 seu	 adequado	 aproveitamento	 em	
outro	cargo.	

	
SEÇÃO	VII	

Da	Segurança	Pública	
	
Art.	73	-	Ó́ 	Municıpio	podera	constituir	guarda	municipal,	força	auxiliar	

d̀̃̃ estinada	 a	 proteçao	 de	 seus	 bens,	 serviços	 e	 instalaçoes,	 nos	 termos	 de	 lei	
complementar.	

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

§	2º	 -	 A	 investidura	nos	 cargos	da	 guarda	municipal	 far-se-á 	mediante	
ć oncurso	pub́ lico	de	provas	ou	de	provas	e	tıtulos.	

	
T� ITULO	III	

Da	Organização	Administrativa	Municipal	
CAPÍTULO	I	

Da	Estrutura	Administrativa	
	
Art.	74	-	Ã́́́̃ 	administraçao	municipal	e	constituıda	dos	orgaos	integrados	

na	estrutura	administrativa	da	Prefeitura.	
§	 1º	 -	 Os	 ó̃̃̃ rgaos	 da	 administraçao	 direta	 que	 compoem	 a	 estrutura	

administrativa	 da	 Prefeitura	 se	 organizam	 e	 se	 coordenam,	 atendendo	 aos	
ṕ́́̃ rincıpios	tecnicos	recomendaveis	ao	bom	desempenho	de	suas	atribuiçoes.	

§	2º	-	Á̃ 	Prefeitura	podera	adotar,	para	descentralizaçao	de	seus	serviços,	
ã́́ 	administraçao	indireta,	atraves	de	entidades	dotadas	de	personalidade	jurıdica	
ṕ roprias.	

	
C� APITULO	II	

Dos	Atos	Municipais	
SEÇÃO	I	

Da	Publicidade	dos	Atos	Municipais	
	
Art.	75	 -	A	publicidade	das	 leis	e	atos	municipais	 far-se-á 	em	ó̃ rgao	da	

ĩ̂ mprensa	local	ou	regional	ou	por	afixaçao	na	sede	da	Prefeitura	ou	da	Camara	
Municipal,	conforme	o	caso.	

§	1º	-	Ń̃ enhum	ato	produzira	efeito	antes	de	sua	publicaçao.	
§	2º	-	Ã̃́ 	publicaçao	dos	atos	nao	normativos,	podera	ser	resumido.	
Art.	76	-	Ó 	Prefeito	fara	publicar;	
I	-	diariamente,	o	movimento	de	caixa	do	dia	anterior;	
II	-	mensalmente,	o	balancete	resumido	da	receita	e	da	despesa;	
III	-	mensalmente,	os	montantes	de	cada	um	dos	tributos	arrecadados	e	

os	recursos	recebidos;	
IV	 -	 anualmente,	 á̃ te	 15	 de	 março,	 as	 contas	 da	 administraçao,	

ć onstituıdas	 do	 balanço	 financeiro,	 do	 balanço	 patrimonial,	 do	 balanço	
ó̃̃́ rçamentario	e	demonstraçao	das	variaçoes	patrimoniais,	em	forma	sintetica.	
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SEÇÃO	II	
Dos	Livros	

	
Art.	77	-	Ó́ 	Municıpio	mantera	os	livros	qué 	forem	necessarios	ao	registro	

de	seus	serviços,	especialmente,	os	de:	
I	-	termo	de	compromisso	e	posse;	
II	-	ã̂ tas	de	sessoes	da	Camara;	
III	 -	 r̃̃ egistro	 de	 leis,	 decretos,	 resoluçoes,	 regulamentos,	 instruçoes	 e	

portarias;	
IV	-	ć̂ opia	de	correspondencia	oficial;	
V	-	ṕ́ rotocolo,	ındice	de	papeis	e	livros	arquivados;	
VI	-	c̃ ontratos	e	permissoes;	
VII	-	contabilidade	e	finanças;	
VIII	-	cadastro	patrimonial.	
§	1º	-	Os	livros	serão	abertos,	rubricados	e	encerrados	pelo	Prefeito	ou	

p̂ elo	Presidente	da	Camara,	conforme	ó 	caso,	ou	por	funcionario	designado	para	
tal	fim.	

§	2º	-	Õ s	livros	referidos	neste	artigo	poderao	ser	ś ubstituıdos	por	fichas	
ou	outro	sistema,	convenientemente	autenticado.	

	
S� EÇAO	III	

Dos	Atos	Administrativos	
	
Art.	78	-	Ô s	atos	administrativos	de	competencia	do	Prefeito,	devem	ser	

ề xpedidos	com	obediencia	as	seguintes	normas:	
I	-	d́ ecreto,	numerado	em	ordem	cronologica,	nos	seguintes	casos:	
a)	r̃ egulamentaçao	de	lei;	
b)	ĩ̃̃̃ nstituiçao,	modificaçao	ou	extinçao	de	atribuiçoes	nã o	constantes	de	

lei;	
c)	á́ bertura	de	creditos	especiais	e	suplementares,	ate	o	limite	autorizado	

ṕ́ or	lei,	assim	como	de	credito	extraordinarios;	
d)	 d̃́ eclaraçao	 de	 utilidade	 publica	 ou	 necessidade	 social,	 para	 fins	 de	

d̃̃ esapropriaçao	ou	de	servidao	administrativa;	
e)	p̃ ermissao	de	uso	de	bens	municipais;	
f)	normas	de	efeitos	externos,̃ 	nao	privativo	da	lei.	
II	-	portarias,	nos	seguintes	casos:	
a)	 p̂́ rovimento	e	 vacancia	 dos	 cargos	 publicos	e	demais	 atos	de	 efeitos	

individuais;	
b)	l̃̃ otaçao	e	relotaçao	nos	quadros	de	pessoal;	
c)	 â bertura	 de	 sindicancia	 e	 processos	 administrativos,̃ 	 aplicaçao	 de	

penalidades	e	demais	atos	individuais	de	efeitos	internos;	
d)	outros	casos	determinados	em	lei	ou	decreto.	
III	-	contrato,	nos	seguintes	casos:	
a)	 ã dmissao	 de	 serv́́ idores	 para	 serviços	 de	 carater	 temporario,	 nos	

t̂ ermos	do	art.	68,	IX,	desta	Lei	Organica;	
b)	ẽ xecuçao	de	obras	e	serviços	municipais,	nos	termos	da	lei.		
Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 Os	 atos	 constantes	 dos	 incisos	 II	 e	 III	 deste	 artigo,	

p̃ oderao	ser	delegados.	
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SEÇÃO	IV	
Das	Proibições	

	
Art.	 79	 -	 O	 Prefeito,	 o	 Vice-Prefeito,	 os	 Vereadores	 e	 os	 Servidores	

M̂ unicipais,	 bem	como	as	pessoas	 ligadas	a	qualquer	deles	por	matrimonio	ou	
parentesco,	 afim	 ou	 consangú ıneó̃̃ ,	 ate	 o	 segundo	 grau,	 ou	 por	 adoçao,	 nao	
p̃ oderao	contratar	ć̃́ om	o	Municıpio,	subsistindo	a	proibiçao	ate	06	(seis)	meses	
á̃ pos	findas	as	respectivas	funçoes.	

Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	Não	 se	 incluem	 nesta	 proibição	 os	 contratos	 cujas	
ć̃ lausulas	e	condiçoes	sejam	uniformes	para	todos	os	interessados.	

Art.	80	-	Á 	pessoa	jurıdić a	em	debito	com	o	sistema	de	seguridade	social,	
c̃̃́ omo	 estabelecido	 em	 lei	 federal,	 nao	poderao	 contratar	 com	o	Poder	Publico	
Ḿ́ unicipal	nem	dele	receber	benefıcios	ou	incentivos	fiscais	ou	creditıcios.	

	
S� EÇAO	V	

Das	Certidões	
	
Art.	 81	 -	 Â 	 Prefeitura	 e	 a	 Camara	 s̃ ao	 obrigadas	 a	 fornecer	a	 qualquer	

í̃ nteressado,	no	prazo	maximo	de	15	(quinze)	dias,	certidoes	dos	atos,	contratos	
ẽ 	decisoes,	desde	que	requeridas	para	fim	de	direito	determinado,	sob	pena	de	
responsabilidade	 da	 autoridade	 ou	 servidor	 que	 negar	 ou	 retardar	 a	 sua	
ẽ xpediçao.	

Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 Ã̃ s	 certidoes	 relativas	 ao	 Poder	 Executivo	 serao	
f́ ornecidas	 pelo	 Secretario	 ou	 Diretor	 Administrativo	 da	 Prefeitura,	 exceto	 as	
d̃́̃ eclaraçoes	 de	 efetivo	 exercıcio	 do	 Prefeito,	 que	 serao	 fornecidas	 pelo	
P̂ residente	da	Camara.	

	
C� APITULO	III	

Dos	Bens	Municipais	
	
Art.	 82	 -	 C̃ abe	 ao	 Prefeito	 a	 administraçao	 dos	 bens	 municipais,	

respeitada	a	ĉ ompetencia	d̂̀ a	Camara	quanto	aqueles	utilizados	em	seus	serviços.	
Art.	 83	 -	 T̃ odos	 os	 bens	 municipais	 deverao	 ser	 cadastrados,	 com	 a	

ĩ dentificaçao	 respectiva,	 numerando-ś e	 os	 moveis	 segundo	 o	 que	 for	
ẽ stabelecido	em	regulamento,	os	quais	ficarao	sob	a	responsabilidade	do	chefe	
d́ a	Secretaria	ou	Diretoria	a	que	forem	distribuıdos.	

Art.	84	-	Ó s	bens	patrimoniais	do	Municıpio	d̃ everao	ser	classificados:	
I	-	pela	sua	natureza;	
II	-	ẽ m	relaçao	a	cada	serviço.	
Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 D́̂ evera	 ser	 feita,	 anualmente,	 a	 conferencia	 da	

ẽ̃ scrituraçao	patrimonial	 com	os	 bens	existentes,	 e,	 na	 prestaçao	de	 contas	 de	
ć́ aca	exercıcio,	sera	í ncluıdo	ó 	inventario	de	todos	os	bens	municipais.	

Art.	 85	 -	 Ã̀̂ 	 alienaçao	 de	 bens	municipais,	 subordinada	 a	 existencia	 de	
í́̃ nteresse	publico	devidamente	justificado,	sera	sempre	precedida	de	avaliaçao	e	
ó bedecera	as	seguintes	normas:	

I	-	q́́ uando	imoveis,	dependera	de	ã̂ utorizaçao	legislativa	e	concorrencia	
ṕ̃ ublica,	dispensada	esta	nos	casos	de	doaçao	e	permuta;	
II	-	q́́̂́ uando	moveis,	dependera	apenas	de	concorrencia	publica,	dispensada	esta	
ñ́ os	casos	de	doaçao,	que	sera	permitida	exclusivamente	para	 
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fins	 assistenciais	 ou	 q́ uando	 houver	 interesse	 publico	 relevante,	
justificado	pelo	Executivo.	

Art.	86	-	Ó̀̃ 	Municıpio,	preferentemente	a	venda	ou	doaçao	de	seus	bens	
í́̃́̃ moveis,	outorgara	concessao	de	direito	real	de	uso,	mediante	previa	autorizaçao	
l̂́ egislativa	e	concorrencia	publica.	

§	 1º	 -	 Ấ 	 concorrencia	 podera	 ser	 dispensada,	 por	 lei,	 quando	o	 uso	 se	
d́́ estinar	a	concessionaria	de	serviço	publico,	devidamente	justificado.	

§	2º	 -	Á́́ 	venda	aos	proprietarios	de	 imoveis	 lindeiros	de	areas	urbanas	
ŕ emanescentes	e	inaproveitaveis	para	edific̃́ açao,	resultantes	de	obras	publicas,	
d́́̃̃ ependera	 apenas	 de	 previa	 avaliaçao	 e	 autorizaçao	 legislativa,	 dispensada	 a	
l̃́̃̃ icitaçao.	As	areas	resultantes	de	modificaçoes	de	alinhamento	serao	alienadas	
ñ́̃ as	mesmas	condiçoes,	quer	sejam	aproveitaveis	ou	nao.	

Art.	87	-	Ã́́ 	aquisiçao	de	bens	imoveis,	por	compra	ou	permuta,	dependera	
d́̃̃ e	previa	avaliaçao	e	autorizaçao	legislativa.	

Art.	 88	 -	 E� 	 p̃̃ roibida	a	doaçao,	 venda	 ou	 concessao	de	 uso	de	qualquer	
f̃́ raçao	dos	parques,	praças,	 jardins	ou	largos	publicos,	salvo	pequenos	espaços	
d̀ estinados	a	venda	de	jornais	e	revistas	ou	refrigerantes.	

Art.	 89	 -	 Ó́ 	 uso	 de	 bens	 municipais,	 por	 terceiros,	 so	 podera	 ser	 feito	
m̃̃́́ ediante	concessao,	ou	permissao	a	 tıtulo	precario	e	por	 tempo	determinado,	
ć onforme	o	interesse	publico	o	exigir.	

§	1º	-	Ã́ 	concessao	de	uso	dos	bens	publicos	de	uso	especiais	e	dominicais	
d́̂́ ependera	 de	 lei	 e	 concorrencia	 e	 sera	 feita	 mediante	 contrato,	 sob	 pena	 de	
ń ulidade	do	ato,	ressalvada	a	hipotese	do	§	1º	d̂ o	art.	86,	desta	Lei	Organica.	

§	 2°	 -	 Ã 	 concessao	 administrativa	 d́ e	 bens	 publicos	 de	 uso	 comum	
ś̂ omente	podera	ser	outorgada	para	 finalidades	escolares,	de	assistencia	social	
ó̃ u	turıstico,	mediante	autorizaçao	legislativa.	

§	3º	-	Ã́́ 	permissao	de	uso,	que	podera	incidir	sobre	qualquer	bem	publico,	
ś́́́ era	feita,	a	tıtulo	precario,	por	ato	unilateral	do	Prefeito,	atraves	de	decreto.	

Art.	90	-	Ã̃́ 	utilizaçao	e	administraçao	dos	bens	publicos	de	uso	especial,	
c̃ omo	mercado,	matadouro,	estaçoes,	recintos	de	é spetaculos,	campos	e	quadras	
d̃́ e	esporte,	serao	feitas	na	forma	da	lei	e	regulamentos	especıficos.	

	
C� APITULO	IV	

Das	Obras	e	Serviços	Municipais	
	
Art.	 91	 -	 Ń enhum	 empreendimento	 de	 obras	 e	 serviços	 do	 Municıpio	

ṕ́́ odera	 ter	 inıcio	 sem	 previa	 el̃ aboraçao	 do	 plano	 respectivo,	 no	 qual,	
obrigatoriamente,	consiste:	

I	 -	 â 	 viabilidade	do	empreendimento,	 sua	 conveniencia	e	oportunidade	
para	o	interesse	comum;	

II	-	os	porm̃ enores	para	a	sua	execuçao,	
III	-	os	recursos	para	o	atendimento	das	respectivas	despesas;	
IV	-	ó̃ s	prazos	para	o	seu	inıcio	e	conclusao,	acompanhados	da	respectiva	

j̃ ustificaçao.	
§	1º	-	Nenhuma	obra,	serviço	ou	melhoramento,	salvo	casos	de	extrema	

û́́ rgencia,	sera	executada	sem	previo	orçamento	de	seu	custo.	
§	 2º	 -	 Á̃ s	 obras	 publicas	 poderao	 ser	 executadas	 diretamente	 pela	

P̃ refeitura,	por	suas	autarquias	e	demais	entidades	da	administraçao	indireta,	e,	
p̃ or	terceiros,	mediante	licitaçao.		
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Art.	92	-	Ã́́́́ 	permissao	de	serviço	publico	a	tıtulo	precario,	sera	outorgada	
por	dé creto	do	Prefeito,	apos	edital	de	chamamento	de	interessados	para	escolha	
d̃́́̃ o	 melhor	 pretendente,	 sendo	 que	 a	 concessao	 so	 sera	 feita	 com	 autorizaçao	
l̂́ egislativa,	mediante	contrato,	precedido	de	concorrencia	publica.	

§	 1º	 -	 S̃ erao	 nulas	 de	 pleno	 direito	 as	 p̃̃ ermissoes,	 as	 concessoes,	 bem	
como	quaisquer	outros	ajustes	feitos	em	desacordo	com	o	estabelecimento	neste	
artigo.	

§	 2º	 -	 Õ̀ s	 serviços	 permitidos	 ou	 concedidos	 ficarao	 sempre	 sujeitos	 a	
r̃̃́ egulamentaçao	 e	 fiscalizaçao	do	Municıpio,	 incumbindo,	 aos	 que	 o	 executam,	
s̃̃̀́ ua	permanente	atualizaçao	e	adequaçao	as	necessidades	dos	usuarios.	

§	 3º	 -	 Ó́̃ 	 Municıpio	 podera	 retomar,	 sem	 indenizaçao,	 os	 serviços	
permitidos	ou	concedidos,	desde	que	executados	em	desconformidade	com	o	ato	
ou	 contrato,	 bem	 como	 aqueles	 que	 se	 revelarem	 insuficientes	 para	 o	
á tendimento	dos	usuarios.	

§	4º	-	Ẫ́̃ s	concorrencias	para	a	concessao	de	serviço	publico	deverao	ser	
ṕ̃̃ rocedidas	de	ampla	publicidade,	em	radios	da	regiao,	serviço	de	difusao	local	e	
edital.	

Art.	 93	 -	 Á s	 tarifas	 dos	 serviços	 publicos̃ 	 deverao	 ser	 fixadas	 pelo	
Executivo,	tendo-s̃ e	em	vista	a	justa	remuneraçao.	

Art.	94	-	Ñ́ os	serviços,	obras	e	concessoes	do	Municıpio,	bem	como	nas	
c̃́̃ ompras	e	alienaçao,	sera	adotada	a	licitaçao,	nos	termos	da	lei.	

Art.	 95	 -	 Ó́ 	 Municıpio	 podera	 realizar	 obras	 e	 serviços	 de	 interesse	
ĉ̃ omum,	 mediante	 convenio	 com	 o	 Estado,	 a	 Uniao	 ou	 entidades	 particulares,	
b́́́ em	assim,	atraves	de	consorcio,	com	outros	Municıpios.	

	
C� APITULO	V	

Da	Administração	Tributária	e	Financeira	
SEÇÃO	I	

Dos	Tributos	Municipais	
	
Art.	96	-	S̃̃ ao	tributos	municipais	os	impostos,	as	taxas	e	as	contribuiçoes	

d́́ e	 melhoria,	 decorrentes	 de	 obras	 publicas,	 instituıdos	 por	 lei	 municipal,	
á̃ tendidos	 os	 princıpios	 estabelecidos	 na	 Constituiçao	 Federal	 e	 nas	 normas	
ǵ erais	de	direito	tributario.	

Art.	97	-	S̃̂́ ao	de	competencia	do	Municıpio	os	impostos	sobre:	
I	-	propriedade	predial	e	territorial	urbana;	
II	 -	 t̃ ransmissao	 inter-v́ ivos,	a	qualquer	 tıtulo,	por	ato	oneroso,	de	bens	

í̃́́ moveis,	por	natureza	ou	acessao	fısica,	e	de	direitos	reais	sobre	imoveis,	exceto	
os	d̃̃ e	garantia,	bem	como	cessao	de	direitos	e	sua	aquisiçao;	

III	 -	 v́́́ endas	 a	 varejo	 de	 combustıveis	 lıquidos	 e	 gasosos,	 exceto	 oleo	
diesel;	

IV	-	s̃̂ erviços	de	qualquer	natureza,	nao	compreendidos	na	competencia	
do	Estado,	definidos	na	 lei	 complementar	prevista	ñ o	 art.	 146	da	Constituiçao	
Federal.	

§	1º	-	O	imposto	previsto	no	inciso	I	d́ este	artigo	podera	ser	progressivo,	
ñ os	termos	da	lei,	de	forma	a	assegurar	o	cumprimento	da	funçao	social.	
§	2º	-	Õ̃ 	imposto	previsto	no	inciso	II	nao	incide	sobre	a	transmissao	de	bens	ou	
d̂́̃ ireitos	incorporados	ao	patrimonio	de	pessoa	jurıdica	em	realizaçao	de	
c̃ apital,	nem	sobre	a	transmissao	de	bens	ou	direit̃ os	decorrentes	de	fusao,	 
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incorp̃̃̃́ oraçao,	cisao	ou	extinçao	de	pessoa	jurıdica,	salvo	se,	nesses	casos,	
a	 atividade	 preponderante	 do	 adquirente	 for	 compra	 e	 venda	 desses	 bens	 ou	
d̃́ ireitos,	locaçao	de	bens	imoveis	ou	arrendamento	mercantil.	

§	 3º	 -	 Á 	 lei	 determinara	 medidas	 para	 que	 os	 consumidores	 sejam	
esclarecidos	acerca	dos	impostos	previstos	nos	incisos	III	e	IV.	

Art.	98	-	Ã́̃́ s	taxas	poderao	ser	instituıdas	por	lei,	em	razao	do	exercıcio	
d́̃́ o	Poder	de	Polıcia	ou	pela	utilizaçao	efetiva	ou	potencial	de	serviços	publicos,	
é́̀̃ specıficos	 e	 diversıveis,	 prestados	 ao	 contribuinte	 ou	 posto	 a	 sua	 disposiçao	
ṕ elo	Municıpio.	

Art.	 99	 -	 A	 coñ́ tribuiçao	 de	 melhoria	 podera	 ser	 cobrada	 dos	
ṕ́́ roprietarios	de	imoveis	valorizados	por	obras	publicas	municipais,	tendo	com	
ó 	limite	total	a	despesa	realizada	e	como	limite	individual	o	acrescimo	do	valor	
q́ ue	da	obra	resultar	para	cada	imovel	beneficiado,	de	acordo	com	a	lei.	

	
S� EÇAO	II	

Da	Receita	e	da	Despesa	
	
Art.	100	-	A	receita	municipal	constituir-se-á̃ 	da	arrecadaçao	dos	tributos	

m̃̃ unicipais,	 da	 participaçao	 em	 tributos	 da	 Uniao	 e	 do	 Estado,	 dos	 recursos	
r̃́ esultantes	do	Fundo	de	Participaçao	dos	Municıpios̃ 	e	da	utilizaçao	de	seus	bens,	
serviços,	atividades	e	de	outros	ingressos.	

Art.	101	-	Ṕ ertencem	ao	Municıpio:	
I	 -	 õ̃ 	 produto	 da	 arrecadaçao	 do	 imposto	 da	 Uniao	 sobre	 rendas	 e	

proventos	de	qualquer	natureza,	incidente	na	fonte,	sobre	rendimentos	pagos,	a	
quá̃̃ lquer	tıtulo,	pela	administraçao	direta,	autarquias	e	fundaçoes	municipais;	

II	–	cinquẽ̃ nta	por	cento	do	produto	da	arrecadaçao	do	imposto	da	Uniao	
ś obre	 a	 propriedade	 territorial	 rural,	 relativamente	 aos	 imoveis	 situados	 no	
Ḿ unicıpio;	

III	 -	 cinquenta	 por	 c̃ ento	 do	 produto	 da	 arrecadaçao	 do	 imposto	 do	
É́ stado	 sobre	 a	 propriedade	de	 veıculos	 automotores	 licenciados	 no	 territorio	
municipal;	

IV	 -	 ṽ inte	e	 cinco	por	 cento	 do	produto	da	 arrecadaçao	do	 imposto	 do	
Ẽ̀̃ stado	sobre	operaçoes	relativas	a	circulaçao	de	mercã dorias	e	sobre	prestaçoes	
d̃ e	serviços	de	transporte	interestadual	e	intermunicipal	de	comunicaçao.	

Art.	102	-	Ã́̃ 	fixaçao	dos	preços	publicos,	devidos	pela	utilizaçao	de	bens	
é̃ 	serviços	municipais,	sera	feita	pelo	Prefeito	mediante	ediçao	de	decreto.	

Ṕ aragrá fo	 unico	 -	 Á̃ s	 tarifas	 dos	 serviços	 publicos	 deverao	 cobrir	 os	
ć ustos,	sendo	reajustaveis	quando	se	tornarem	deficientes	ou	excedentes.	

Art.	103	-	Ń enhum	contribuinte	sera	obrigado	ao	pagamento	de	qualquer	
t́ ributo	lançado	pela	Prefeitura,	sem	previa	notific̃ açao.	

§	 1º	 -	 Considera-s̃ e	 notificaçao,	 a	 entrega	 do	 aviso	 de	 lançamento	 no	
d́̃ omicılio	fiscal	do	contribuinte,	nos	termos	da	legislaçao	federal	pertinente.	

§	2º	-	Do	lançamento	do	tributo	cabe	recurso	ao	Prefeito,	assegurado	para	
s̃̃ ua	interposiçao,	o	prazo	de	15	(quinze)	dias,	contados	da	notificaçao.	

Art.	 104	 -	 Á́́ 	 despesa	 publica	 atendera	 aos	 princıpios	 estabelecidos	 na	
C̃ onstituiçao	Federal	e	as	normas	de	direito	financeiro.	

Art.	105	-	Ń enhuma	despesa	sera	ordenada	ou	satisfeita	sem	que	exista	
ŕ́̂ ecurso	disponıvel	e	credito	votado	pela	Camara,	salvo	a	que	correr	por	conta	de	
ć́ redito	extraordinario.		
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Art.	106	-	Ń enhuma	lei	que	crie	ou	aumente	despesa,	sera	executada	sem	
q̃ ue	dela	conste	a	indicaçao	dos	recursos	para	atendimento	do	correspondente	
cargo.	

Art.	107	-	Á s	disponibilidades	de	caixa	do	Municıpio	e	de	suas	entidades	
s̃̃ erao	depositadas	em	instituiçoes	 financeiras	oficiais,	 salvo	os	casos	previstos	
em	lei.	

	
S� EÇAO	III	

Do	Orçamento	
	
Art.	 108	 -	 Ã̃́ 	 elaboraçao	 e	 a	 execuçao	 da	 lei	 orçamentaria	 anual	 e	

ṕ̃ lurianual	de	investimentos,	obedecera	as	regras	estabelecidas	na	Constituiçao	
F̃ ederal,	 na	 Constituiçao	 do	 Estado,	 nas	 normas	 de	 direito	 financeiro	 e	 nos	
p̂ receitos	desta	Lei	Organica.	

Ṕ́ aragrafo	unico	-	Ó́́ 	Poder	Executivo	publicara,	ate	30	(trinta)	dias	apos	
ó̃ 	 encerramento	 de	 cada	 trimestre,	 relatorio	 resumido	 da	 execuçao	
ó rçamentaria.	

Art.	109	-	Os	projetos	de	lei	relativos	ao	plano	plurianual,	ao	orçamento	
á̃̃ nual	e	aos	creditos	adicionais	serao	apreciados	pela	Comissao	Permanente	de	
Ò́ rçamento	Finanças	a	qual	cabera:	

I	-	examinar	e	emitir	parecer	sobre	os	projetos	e	as	contas	apresentadas	
anualmente	pelo	Prefeito	Municipal;	

II	 -	 examinar	 e	 emitir	 parecer	 sobre	 os	 planos	 e	 programas	 de	
ĩ́ nvestimentos	 e	 exercer	 o	 acompanhamento	 e	 fiscalizaçao	 orçamentaria,	 sem	
ṕ̃ rejuızo	de	atuaçao	das	dẽ̂ mais	Comissoes	da	Camara.	

§	1º	-	Ã̃ s	emendas	serao	apresentadas	na	comissao,	que	sobre	elas	eḿ itira	
parecer,	e	apreciadas	na	forma	regimental.	

§	2º	 -	 Á s	 emendas	ao	projeto	de	 lei	 orçamentaria	 ou	 aos	 projetos	 que	
modifiquem	somente	podem	ser	aprovadas	caso:	

I	-	ś ejam	compatıveis	com	o	plano	plurianual;	
II	-	í ndiquem	os	recursos	necessarios,	admitidos	apenas	os	provenientes	

d̃́ e	anulaçao	de	despesa,	excluıdas	as	que	incidam	sobre:	
a)	d̃ otaçao	para	pessoal	e	seus	cargos;	
b)	ś erviço	de	dıvida;	ou	
III	-	sejam	relacionados:	
a)	c̃̃ om	a	correçao	de	erros	ou	omissoes;	
b)	com	os	dispositivos	do	texto	do	projeto	de	lei.	
§	3º	-	Ỗ s	recursos	que,	em	decorrencia	de	veto,	emenda	ou	rejeiçao	do	

ṕ̃ rojeto	de	lei	orçamentaria	anual,	ficarem	sem	d	pesas	correspondentes	poderao	
ś er	utilizados,	conforme	o	caso,	mediante	creditos	especiais	ou	suplementares	
ć́̃ om	previa	e	especıfica	autorizaçao	legislativa.	

Art.	110	-	Á́ 	lei	orçamentaria	anual	compreendera:	
I	-	ó 	orçamento	fiscal	referentes	aos	poderes	do	Municıpio,	seus	fundos,	

ó̃̃ rgaos	e	entidades	da	administraçao	direta	e	indireta;	
II	-	o	orçamento	da	seguridade	social,	abrangendo	todas	as	entidades	e	

ó̃ rgaos	ã 	ela	vinculados,	da	administraçao	direta	e	indireta,	bem	como	os	fundos	
í́ nstituıdos	pelo	Poder	Publico.	
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Art.	 111	 -	 Ó̀̂ 	 Prefeito	 enviara	 a	 Camara,	 no	 prazo	 consignado	 na	 lei	
complementar	 fed́́ eral,	 a	 proposta	 orçamentaria	 anual	 do	 Municıpio	 para	 o	
é xercıcio	seguinte.	

§	1º	-	Ṍ 	nao	cumprimento	do	disposto	no	caput	deste	artigo	implicara	a	
ẽ̂ laboraçao	 pela	 Camara,	 independentemente	 do	 envio	 da	 proposta,	 da	
competente	Lei	de	Meios,	tomando	por	base	á 	lei	orçamentaria	em	vigor.	

§	 2º	 -	 Ó̀̂ 	 Prefeito	 podera	 enviar	 mensagem	 a	 Camara	 para	 propor	 a	
m̃́̃̃ odificaçao	do	projeto	da	lei	orçamentaria,	enquanto	nao	iniciada	a	votaçao	da	
parte	que	deseja	alterar.	

Art.	 112	 -	 Ẫ 	 Camara	 nao	 enviando,	 no	 prazo	 consignado	 na	 lei	
ć̀̃́ omplementar	federal,	o	projeto	da	lei	orçamentaria	a	sançao,	sera	promulgada	
ć omo	lei	pelo	Prefeito,	o	projeto	originario	do	Executivo.	

Art.	 113	 -	 R̂́ ejeitado	 pela	 Camara	 o	 projeto	 de	 lei	 orçamentaria	 anual,	
ṕ́ revalecera,	para	o	ano	seguinte,	o	orçamento	do	exercıcio	em	curso,	aplicando-
se-	l̃ he	a	atualizaçao	dos	valores.	

Art.	 114	 -	 Aplicam-ś̃ e	 ao	 projeto	 de	 lei	 orçamentaria,	 no	 que	 nao	
c̃ ontrariar	o	disposto	nesta	Seçao,	as	regras	do	processo	legislativo.	

Art.	 115	 -	 Ó̃ 	 Municıpio,	 para	 execuçao	 de	 projetos,	 programas,	 obras,	
s̃́́ erviços	 ou	 despesas	 cuja	 execuçao	 se	 prolongue	 alem	 de	 um	 exercıcio	
f́ inanceiro,	devera	elaborar	orçamento	plurianuais	de	investimentos.	

Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 Ã s	 dotaçoes	 anuais	 dos	 orçamentos	 plurianuais	
d̃ everao	 ser	 í ncluıdas	 ń̃ o	 orçamento	 de	 cada	 exercıcio,	 para	 utilizaçao	 do	
ŕ espectivo	credito.	

Art.	116	-	Ó 	orçamento	sera	uno,	incorporando-se,	obrigatoriamente,	na	
receita,	 todos	 os	 tributos,	 rendas	 e	 suprimentos	 de	 fundos,	 e	 inclusive,	
discriminad̃́ amente,	na	despesa,	as	dotaçoes	necessarias	ao	custeio	de	todos	os	
serviços	municipais.	

Art.	117	-	Ṍ̀̃ 	orçamento	nao	contera	dispositivo	estranho	a	previsao	da	
r̀̃̃ eceita,	 nem	 a	 fixaçao	 da	 despesa	 anteriormente	 autorizada.	 Nao	 se	 incluem	
ñ esta	proibiçao	a:	

I	-	ã́ utorizaçao	para	abertura	de	creditos	suplementares;	
II	 -	contratação	de	operações	de	 crédito,	 ainda	que	por	antecipação	de	

receita,	nos	termos	da	lei.	
Art.	118-	S̃ ao	vedados:	
I	 -	ó̃́́ 	 inıcio	de	programas	ou	projetos	nao	 incluıdos	na	 lei	orçamentaria	

anual;	
II	 -	 ã̃̃ 	 realizaçao	 de	 despesas	 ou	 assunçao	 de	 obrigaçoes	 diretas	 que	

é́ xcedam	os	creditos	orçamentarios	ou	adicionais;	
III	-	ã̃́ 	realizaçao	de	operaçoes	de	creditos	que	excedam	o	montante	das	

d́ espesas	 de	 capital,	 ressalvadas	 as	 autorizadas	 mediante	 creditos	
supl̂ ementares	ou	especiais	com	finalidade	precisa,	aprovados	pela	Camara	por	
maioria	absoluta;	

IV	 -	 a	 vinculação	 de	 receita	 de	 impostos	 a	 órgão,	 fundo	 ou	 despesa,	
r̃̃ essalvadas	 a	 repartiçao	 do	 produto	 de	 arrecadaçao	 dos	 impostos	 a	 que	 se	
referem	os	arts.	158	e	1̃̃ 59	da	Constituiçao	Federal,	a	destinaçao	de	recursos	para	
m̃ anutençao	e	desenvolvimento	do	ensino,	como	determinado	pelo	art.	139	desta	
L̂ ei	Organica;	

V	-	á́̃ 	abertura	de	credito	suplementar	ou	especial	sem	previa	autorizaçao	
l̃ egislativa	e	sem	indicaçao	dos	recursos	correspondentes;	
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VI	-	ã̂ 	transposiçao,	o	remanejamento	ou	a	transferencia	de	recursos	de	
ṹ̃́ ma	categoria	de	programaçao	para	outra	ou	de	um	orgao	para	outro,	sem	previa	
ã utorizaçao	legislativa;	

VII	-	ã̃́ 	concessao	ou	utilizaçao	de	creditos	ilimitados;		
VIII	-	ã̃ 	utilizaçao,	sem	autorizaçao	legislativa	eś pecıfica,	de	recursos	dos	

orçamé ntos	fiscal	e	de	seguridade	social	para	suprir	necessidade	ou	cobrir	deficit	
d̃ e	empresa,	fundaçoes	e	fundos;	

IX	-	ã́ 	instituiçao	de	fundos	de	qualquer	natureza,	sem	previa	aut̃ orizaçao	
legislativa.	

§	 1º	 -	 Ñ́ enhum	 investimento	 cuja	 execuçao	 ultrapasse	 um	 exercıcio	
f́́̃ inanceiro	podera	ser	iniciado	sem	previa	inclusao	no	plano	plurianual,	ou	sem	
l̃ ei	que	autorize	a	inclusao,	sob	pena	de	crime	de	responsabilidade.	

§	2º	-	Ó s	creditos	esṕ eciais	e	extraordinarios	t̃ erao	v̂́ igencia	no	exercıcio	
financeiro	 em	 que	 forem	 autorizados,	 salvo	 se	 o	 ato	 de	 autorizã çao	 for	
ṕ́ romulgado	nos	ultimos	quatro	meses	daquele	exercıcio,	caso	em	que,	reabertos	
ń os	 limites	 de	 seus	 saldos,	 sera	 incorporados	 ao	 orçaḿ ento	 do	 exercıcio	
financeiro	subsequente.	

§	3º	-	Á́́ 	abertura	de	credito	extraordinario	somente	sera	admitido	para	
á tender	a	despesas	imprevisıveis	e	urgentes,	como	as	decorrentes	de	calamidade	
ṕ ublica.	

Art.	 119	 -	 Ò̃ s	 recursos	 correspondentes	 as	 dotaçoes	 orçá mentarias,	
ć̀̂ ompreendidos	 os	 creditos	 suplementares	 e	 especiais,	 destinados	 a	 Camara	
Municipal,	ser-lhe-ã́̂ o	entregue	ate	o	dia	22	de	cada	mes.	

Art.	120	-	Á̃ 	despesa	de	pessoal	ativo	e	inativo	do	Municıpio,	nao	ṕ odera	
exceder	os	limites	estabelecidos	em	lei	complementar.	

Ṕ́ aragrafo	unico	 -	 Ã 	 concessao	 de	 qualquer	 vantagem	ou	 aumento	 de	
r̃̃̃ emuneraçao,	 a	 criaçao	de	 cargos	ou	 alteraçao	de	 estrutura	de	 carreiras,	 bem	
c̃́̃ omo	 a	 admissao	 de	 pessoal,	 a	 qualquer	 tıtulo,	 pela	 administraçao	 direta	 ou	
í́ ndireta	 do	 Municıpio,	 so	 p̃́̃ oderao	 ser	 feitas	 se	 houver	 previa	 dotaçao	
ó̀̃ rçamentaria	suficiente	para	atender	as	projeçoes	de	despesa	de	pessoal	e	aos	
á crescimos	dela	decorrentes.	

	
T� ITULO	IV	

Da	Ordem	Econômica	e	Social	
CAPÍTULO	I	

Disposições	Gerais	
	
Art.	121	-	Ó̂́ 	Municıpio,	dentro	de	sua	competencia,	organizara	a	ordem	

ê conomica	 e	 social,	 conciliando	 a	 liberdade	 de	 iniciativa	 com	 os	 superiores	
interesses	da	coletividade.	

Art.	122	-	Ã́́ 	 intervençao	do	Municıpio,	no	domınio	ê conomico,́ 	tera	por	
objetivo	 estimular	 e	 or̃ ientar	 a	 produçao,	 defender	 os	 interesses	 do	 povo	 e	
promover	a	justiça	e	solidariedade	sociais.	

Art.	123	-	O	trabalho	é 	õ brigaçao	social,	e	garantido	a	todos,	o	direito	ao	
è̃̂ mprego	e	a	justa	remuneraçao,	que	proporcione	existencia	digna	ń a	famılia	e	na	
sociedade.	
Art.	124	-	Ó́̃ 	Municıpio	assistira	os	trabalhadores	rurais	e	suas	organizaçoes	
legais,	procurando	proporcionar-ĺ hes,	entre	Outros	benefıcios,	 
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m̃́́ eios	de	produçao	e	de	trabalho,	acesso	ao	credito	e	preço	justo,	saude	e	
bem-estar	social.	

Art.	125	-	Ã́ 	receita	proveniente	da	participaçao	do	Municıpio	no	produto	
d̃̃ a	 arrecadaçao	 do	 imposto	 da	 Uniao	 sobre	 a	 propriedade	 territorial	 rural,	
ŕ́̃ elativamente	 aos	 imoveis	 nele	 situados,	 sera	 destinada	 a	 apoiar	 as	 açoes	
federais,	estaduais	e	municipaiś́ 	de	Reforma	Agraria	no	Municıpio.	

Ṕ́ aragrafo	unico	-	S̃̃ ao	isentos	de	impostos	municipais	as	operaçoes	de	
t̂́́ ransferencias	 de	 imoveis	 desapropriados	 para	 fins	 de	 Reforma	 Agraria	 e	 as	
respectivas	Cooperativas.	

Art.	 126	 -	 Á́ 	 polıtica	 agrıcola	 e	 de	 abastecimento	 sé ra	 planejada	 e	
executada	 na	 forma	 da	 lei,	 observado	 o	 disposto	 nos	 artigos	 187	 e	 225	 da	
C̃̃ onstituiçao	Federal	e	nos	artigos	117	e	150	da	Constituiçao	Estadual.	

§	1º	 -	Á̃̃ 	 lei	disciplinara	 a	 elaboraçao,	 execuçao	e	acompanhamento	do	
ṕ lanejamento	agrıcola	municipal.	

§	 2°	 -	 Ó́ 	 planejamento	 agrıcola	municipal	 sera	 elaborado,	 executado	 e	
á companhado	 por	 unidade	 especıfica	 do	 Poder	 Executivo	 Municipal,	 com	 a	
p̃̃ articipaçao	de	associaçoes	representativas	da	sociedade	civil.	

§	3º	-	Ó 	orçamento	municipal	devera	consignar	recursos	financeiros	para	
ć́́ usteio	da	polıtica	agrıcola,	e	de	abastecimento	a	ser	executada	no	Municıpio.	

§	4º	-	Ó́̃ 	Municıpio	garantira	ao	produtor	rural	a	livre	comercializaçao	de	
ś eus	produtos	nas	feiras	livres	do	Municıpio.	

Art.	127	-	Ń́ a	polıtica	agrıcola	é́ 	de	abastecimento,	o	Municıpio	executara,	
ĩ̃ solado	ou	conjuntamente	com	o	Estado	e	a	Uniao,	açoes	 levando-se	em	conta,	
especificamente:	

I	-	ấ 	assistencia	tecnica;	
II	-	ò̀ 	incentivo	a	pesquisa	e	a	tecnologia;	
III	-	ã̃ 	eletrificaçao	rural	e	irrigaçao;	
IV	-	o	cooperativismo;	
V	-	ã́ 	comercializaçao	agrıcola	e	abastecimento;	
VI	-	ã 	habitaçao	rural.	
Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 Ã̂ s	 açoes	 e	 serviços	 de	 assistencia	 ao	 pequeno	

p̃́́̃ rodutor	sao	de	natureza	publica,	cabendo	ao	poder	publico	sua	normatizaçao	e	
controle,	 devendo	 sua	 ex̃́ ecuçao	 ser	 feita	 exclusivamente	 atraves	 de	 serviços	
ṕ ublicos	gratuitos.	

Art.	 128	 -	 Ó́́̃ 	 Municıpio	mantera	 orgaos	 especializados,	 incumbidos	 de	
ẽ́̃ xercer	ampla	fiscalizaçao	dos	serviços	publicos	por	ele	concedidos	e	da	revisao	
de	suas	tarifas.	

	
C� APITULO	II	

Da	Assistência	Social	
	
Art.	129	 -	Ó̂́ 	Municıpio,	dentro	de	 sua	 competencia,	 regulara	o	 serviço	

social,	 favorecendo	e	coordenando	as	 iniciativas	particulares	que	visem	a	este	
objetivo.	

§	 1	 -	 Ć́ abera	 ao	Municıpio	 promover	 e	 executar	 as	 obras	 que	 por	 sua	
natureza	 e	 ẽ xtensao,̃̃́ 	 nao	 possam	 ser	 atendidas	 pelas	 instituiçoes	 de	 carater	
privado.	



PÁGINA: 34

r̃ ecuperaçao	dos	elementos	desajustados,	visando	a	um	desenvolvimento	
ŝ̃ ocial	harmonico,	consoante	previsto	no	art.	203	da	Constituiçao	Federal.	

	
C� APITULO	III	
Da	Saúde	

	
Art.	 130	 -	 A	 ś́ aude	 e	 direito	 de	 t́ odos	 os	 munıcipes	 e	 dever	 do	 Poder	

Ṕ́ ublico,	 assegurada	 mediante	 polıticas	 sociais	 eĉ onomicas	 q̀ ue	 visem	 a	
ẽ liminaçao	 do	 risco	 de	 doenças	 e	 de	 outros	 agravos	 e	 ao	 acesso	 universal	 e	
í̀̃̃̃̃ gualitario	as	açoes	e	serviços	para	sua	promoçao,	proteçao	e	recuperaçao.	

Art.	 131	 -	 Ã́̃́ s	 açoes	 de	 saude	 sao	 de	 natureza	 publica,	 devendo	 sua	
ẽ́ xecuçao	 ser	 feita	 preferencialmente	 atraves	 de	 serviços	 oficiais	 e,	
ś upletivamente,	atraves	de	serviços	de	terceiros.	

Art.	132	-	Ó́ 	sistema	Municipal	de	saude	sera	financiado	com	recursos	do	
orçamento	 d́̃́ o	 Municıpio,	 do	 Estado,	 da	 seguridade	 social,	 da	 Uniao,	 alem	 de	
outras	fontes.	

§	1º	 -	Ó̀́́ 	 valor	mınimo	dos	 recursos	destinados	a	 saude	pelo	Municıpio	
ć orrespondera	a	10%	das	respectivas	receitas.	

§	 2º	 -	 Os	 recursos	 financeiros	 dó 	 Sistema	 Municipal	 de	 Saude	 s̃ erao	
administrados	por	meio	de	um	fundo	Municipal	dé̀ 	Saude,	vinculado	a	Secretaria	
Ḿ unicipal	 de	 Saude	 e	 subordinado	 ao	 planejamento	 e	 controle	 do	 Conselho	
Ḿ unicipal	de	Saude.	

§	 3º	 -	 E	 vedada	 à 	 d̃́́ estinaçao	 de	 recursos	 publicos	 para	 auxılios	 ou	
s̃ ubvençoes	a	ĩ nstituiçoes	privadas	com	fins	lucrativos.	

§	4º	-	Ã̃ s	instituiçoes	privadas	poderao	participar	de	forma	suplementar	
d́́̂ o	Sistema	Municipal	de	Saude,	mediante	contrato	publico	ou	convenio,	 tendo	
p̂́ referencia	as	entidades	filantropicas	e	as	sem	fins	lucrativos.	

Art.	 133	 -	 S̃̂́ ao	 competencias	 do	 Municıpio,	 exercidas	 pela	 Secretaria	
Ḿ unicipal	de	Saude:	

I	 -	 ã̂́̃ 	 direçao	 do	 SUS	 no	 ambito	 do	 Municıpio,	 em	 articulaçao	 com	 a	
Ś ecretaria	Estadual	de	Saude;	

II	-	á 	garantia,	aos	profissionais	de	saude,	de	planos	de	carreira,	isonomia	
s̃́̀̃ alarial,	admissao	atraves	de	concurso,	incentivo	a	dedicaçao	exclusiva	e	tempo	
ĩ̃ ntegral,	 capacitaçao	 e	 reciclagem	 permanentes,	 condiçoes	 adequadas	 de	
t̃́ rabalho	para	execuçao	de	suas	atividades	em	todos	os	nıveis;	

III	-	ầ́ 	assistencia	a	saude;	
IV	-	a	el̃̃́́ aboraçao	e	atualizaçao	periodica	do	plano	municipal	de	saude,	em	

t́̂ ermos	 de	 prioridades	 e	 estrategias	municipais,	 em	 consonancia	 com	 o	 plano	
É́ stadual	de	Saude	e	de	acordo	com	as	diretrizes	do	Conselho	Municipal	de	Saude;	

V	-	 a	ẽ laboraçao	ẽ́ 	 atualizaçao	da	proposta	orçamentaria	do	SUS	para	o	
Ḿ unicıpio;	

VI	-	ã́ 	administraçao	do	Fundo	Municipal	de	Saude;	
VII	-	ã́́́ 	compatibilizaçao	das	normas	tecnicas	do	Ministerio	da	Saude	e	da	

Ś ecretaria	Estadual	de	Saude,	de	acordo	com	a	realidade	municipal;	
VIII	 -	 õ̃̂́ 	 planejamento	 e	 execuçao	 das	 açoes	 de	 vigilancia	 sanitaria	 e	

é pidemiologica	é̂́ 	de	saude	do	trabalhador	no	ambito	do	Municıpio;	
IX	-	õ̃ 	planejamento	e	execuçao	das	açoes	de	controle	do	meio	ambiente	

é̂́ 	de	saneamento	basico	no	ambito	do	Municıpio,	em	artĩ culaçao	com	os	demais	
ó̃ rgaos	governamentais.	
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C� APITULO	IV	

Da	Família,	da	Educação,	da	Cultura	e	do	Desporto	
	
Art.	 134	 -	 Á̃ 	 famılia,	 base	 da	 sociedade,	 tem	 especial	 proteçao	 do	

Ḿ unicıpio.	
Art.	135	-	E� 	d́́ ever	da	famılia,	da	sociedade	e	do	Poder	Publico,	assegurar	

à̀́̀ 	criança	e	ao	adolescente,	com	absoluta	prioridade,	o	direito	a	vida,	a	saude,	a	
ã̀ limentaçao,	a	ẽ ducaçao,̀̃̀̀ 	ao	lazer,	a	profissionalizaçao,	a	cultura,	a	dignidade,	ao	
r̀̀ espeito,	a	liberdade	e	a	con̂ veniencia	f́́́ amiliar	e	comunitaria,	alem	de	coloca-los	
ẫ̃̂ 	salvo	de	todas	as	formas	de	negligencia,	discriminaçao,	exploraçao,	violencia,	
c̃ rueldade	e	opressao.	

§	 1º	 -	 Ó́̂ 	 Municıpio	 promovera	 programas	 de	 assistencia	 integral	 da	
c̃̃ riança	 e	 do	 adolescente,	 admitida	 a	 participaçao	 de	 entidades	 nao	
governamentais	e	obedecendo	os	seguintes	preceitos:	

I	 -	 ã́̀́ plicaçao	de	percentual	de	recursos	publicos	destinados	a	saude,	na	
assist̂ encia	materno-infantil;	

II	 -	 c̃̀̃ olaboraçao	 com	as	 entidades	 assistenciais	 que	 visem	a	proteçao	 e	
ẽ ducaçao	da	criança;	

III	-	c̃̃́ olaboraçao	com	a	Uniao,	com	o	Estado	e	com	outros	Municıpios	para	
s̃ oluçao	 do	 problema	 de	 menores	 desamparados	 ou	 desajustados,	 atravé s	 de	
p̃ rocessos	adequados	de	permanente	recuperaçao;	

IV	-	à́ mparo	as	famılias	numerosas	e	sem	recursos;	
V	 -	 à̃ mparo	 as	 pessoas	 idosas,	 assegurando	 sua	 participaçao	 na	

comunidade,	defendendo	sua	dignidade	e	bem-estar	e	garantindo-l̀ he	o	direito	a	
vida;	

VI	 -	 os	 programas	 de	 amparo	 aos	 idosos	 s̃ erao	 executados	
preferencialmente	em	seus	lares.	

§	2º	-	Ò̃̃ s	recursos	destinados	a	execuçao	do	previsto	neste	artigo,	serao	
garantidos	no	orçamento	da	seguridade	social.	

Art.	136	 -	Ã 	 educaçao,	direito	de	 todos	e	dever	do	Estad́ o	 e	da	 famılia,	
ś̃ era	promovida	e	incentivada	com	a	colaboraçao	da	sociedade,	visando	ao	pleno	
d́ esenvolvimento	 da	 pessoa,	 seu	 preparo	 para	 o	 exercıcio	 da	 cidadania	 e	 sua	
q̃ ualificaçao	ara	o	trabalho.	

Art.	137	-	Ó̃́ 	dever	do	Municıpio	com	a	educaçao	sera	efetivada	mediante	
a	garantia	de:	

I	-	é nsino	fundamental,	obrigatorio	e	gratuito,	inclusive	para	os	que	a	ele	
ñ́ ao	tiverem	acesso	na	idade	propria;	

II	-	igualdade	d̃̂ e	condiçoes	para	o	acesso	e	permanencia	na	escola;	
III	 -	 atendimento	 educacional	 especializado	 aos	 portadores	 de	

d̂ eficiencia,	preferencialmente	na	rede	regular	de	ensino;	
IV	-	á tendimento	em	creches	e	pre-è scola	as	crianças	de	zero	a	seis	anos;	
V	-	ò̃ ferta	de	ensino	regular,	adequado	as	condiçoes	do	educando;	
VI	 -	 á tendimento	 ao	 educando,	 no	 ensino	 fundamental,	 atraves	 de	

ṕ rogramas	suplementares	de	material	didatico-ẽ scolar,	transporte,	alimentaçao	
ề́ 	assistencia	a	saude;	

VII	-	ẽ̃̃̃ leiçao	direta	para	as	funçoes	de	direçao	nas	instituiçoes	de	ensino	
de	1º	e	2º	graus	do	Ḿ̃ unicıpio,	com	a	participaçao	de	 todos	os	seguimentos	de	
sua	comunidade	escolar,	como	membros	dó̃ s	seus	orgaos	colegiados.	
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§	1º	-	Ó́́ 	acesso	ao	ensino	obrigatorio	e	gratuito	e	direito	publico	subjetivo.	
§	2º	-	Õ 	nao-ó ferecimento	do	ensino	obrigatorio	pelo	Podé r	Publico,	ou	

sua	oferta	irregular,	importa	responsabilidade	da	autoridade	competente.	
§	 3º	 -	 Ć ompete	 ao	 Poder	 Publico	 recensear	 os	 educandos	 no	 ensino	

fundamental,	fazer-ĺ hes	a	chamada	e	zelar,	junto	aos	pais	ou	responsaveis,	pela	
frequê ncia	à 	escola.	

Art.	 138	 -	 Ó 	 sistema	 de	 ensino	 municipal	 assegurara	 aos	 alunos	
ñ̂ ecessitados	condiçoes	de	eficiencia	escolar.	

Art.	139	-	Ó́ 	ensino	oficial	do	Municıpio	sera	gratuito	em	todos	os	graus	
é 	atuara	prioritariamente	ń o	ensino	fundamental	e	pre-escolar.	

§	1º	-	Ó 	ensino	religioso,	de	matrıcula	facultativa,	constitui	disciplina	dos	
h́́́ orarios	 das	 escolas	 oficiais	 do	Municıpio	 e	 sera	ministrado	de	 acordo	 com	a	
c̃ onfissao	 religiosa	 do	 aluno,	 manifestada	 por	 ele,	 se	 for	 capaz,	 ou	 por	
ŕ epresentante	legal	ou	responsavel.	

§	2º	-	Ó́́̃ 	Municıpio	orientara	e	estimulara,	por	todos	os	meios,	a	educaçao	
f́́́ ısica,	que	sera	obrigatoria	nos	estabelecimentos	municipais	de	ensino.	

Art.	140	-	Ó̃̀́ s	recursos	do	Municıpio	serao	destinados	as	escolas	publicas,	
ṕ́ odendo	 ser	 dirigidos	 a	 escolas	 comunitarias,	 confessionais	 ou	 filantropicas,	
definidas	em	lei	federal	que:	

I	 -	 c̃ omprovem	 finalidades	 nao-lucrativas	 e	 apliquem	 seus	 excedentes	
financeiros	em	ed̃ ucaçao;	

II	-	ã̂́ ssegurem	a	destinaçao	de	seu	patrimonio	a	outra	escola	comunitaria,	
f́́ ilantropica	ou	confessional	ou	ao	Municıpio	no	caso	de	encerramento	de	suas	
atividades.	

Ṕ́ aragrafo	 unico	 -	 Á 	 Prefeitura	 destinara	 recursos	 no	 orçamento	 da	
ẽ ducaçao	destinados	a	bolsas	de	estudo,	para	o	ensino	fundamental,	na	forma	da	
l̂ ei,	para	alunos	que	comprovarem	insuficiencia	de	recursos.	

Art.	 141	 -	 Ó́ 	 Municıpio	 auxiliara,	 pelos	 meios	 ao	 seu	 alcance,	 as	
õ rganizaçoes	beneficentes,	culturais	e	amadoristas,	na	forma	da	lei.	

Art.	142	-	Ó́ 	Municıpio	aplicara,	anualmente,	nunca	menos	de	25%	(vinte	
é 	cinco	por	cento),	no	mınimo,	da	receita	resultante	de	impostos,	compreendida	
ẫ 	proveniente	de	transferencias,	na	manutençao	e	desenvolvimento	do	ensino.	

Art.	143	 -	Ó 	Municıpio	estimulaŕ̂ a	 o	desenvolvimento	das	 ciencias,	das	
ã rtes,	das	letras	e	da	cultura,	observado	o	disposto	na	Constituiçao	Federal.	

§	 1º	 -	 Á́ o	 Municıpio	 compete	 suplementar,	 quando	 necessario,	 a	
l̃ egislaçao	federal	e	a	estadual,	dispondo	sobre	cultura.	

§	 2º	 -	 Á 	 lei	 dispora	 s̃ obre	 a	 fixaçao	 de	 datas	 comemorativas	 de	 alta	
s̃́ ignificaçao	para	o	Municıpio.	

§	 3º	 -	 Ã̃ 	 administraçao	 municipal	 cabe,	 na	 forma	 da	 lei,	 a	 gestao	 da	
d̃̂ ocumentaçao	governamental	e	as	providencias	para	franquear	sua	consulta	a	
quantos	dela	necessitem.	

§	4º	-	Ao	Ḿ unicıpio	cumpre	proteger	os	documentos,	as	obras	e	outros	
b́́ ens	 de	 valor	 historico,	 artıstico	 e	 cultural,	 os	 monumentos,	 as	 paisagens	
ń́́ aturais	notaveis	e	sıtios	arqueologicos.	

Art.	144	-	É́ 	dever	do	Municıpio	fomentar	a	pratica	desportiva	formal	e	
ñ ao	formal,	como	direito	de	cada	um.	

Ṕ́ aragrafo	unico	-	Ó́ 	Municıpio	garantira	recursos	destinados	ao	esporte	
ã mador,	como	forma	de	incentivo	a	competiçoes	desportivas	e	ao	lazer.	
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CAPÍTULO	V	
Da	Política	Urbana	e	do	Meio-ambiente	

	
Art.	145	-	Á 	Polıtica	de	desenvolvimento	urbano,	executada	pelo	Poder	

Ṕ ublico	Municipal,	 conforme	diretrizes	 gerais	 fixadas	 em	 lei,	 tem	por	objetivo	
õ rdenar	o	pleno	desenvolvimento	das	funçoes	sociais	da	cidade	e	garantir	o	bem	
estar	de	seus	habitantes.	

§	1º	-	Ã 	propriedade	urbana	cumpre	sua	funçao	social	quando	atende	as	
ễ xigencias	fundamentais	de	ordenaçao	da	cidade.	

§	2º	-	As	d̃ esapropriaçoes	d́̃ e	imoveis	urbanos	serao	feitas	para	atender	a	
é́ xtrema	necessidade	do	interesse	publico	e	com	previa	e	justa	indenizaçã o	em	
dinheiro.	

Art.	 146	 -	 Ś era	 isenta	 de	 impostos	 sobre	 a	 propriedade	 predial	 e	
territorial	urbana	ć́ om	ate	40	metros	quadrados	de	area	coberta	e	o	terreno	com	
á̀́ te	 80	 metros	 quadrados	 destinados	 a	 moradia	 de	 proprietario	 de	 pequenos	
r̃ ecursos,	que	nao	possuá 	outro	imovel,	nos	termos	e	no	limite	do	valor	que	a	lei	
fixar.	

Art.	 147	 -	 T̂ odos	 tem	 direito	 ao	 meio	 ambiente	 ecologicamente	
è quilibrado,	bem	de	uso	comum	do	povo	e	essencial	a	sadia	qualidade	de	vida,	
impondo-	 se	 ao	 Poder	 Municipal	 e	 a	 coletividade	 o	 devê r	 de	 defende-lo	 e	
ṕ reserva-l̃ o	para	a	presente	e	futuras	geraçoes.	

§	 1º	 -	 Para	 assegurar	 a	 efetividade	 desse	 direito,	 incumbe	 o	 Poder	
Ṕ ublico;	

I	 -	 ṕ reservar	e	 restaurar	os	processos	 ecologicos	essenciais	 e	prover	o	
ḿ́ anejo	ecologico	das	especies	e	ecossistemas;	

II	 -	 p̂́ reservar	 a	diversidade	e	a	 integridade	do	patrimonio	 genetico	do	
Ḿ̀̃ unicıpio	 e	 fiscalizar	 as	 entidades	 dedicadas	 a	 pesquisa	 e	 manutençao	 de	
ḿ aterial	genetico;	

III	-	d́ efinir	espaços	territoriais	do	Municıpio	e	seus	componentes	a	serem	
ẽ̃ specialmente	protegidos,	sendo	a	alteraçao	e	a	supressao	permitidas	somente	
á̃ traves	 de	 lei,	 vedada	 qualquer	 utilizaçao	 que	 comprometa	 a	 integridade	 dos	
atributos	que	justifiquem	sua	prot̃ eçao;	

IV	 -	 ẽ xigir,	 na	 forma	 da	 lei,	 para	 instalaçao	 de	 obra	 ou	 atividade	
p̃ otencialmente	 causadora	 de	 significativa	 degradaçao	 do	 meio	 ambiente,	 ou	
q̃́ ualquer	tipo	de	poluiçao	ambiental,	estudo	previo	de	impacto	ambiental,	a	que	
ś e	dara	publicidade;	

V	 -	 contr̃̃́ olar	 a	 produçao,	 a	 comercializaçao	 e	 o	 emprego	 de	 tecnicas,	
ḿ̂ etodos	e	substancias	que	comportem	riscos	para	a	vida,	a	qualidade	de	vida	e	
o	 meio	 ambiente;	 ã́ dministrativas	 educaçao	 ambiental	 em	 todos	 os	 nıveis	 de	
ẽ́ nsino	e	a	conscientizaçao	publica	para	a	pr̃ eservaçao	do	meio	ambiente;	

VII	-	ṕ roteger	a	fauna	e	a	flora,	vedadas,	na	forma	da	lei,	as	praticas	que	
c̃́̃́ oloquem	em	risco	sua	funçao	ecologica,	provoquem	a	extinçao	de	especies	ou	
submetam	os	animais	a	crueldade.	

§	2º	-	Aquele	que	explorar	recursos	minerais	fica	obrigado	a	recuperar	o	
m̃́́̃ eio	 ambiente	 degradado,	 de	 acordo	 com	 soluçao	 tecnica	 exigida	 pelo	 orgao	
ṕ ublico	competente,	na	forma	da	lei.	
§	3º	-	As	condutas	e	atividades	consideradas	lesivas	ao	meio	ambiente	
sujeitarã́́̃ o	os	infratores,	pessoas	fısicas	ou	jurıdicas,	a	sançoes	penais	e	 
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ã dministrativas,	 independentemente	da	obrigaçao	de	 reparar	os	danos	
causados.	

§	4º	-	Ó́́ 	proprietario	rural	e	obrigado	a	preservar	20%	das	areas	de	matas	
e/ou	 reflorestar	 a	 mesma	 quantidade	 dé 	 areas	 desmatadas,	 objetivando	 o	
restabelecimento	 de	 ı́ ndices	 ḿ ınimos	 de	 cobertura	 v́̀ egetal,	 necessarios	 a	
r̃́́ estauraçao	do	equilıbrio	ecologico.	

Art.	148	-	E� 	d̃ ever	do	cidadao,	da	sociedade	e	dos	entes	estatais	zelar	pelo	
ŕ́ egime	jurıdico	das	aguas.	

Ṕ aragrafo	único	-	Ó́̀́́ 	Municıpio	garantira	livre	acesso	as	aguas	publicas,	
õ̂ nde	quer	que	elas	estejam	localizadas,	utilizando	como	servidoes	de	transito	as	
ṕ́ assagens	 por	 terras	 publicas	 ou	 particulares,	 necessarias	 para	 que	 sejam	
alcançados	os	 rios,	 riachos,	nascentes,	 fontes,	 lagos,	açudes	ou	qualquer	outro	
t́́́ ipo	de	deposito	de	agua	potavel,	assegurando	e	disciplinando	o	uso	comum	do	
p̀̂ ovo	quando	isso	for	essencial	a	sobrevivencia	das	pessoas	e	animais.	

	
	

Ouro	Branco	(RN),	03	de	abril	de	1990.	
	

Aluizio	Nogueira	do	Nascimento	—	Presidente	
J̃́ oao	Jose	de	Souza	—	Relator	Geral	

Justino	Gomes	Neto	
J́ ose	Clementino	da	Silva	
Manoel	Armando	da	Silva	
J́ ose	Batista	de	Lucena	

Francisco	de	Assis	de	Medeiros	Silva	
J́ ose	Soares	de	Oliveira	
Jaime	Franklim	Pereira	
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TÍTULO	V	
Disposições	Gerais	e	Transitarias	

	
Art.	1º	-	Í ncumbe	ao	Municıpio:	
I	-	ã́ uscultar,	permanentemente,	a	opiniao	publica,	para	isso,	sempre	que	

ó̃́ 	 interesse	 publico	 nao	 aconselhar	 o	 contrario,	 os	 Poderes	 Executivo	 e	
L̃̂ egislativo	 divulgarao,	 com	 a	 devida	 antecedencia,	 os	 projetos	 de	 lei	 para	
r̃ ecebimento	de	sugestoes;	

II	 -	 adotar	 med̃ idas	 para	 assegurar	 a	 celebridade	 na	 tramitaçao	 e	
s̃ oluçao	 dos	 expedientes	 administrativos,	 punindo,	 disciplinarmente,	 nos	
termos	da	lei,	os	servidores	faltosos;	

III	 -	 f̃ acilitar,	 no	 interesse	 educacional	 do	 povo,	 a	 difusao	 de	 jornais	 e	
õ utras	publicaçoes	pé̃́ riodicas,	assim	como	das	 transmissoes	pelo	radio	e	pela	
t̃ elevisao.	

Art.	2º	-	É̃̃̃ 	lıcito	a	qualquer	cidadao	obter	informaçoes	e	certidoes	sobre	
à̃ ssuntos	referentes	a	administraçao	municipal.	

Art.	3º	-	Q̃́́ ualquer	cidadao	sera	parte	legıtima	para	pleitear	a	declã raçao	
d̃̂ e	nulidade	ou	anulaçao	dos	atos	lesivos	ao	patrimonio	municipal.	

	
Art.	4º	-	Ń́ a	toponımia	a	ser	utilizada	no	Municıpio	de	Ouro	Branco	/	RN	

é̃́ 	vedada	a	denominaçao	de	logradouros	publicos	a	pessoas	vivas,	ressalvando-
se	a	hipótese	do	homenageado	ser	ex-integrante	do	Poder	Público	a	se	encontrar	
na	inatividade,	aposentado,	por	tempo	de	serviço	ou	por	força	da	idade	

§	1º	-	Ã́ s	denominaçoes	de	 logradouros	publicos	devem-se	pautar	pelo	
ć̃̃ arater	 educativo,	 informativo	 ou	 de	 orientaçao	 social,	 nao	 caracterizando	
p̃́ romoçao	pessoal	 de	 autoridades	 ou	 servidores	publicos,	em	atendimento	 ao	
Ṕ̃ rincıpio	 da	 Impessoalidade,	 esculpido	 no	 artigo	 37,	 §	 1º,	 da	 constituiçao	
Federal;	

§	2º	-	Deve-s̃̃ e	evitar,	quando	das	denominaçoes,	a	utilizaçao	de	nomes	
j́ a	denominados	por	outros	entes	federados,	com	a	mesma	finalidade”	e	

§	3º	-	F̃̀ icam	mantidas	as	denominaçoes	existentes	anteriormente	a	data	
de	 entrada	 em	vigor	desta	Emenda,	mesmo	em	desacordo	 com	o	disposto	no	
c̃̃ aput	deste	artigo,	salvo	alteraçoes	por	redenominaçoes,	nos	termos	da	lei.”	

Art.	5º	-	Ó́̂ 	Municıpio,	atraves	de	convenio,	destina	6%	(seis	por	cento,	
d̃́ os	25%	(vinte	e	cinco	por	cento)	destinados	a	educaçao,	da	receita	originaria	
d̃́ o	 Fundo	 de	 Participaçao	 dos	 Municıpios	 -	 F̀̃ PM	 a	 manutençao	 da	 Escola	
Ć omunitaria,	 de	 responsabilidade	 da	 Campanha	 Nacional	 de	 Escolas	 da	
Comunidade	-	CNEC.	

Art.	 6º	 -	 Ó́̃́ s	 cemiterios,	 no	Municıpio,	 terao	 sempre	 carater	 secular,	 e	
s̃ erao	 administrados	 pela	 autoridade	 municipal,	 sendo	 permitido	 a	 todas	 as	
c̃ onfissoes	religiosas	praticar	neles	os	seus	ritos.	

Art.	7º	-	Ó̃ s	servidores	publicos	municipais,	da	administraçao	direta	ou	
ĩ ndireta,	 que	 no	 dia	 05	 de	 outubro	 de	 1988,	 data	 da	 promulgaçao	 da	
C̃́̃ onstituiçao	Federal,	ha	pelo	menos	cinco	anos	continuados	e	que	nao	tenham	
sido	 admitidos	 na	 forma	 regulada	 no	 art.	 37,̃̃ 	 da	 Constituiçao	 do	 Brasil,	 sao	
ć́ onsiderados	estaveis	no	serviço	publico.	
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Art.	 8º	 -	 Á́́ 	 polıtica	 salarial	 do	 Municıpio	 e	 seus	 reajustes	 periodicos	
s̃ erao	fixados	em	lei,	observados	o	que	dispuser	a	lei	federal	que	a	estipular.	

Art.	 9º	 -	 Fica	 o	 Poder	 Executivo	 autorizado	 a	 criar	 a	 Secretaria	 ou	
Departamento	 de	 Agricultura	 para	 atender	 as	 necessidades	 do	 trabalhador	
rural	e	do	agricultor.	

Ṕ� aragrafo	 Unico	 -	 F̀ ica	 assegurado	 a	 Secretaria	 ou	 Departamento	 da	
Â gricultura	 3%	 (tres	 por	 ceń́ to)	 das	 receitas	 orçamentarias	 do	 Municıpio,	
ĉ omputadas	as	transferencias	constitucionais.	

	
Art.	10-	F̃̃ ica	assegurada	a	preservaçao	da	Casa	de	Oraçao,	marco	oficial	

d̂ a	 origem	 da	 cidade	 de	 Ouro	 Branco,	 que	 se	 transforma	 em	 patrimonio	
h́ istorico-cultural	do	Mú nicıpio.	

Ṕ aragrafo	 Único	 -	 Ñ̃̃ enhuma	 modificaçao,	 restauraçao,	 demoliçao	 ou	
q̃́́̃ ualquer	outro	tipo	de	construçao	podera	ser	feita,	sem	previa	autorizaçao	do	
Poder	Executivo	Municipal.	

Art.	11	-	Ó́̃ 	Municıpio	garantira	a	construçao	de	unidades	escolares	nas	
localì dades	mais	habitadas	e	de	melhor	acesso	a	clientela	escolar.	

Art.	12	-	Ỗ s	 integrantes	da	Filarmonica	Manoel	Felipe	Nery	passarao	a	
p̃̃ erceber	uma	gratificaçao	mensal,	como	ajuda	de	custo	e	prestaçao	de	serviço,	
na	forma	da	lei.	

Art.	 13	 -	 Ó 	 Municıpio	 garantiŕ̂́ a	 assistencia	 Medico-Hospitalar,	 no	
Ḿ́ unicıpio	 ou	 fora	dele,	 quando	necessario,	 ao	Prefeito,	 ao	Vice-Prefeito	 e	 aos	
Vereadores,	 estendendo-se	 aos	 Ex-Prefeitos,	 aos	 Ex-Vice-Prefeitos	 e	 Ex-
Vereadores,	quando	solicitado,	na	forma	da	lei.	

Art.	 14	 -	 Ó 	 Municıpio,́̂́̂ 	 atraves	 de	 convenio,	 destinara	 3%	 (tres	 por	
c̃́ ento)	 do	 Fundo	 de	 Participaçao	 dos	Municıpios	 -	 F̃ PM,	 para	manutençao	 da	
F̃́ undaçao	Medico-H́ ospitalar	Pergentina	Lucena	de	Araujo.	

Art.	15	-	Ó́ 	territorio	do	Municıpio	de	Ouro	Branco,	inclusive	o	solo	e	o	
sub-solo,̃́́ 	nao	sera	usado	como	deposito	de	lixo	radioativo.	

Art.	 16	 -	 Ê sta	 Lei	 Organica,	 aprovada	 e	 assinada	 pelos	 integrantes	 da	
Ĉ́́ amara	Municipal	 de	 Ouro	 Branco,	 sera	 promulgada	 pela	Mesa	 e	 entrara	 em	
ṽ̃ igor	na	data	de	sua	promulgaçao,	revogadas	as	disposiçoes	em	có ntrario.	

	
Ouro	Branco	(RN),	03	de	abril	de	1990.	

	
Aluizio	Nogueira	do	Nascimento	-	Presidente	

J̃́ oao	Jose	de	Souza	-	Relator	Geral	
Justino	Gomes	Neto	

J́ ose	Clementino	da	Silva	
Manoel	Armando	da	Silva	
J́ ose	Batista	de	Lucena	

Francisco	de	Assis	de	Medeiros	Silva	
J́ ose	Soares	de	Oliveira	
Jaime	Franklim	Pereira	
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EMENDAS	À
LEI	ORGÂNICA
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Emenda	à	Lei	Orgânica	nº	001/2005	
	
	

D́̃ a	nova	redaçao	ao	§	1�	do	art.�2,	da	Lei	
Orgânica	do	Município.	

	
	

Â̂ 	Mesa	da	Camara	Municipal	nos	termos	do	art.	34,	§	2º,	da	Lei	Organica	
M̂ unicipal	promulga	a	seguinte	emenda	ao	texto	da	Lei	Organica:	

	
Art.	1º	-	Ô 	§	5º	do	art.	16,	da	Lei	Organica	Municipal	de	Ouro	Branco	passa	

ã 	vigorar	com	a	seguinte	redaçao:	
	
“Art.	16	-.........................................................................................	
.........................................................................................................."	
	
§	5º	-	Ã̃ 	eleiçao	para	renovaçao	da	Mesa	Diretora	realizar-se-á́ 	ate	trinta	

d́ ias	antes	do	termino	do	mandato,	ocorrendo	a	posse	no	dia	1º	de	janeiro	do	ano	
seguinte.	

	
Art.	2º	-	Ẽ sta	emenda	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicaçao.	
	
Ouro	Branco	–	RN,	05	de	outubro	de	2005.	

	
	
	

É diwilson	Azevedo	de	Araujo	
Presidente	

	
	

Ŕ ogerio	Azevedo	de	Lucena	
Vice-Presidente	

	
	

Francisco	Celso	da	Silva	Filho	
��	Secretário	
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Emenda	à	Lei	Orgânica	nº	002/06	
	
	

D́̃ a	 nova	 redaçao	 ao	 Art.17,	 da	 Lei	
Orgânica	do	Município.	

	
	

Â 	Mesa	da	Camara	Municipal	nos	termos	do	art.	34,	§	2º,	da	L̂ ei	Organica	
M̂ unicipal	promulga	a	seguinte	emenda	ao	texto	da	Lei	Organica:	

	
Art.	 1º	 -	 O	 art.	 17,̂ 	 da	 Lei	Organica	Municipal	 de	Ouro	Branco	 passa	 a	

ṽ igorar	com	a	seguinte	redaçao:	
	
“Art.	 17”	 –	 Ó 	 mandato	 da	 Mesa	 sera	 de	 (02)	 dois	 anos,	 permitida	 a	

r̃ econduçao	p̃ ara	o	mesmo	cargo	na	eleiçao	imediatamente	subsequente.	
	
Art.	 2º	 -	 Ê sta	 emenda	 a	 Lei	 Organica	 entra	 em	 vigor	 na	 data	 de	 sua	

p̃ ublicaçao.	
	
Ouro	Branco	–	RN,	30	de	outubro	de	2006.	

	
	
	

É diwilson	Azevedo	de	Araujo	
Presidente	

	
	

Ŕ ogerio	Azevedo	de	Lucena	
Vice-Presidente	

	
	

Francisco	Celso	da	Silva	Filho	
��	Secretário	
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Emenda	à	Lei	Orgânica	nº	003/06	
	
	

Ŕ evoga	alınea	“a”	do	inciso	IX,	do	art.	68,	
da	 Lei	 Orgânica	 do	 Município	 de	 Ouro	
Branco	-	RN.	

	
	

Â 	Mesa	da	Camara	Municipal	nos	termos	do	art.	34,	§	2º,	da	Lei	Ô rganica	
M̂ unicipal	promulga	a	seguinte	emenda	ao	texto	da	Lei	Organica:	

	
Art.	1º	 -	Revoga-ś e	alınea	 “a”	d̂ o	 inciso	 IX,	 do	art.	 68,	da	Lei	Organica	

Municipal	de	Ouro	Branco.	
	
Art.	 2º	 -	 Ê sta	 emenda	 a	 Lei	 Organica	 entra	 em	 vigor	 na	 data	 de	 sua	

p̃ ublicaçao.	
	
Ouro	Branco	–	RN,	28	de	novembro	de	2006.	

	
	
	

É diwilson	Azevedo	de	Araujo	
Presidente	

	
	

Ŕ ogerio	Azevedo	de	Lucena	
Vice-Presidente	

	
	

Francisco	Celso	da	Silva	Filho	
��	Secretário	
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Emenda	à	Lei	Orgânica	nº	004/08	
	
	

D́̃ a	 nova	 redaçao	 ao	 §	 1º	 do	 art.16	 e	
revoga	 os	 §	 3º	 e	 §	 4º	 do	 art.	 16,	 da	 Lei	
Orgânica	do	Município.	

	
	

Â̂ 	Mesa	da	Camara	Municipal	nos	termos	do	art.	34,	§	2º,	da	Lei	Organica	
M̂ unicipal	promulga	a	seguinte	emenda	ao	texto	da	Lei	Organica:	

	
Art.	1º	-	Ô 	§	1º	do	art.	16,	da	Lei	Organica	Municipal	de	Ouro	Branco	passa	

ã 	vigorar	com	a	seguinte	redaçao:	
	
“Art.	16	-.........................................................................................	
.........................................................................................................."	
	
§	1º	-	Á̃́ 	posse	ocorrera	em	sessao	solene,	que	se	realizara	independente	

d́ e	numero,	exigida	a	maioria	absoluta	dos	votos	para	ẽ leiçao	dos	candidatos.	
	
Art.	2º	-	Revogam-se	os	§	3º	e	§	4º	do	art.	16,	dâ 	Lei	Organica	Municipal.	
	
Art.	 3º	 -	 Ê sta	 emenda	 a	 Lei	 Organica	 entra	 em	 vigor	 na	 data	 de	 sua	

p̃ ublicaçao.	
	
M̂ esa	 Diretora	 da	 Camara	 Municipal	 de	 Ouro	 Branco	 –	 RN,	 em	 25	 de	

novembro	de	2008.	
	
	
	

É diwilson	Azevedo	de	Araujo	
Presidente	

	
	

Ŕ ogerio	Azevedo	de	Lucena	
Vice-Presidente	

	
	

Francisco	Celso	da	Silva	Filho	
��	Secretário	

	
	

Maria	das	Graças	de	Brito	Silva	Azevedo	
�ª	Secretária	
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Emenda	à	Lei	Orgânica	nº	005/08	
	
	

D́̃ a	 nova	 redaçao	 ao	 Art.10,	 da	 Lei	
Orgânica	do	Município.	

	
	

Â 	Mesa	da	Camara	Municipal	nos	t̂ ermos	do	art.	34,	§	2º,	da	Lei	Organica	
M̂ unicipal	promulga	a	seguinte	emenda	ao	texto	da	Lei	Organica:	

	
Art.	1º	 -	Ô 	 art.	10,	da	Lei	Organica	Municipal	de	Ouro	Branco,	passa	a	

ṽ igorar	com	a	seguinte	redaçao:	
	
“Art.	 10”	 –	 Â 	 Camara	 Municipal,	 reunir-se-á ,	 anualmente,	 na	 sede	 do	

Ḿ̀̀ unicıpio,	de	15	de	fevereiro	a	30	de	junho,	e	de	1º	de	agosto	a	15	de	dezembro.	
	
Art.	 2º	 -	 Ê sta	 emenda	 a	 Lei	 Organica	 entra	 em	 vigor	 na	 data	 de	 sua	

p̃ ublicaçao.	
	
M̂ esa	 Diretora	 da	 Camara	 Municipal	 de	 Ouro	 Branco	 –	 RN,	 em	 25	 de	

novembro	de	2008.	
	
	
	

É diwilson	Azevedo	de	Araujo	
Presidente	

	
	

Ŕ ogerio	Azevedo	de	Lucena	
Vice-Presidente	

	
	

Francisco	Celso	da	Silva	Filho	
��	Secretário	

	
	

Maria	das	Graças	de	Brito	Silva	Azevedo	
�ª	Secretária	
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