LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ
(Atualizada até 27/02/2018)
Título I
DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL
Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.º 1º - O Município de Xangri-Lá, parte integrante da República Federatia do Brasil e do
Estado do Rio Grande do Sul, reger-se-á por esta Lei Orgânica e demais leis que adotar, respeitados os
princípios estabelecidos na Consttuiiço Federal e na Consttuiiço Estadual.
Art.º 2º - Sço poderes do Município, independentes, o Legislatio e o Executio.
§ 1º - É iedada a delegaiço de atribuiiões entre os poderes.
§ 2º - O cidadço iniestdo na funiço de um deles nço pode exercer a de outro.

Art. 2º - Sço poderes do Município independentes e harmônicos entre si, o Executio e o
Legislatio. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Art.º 3º - É mantdo o atual territórrio do Município, cujos limites sór podem ser alterados nos
termos da legislaiço estadual.
Art.º 4º - Sço símbolos do Município: a Bandeira, o Brasão e o Hino.
Art.º 5º - A data magna do Município será dia 26 de março.
Art.º 6º - A autonomia se expressa:
I – pela eleiiço direta dos iereadores que compõem o Poder Legislatio Municipal;
II – pela eleiiço direta do Prefeito e Vice - Prefeito que compõem o Poder Executio Municipal;
III – pela administraiço prórpria, no que seja do interesse local.
Capítulo II
DA COMPETÊNCIA
Art.º 7º - Compete ao Município, no exercício de sua autonomia:
I – organizar-se administratiamente, obseriadas as Legislaiões Federal e Estadual;
II – elaborar suas leis, expedir decretos e atos relatios aos assuntos de seu peculiar interesse;
III – administrar seus bens, adquiri-los, aceitar doaiões, legados e heranias, e dispor de sua
aplicaiço;
IV – desapropriar, por necessidade ou utlidade pública, ou por interesse social, nos casos
preiistos em Lei;
V – conceder e permitr os seriiios públicos locais e os que lhe sejam concernentes;
V - conceder, permitr, autorizar e terceirizar os seriiios públicos locais, bem como integrar
consórrcios públicos; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
VI – organizar os quadros e estabelecer o Regime Jurídico de seus seriidores;
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VII – elaborar o Plano Diretor Municipal, estabelecendo normas de edifcaiões, de loteamento,
de zoneamento, bem como diretrizes urbanístcas conienientes à ordenaiço de seu territórrio, a ser
aproiado por lei;
VIII – estabelecer normas de preieniço e controle de ruídos da poluiiço e degradaiço do meio
ambiente, do espaio aéreo e das águas;
IX – conceder e permitr os seriiios de transporte coletio, táxi e outros, fxando suas tarifas,
itnerários, pontos de estacionamento e paradas;
IX – conceder e permitr os seriiios de transporte coletio, táxis, mototaxis e outros, fxando
suas tarifas, itnerários, pontos de estacionamento e paradas; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica
nº 001 de 03/04/2012)
X – regulamentar a utlizaiço dos logradouros públicos, sendo iedada a concessço a
partculares, exceto em casos especiais, aproiados por Lei, e sinalizar as faixas de rolamento e zonas de
silêncio;
XI – disciplinar os seriiios de carga e descarga e fxaiço de tonelagem máxima permitda;
XII – estabelecer certdões administratias necessárias à realizaiço de seus seriiios;
XIII – regulamentar e fscalizar a instalaiço e funcionamento dos eleiadores;
XIV – disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a remoiço e destnaiço fnal do lixo
domiciliar, hospitalar, industrial e outros e dispor sobre a preieniço de incêndios;
XV – licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, de prestaiço de seriiios e outros, cassar
aliarás de licenia dos que se tornarem danosos à saúde, à higiene, ao bem estar público, aos bons
costumes e ao meio ambiente;
XV - licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, de prestaiço de seriiios e outros, bem
como cassar aliarás de licenia dos que se tornarem danosos à saúde, à higiene, ao bem estar público, aos
bons costumes e ao meio ambiente; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
XVI – fxar feriados municipais, bem como o horário de funcionamento das repartiões públicas
municipais;
XVI – fxar os feriados municipais, bem como os dias e horários de funcionamento das
repartiões públicas municipais, do comércio local e de eientos comerciais temporários, de natureza
econômica; (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
XVII – legislar sobre os seriiios funerários e cemitérios, fscalizando os que pertencem a
entdade partculares;
XVIII – interditar edifcaiões que ameacem a segurania coletia;
XIX – regulamentar a fxaiço de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de
publicidade e propaganda;
XX – regulamentar e fscalizar as competiões esportias, os espetáculos e os diiertmentos
públicos;
XXI – legislar sobre a apreensço de semoientes, mercadorias e mórieis em geral, no caso de
transgressço das Leis e demais atos municipais, bem como sobre a forma e condiiões de ienda das coisas
e bens apreendidos;
XXII – legislar sobre seriiios públicos e regulamentar os processos de instalaiço, distribuiiço e
consumo de água, luz e energia elétrica e todos os demais seriiios de caráter e uso coletio;
XXIII – publicar os atos municipais, legislatios e administratios, sempre que criem, modifquem,
restrinjam, ou extngam direitos;
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XXIII – publicar e assegurar a ampla transparência, inclusiie por meios eletrônicos, dos atos de
gestço administratia, fnanceira, oriamentária, fscal, contábil e operacional relacionados com a
administraiço pública local. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
§ 1º - A obrigatoriedade da publicaiço aplica-se: (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001
de 03/04/2012)
a) às leis, aos decretos legislatios e às resoluiões;
b) aos decretos e aos editais.
§ 2º – As publicaiões a que se refere este inciso se farço em jornal local, mesmo haiendo
imprensa ofcial. (revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Art. 7-A - A administraiço pública direta e indireta do Município obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efciência. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº
001 de 03/04/2012)
I - os cargos, empregos e funiões públicas sço acessíieis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a iniestdura em cargo ou emprego público depende de aproiaiço préiia em concurso
público de proias ou de proias e ttulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma preiista em lei, ressaliadas as nomeaiões para cargo em comissço declarado em lei
de liire nomeaiço e exoneraiço;
III - o prazo de ialidade do concurso público será de até dois anos, prorrogáiel uma iez, por igual
período;
IV - durante o prazo improrrogáiel preiisto no edital de coniocaiço, aquele aproiado em
concurso público de proias ou de proias e ttulos será coniocado com prioridade sobre noios
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funiões de confania, exercidas exclusiiamente por seriidores ocupantes de cargo efetio,
e os cargos em comissço, a serem preenchidos por seriidores de carreira nos casos, condiiões e
percentuais mínimos preiistos em lei, destnam-se apenas às atribuiiões de direiço, chefa e
assessoramento;
VI - é garantdo ao seriidor público ciiil o direito à liire associaiço sindical;
VII - o direito de greie será exercido nos termos e nos limites defnidos em lei específca;
VIII - a lei reseriará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
defciência e defnirá os critérios de sua admissço;
IX - a lei estabelecerá os casos de contrataiço por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneraiço dos seriidores públicos e o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários
Municipais e Vereadores somente poderço ser fxados ou alterados por lei específca, obseriada a
iniciatia priiatia em cada caso, assegurada reiisço geral anual, sempre na mesma data e sem distniço
de índices;
XI - a remuneraiço e o subsídio dos ocupantes de cargos, funiões e empregos públicos da
administraiço direta, autárquica e fundacional, dos detentores de mandato eletio e dos demais agentes
polítcos do Município de Xangri-Lá, e os proientos, pensões ou outra espécie remuneratórria, percebidos
cumulatiamente ou nço, incluídas as iantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, nço poderço
exceder o subsídio mensal, em espécie, do Prefeito.
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XII - os iencimentos dos cargos do Poder Legislatio nço poderço ser superiores aos pagos pelo
Poder Executio;
XIII - é iedada a iinculaiço ou equiparaiço de quaisquer espécies remuneratórrias da iniciatia
priiada, para o efeito de remuneraiço de pessoal do seriiio público;
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por seriidor público nço serço computados nem
acumulados para fns de concessço de acréscimos ulteriores;
XV - o subsídio e os iencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos sço irredutieis,
ressaliado o disposto nos incisos XI e XIV deste artgo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I da
Consttuiiço Federal;
XVI - é iedada a acumulaiço remunerada de cargos públicos, exceto, quando houier
compatbilidade de horários, obseriado em qualquer caso, o disposto no inciso XI, e;
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou cientfco;
c) a de dois cargos ou empregos priiatios de profssionais da saúde, com profssões
regulamentadas;
XVII - a proibiiço de acumular estende-se a empregos e funiões e abrange autarquias,
fundaiões, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;
XVIII - a administraiço fazendária e seus seriidores fscais terço, dentro de suas áreas de
competência e jurisdiiço, precedência sobre os demais setores administratios, na forma da lei;
XIX - somente por lei específca poderá ser criada autarquia e autorizada a insttuiiço de
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundaiço, cabendo à lei, neste últmo caso, defnir
as áreas de sua atuaiço;
XX - depende de autorizaiço legislatia, em cada caso, a criaiço de subsidiárias das entdades
mencionadas no inciso anterior, assim como a partcipaiço de qualquer delas em empresa priiada;
XXI - ressaliados os casos especifcados na legislaiço, as obras, seriiios, compras e alienaiões
serço contratados mediante processo de licitaiço pública que assegure igualdade de condiiões a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleiam obrigaiões de pagamento, mantdas as condiiões efetias
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitrá as exigências de qualifcaiço técnica e
econômica indispensáieis à garanta do cumprimento das obrigaiões.
XXII - A publicidade dos atos, programas, obras, seriiios e campanhas dos órrgços públicos
deierá ter caráter educatio, informatio ou de orientaiço social, dela nço podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoiço pessoal de autoridades ou seriidores públicos.
XXIII - A lei disciplinará as formas de partcipaiço do usuário na administraiço pública direta e
indireta, regulando especialmente:
a - as reclamaiões relatias à prestaiço dos seriiios públicos em geral, asseguradas a
manuteniço de seriiios de atendimento ao usuário e a aialiaiço periórdica, externa e interna, da
qualidade dos seriiios;
b - o acesso dos usuários a registros administratios e a informaiões sobre atos de goierno,
obseriado o disposto no art. 5º, X e XXXIII da Consttuiiço Federal;
c - a disciplina da representaiço contra o exercício negligente ou abusiio de cargo, emprego ou
funiço na administraiço pública.
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XXIV - Os atos de improbidade administratia importarço a suspensço dos direitos polítcos, a
perda da funiço pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradaiço
preiistas em lei, sem prejuízo da aiço penal cabíiel.
XXV - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito priiado prestadoras de seriiios
públicos responderço pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsáiel nos casos de dolo ou culpa.
XXVI - A lei disporá sobre os requisitos e as restriiões ao ocupante de cargo ou emprego da
administraiço direta e indireta que possibilite o acesso a informaiões priiilegiadas.
Art. 8º - O Município pode celebrar coniênios com a Uniço, o Estado e Municípios, mediante a autorizaiço da Câmara municipal,
para executar encargos análogos dessas tarefas.
§ 1º - Os coniênios podem iisar a realizaiço de obras e a exploraiço de seriiios públicos de interesse comum.
§ 2º - Pode, ainda, o Município, atraiés de coniênios ou consórrcios com outros Municípios da mesma comunidade sórcioeconômica, criar entdades intermunicipais para a realizaiço de obras, atiidades ou seriiios específcos de interesse comum, deiendo os
mesmos serem aproiados por leis do Município que deles partcipem.
§ 3º - É permitdo delegar entre o Estado e o Município, também por coniênio, os seriiios de competência concorrente,
assegurados os recursos necessários.

Art. 8º - O Município pode celebrar coniênios com a Uniço, o Estado e Municípios, para a
execuiço de suas leis, seriiios e decisões, bem como para executar encargos análogos dessas esferas.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
§ 1º - Os coniênios podem iisar à realizaiço de obras ou a exploraiço de seriiios públicos de
interesse comum.
§ 2º - Pode, ainda, o Município, por meio de coniênios ou consórrcios com outras unidades
federatias, criar entdades intermunicipais para a realizaiço de obras, atiidades ou seriiios específcos
de interesse comum, deiendo os mesmos ser aproiados por Lei dos Municípios que deles partcipem.
§ 3º - É permitdo delegar, entre Uniço, o Estado do Rio Grande do Sul e o Município, também
por coniênio, seriiios públicos de competência concorrente, assegurados os recursos necessários.
Art.º 9º - Compete, ainda, ao Município, concorrentemente com a Uniço ou o Estado, ou
supletiamente a eles:
I – zelar pela saúde, bem estar, higiene, segurania e assistência pública;
II – promoier o ensino, a educaiço e a cultura;
III – estmular o melhor aproieitamento da terra, bem como as defesas contra as formas de
exaustço e erosço dos solos;
IV – abrir e conseriar estradas e caminhos e determinar a execuiço de seriiios públicos
V – promoier a defesa sanitária iegetal e animal, a extniço de insetos e animais daninhos;
VI – proteger os documentos e obras e outros bens de ialor histórrico, artstco e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáieis e os sítos arqueolórgicos;
VII – impedir a eiasço de obras de arte e outros bens de ialor histórrico, artstco ou cultural;
VIII – amparar a maternidade, a infância e os desialidos, coordenando e orientando os seriiios
no âmbito do Município;
IX – estmular a educaiço e a prátca desportia;
X – proteger a juientude contra toda a exploraiço, bem como, contra os fatores que possam
conduzi-la ao abandono fsico, moral e intelectual;
XI – tomar medidas necessárias para restringir a mortalidade e a morbidez infants, bem como
medidas que impeiam a propagaiço de doenias transmissíieis;
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XII – incentiar o comércio, a indústria, a agricultura, o turismo e outras atiidades que iisem o
desenioliimento econômico;
XIII – fscalizar a produiço, a conseriaiço, o transporte e o comércio dos gêneros alimentcios,
destnados ao consumo público;
XIV – regulamentar e exercer outras atribuiiões nço iedadas pelas Consttuiiões Federal e
Estadual;
Art.º 10 – Sço tributos da competência Municipal:
I – Impostos sobre:
a) propriedade predial e territorial urbana;
b) transmissço “inter-iiios” a qualquer ttulo, por ato oneroso de bens imórieis, por natureza ou acessço fsica e de
direitos reais sobre imórieis, exceto os de garantas, bem como cessço de direito à sua aquisiiço;
c) ienda a iarejo de combustieis líquido ou gasoso, exceto órleo diesel;
d) seriiios de qualquer natureza, exceto os de competência Estadual defnidos em Lei Complementar Federal;
II – Taxas;
III – Contribuiiões de melhoria.
Parágrafo único – Na cobrania de impostos mencionados no item I, aplicam-se as regras do artgo 156, § 2º e §3º,
da Consttuiiço Federal.

Art.º 10 – Sço tributos da competência Municipal: (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001
de 03/04/2012)
I – Impostos sobre:
a) propriedade predial e territorial urbana;
b) transmissço “inter-iiios” a qualquer ttulo, por ato oneroso de bens imórieis, por natureza ou
acessço fsica e de direitos reais sobre imórieis, exceto os de garantas, bem como cessço de direito à sua
aquisiiço;
c) ienda a iarejo de combustieis líquido ou gasoso, exceto órleo diesel; (Suprimido pela Emenda a LOM
001/2012)
d) seriiios de qualquer natureza, exceto os de competência Estadual defnidos em Lei
Complementar Federal;
II – Taxas;
III – Contribuiiões de melhoria.
IV - contribuiiço de iluminaiço pública.
Parágrafo único - A criaiço, implementaiço e cobrania dos tributos de competência local
obedecerço aos princípios e aos preceitos estabelecidos na Consttuiiço Federal.
Art.º 11 – Sço isentos de tributos (IPTU-Imposto sob Propriedade Territorial Urbano, taxas e contribuiiões de
melhoria) os detentores do domínio, a qualquer ttulo, de imóriel residencial e que percebam, a ttulo de aposentadoria e/ou
pensço, ialor igual ou inferior a 02 salários mínimos.

Art. 11 - Sço isentos de tributos (IPTU – Imposto sob Propriedade Territorial Urbano, taxas e
contribuiiões de melhoria) os detentores do domínio, a qualquer ttulo, de um único imóriel residencial e
que percebam, a ttulo de aposentadoria e/ou pensço e renda familiar de ialor igual ou inferior a 02
salários mínimos. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 28/04/2009)
§ 1º - Para efeitos deste artgo, entende-se como residencial o imóriel utlizado pelo benefciário
para sua residência e de sua família, com ânimo defnitio. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001
de 28/04/2009)
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§ 2º - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 002 de 25/09/2017)
§ 3º - Também estço isentos, os munícipes sem condiiões sórcio - econômicas e que percebam renda
familiar mensal no ialor igual ou inferior a (02) dois salários mínimos, comproiados pelo órrgço municipal
competente.

§ 3º - Também estço isentos, os munícipes sem condiiões sórcio–econômicas e que percebam
renda familiar mensal no ialor igual ou inferior a (02) dois salários mínimos, comproiados pelo órrgço
municipal competente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 28/04/2009)
§ 4º - Incluem-se entre os munícipes, que trata o parágrafo anterior, as iiúias e/ou companheiras domiciliadas
comproiadamente no Município.(Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 28/04/2009)

Artº. 12 – Pertence, ainda, ao Município a partcipaiço no produto da arrecadaiço dos impostos
da Uniço e do Estado, preiista na Consttuiiço Federal, e outros recursos que lhe sejam conferidos.
Art.º 13 – Ao Município é iedado:
I – permitr ou fazer uso de estabelecimento gráfco, jornal, estaiço de rádio, teleiisço, seriiio
de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicaiço de sua propriedade ou contratado, para
propaganda polítco-partdária ou fns estranhos à administraiço;
II – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subiencioná-las, embaraiar-lhes o exercício ou
manter com eles, ou seus representantes, relaiões de dependência ou aliania;
III – contrair empréstmo externo sem préiia autorizaiço da Câmara Municipal;
IV – insttuir ou aumentar tributos sem que a Lei estabeleia;
V – destnar recursos públicos para auxílios ou subieniões a insttuiiões priiadas com fns
lucratios.
Capítulo III
DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art.º 14 – O Município garantrá a imediata e plena efetiidade dos direitos e garantas
indiiiduais e coletias, mencionados nas Consttuiiões Federal e Estadual.
Art.º 15 – Ninguém será discriminado, prejudicado ou priiilegiado em razço do nascimento,
idade, raia, cor, sexo, orientaiço sexual, estado ciiil, religiço, trabalho, coniiciões polítcas, defciências
fsicas ou mentais, apenados ou qualquer outra condiiço social.
Art.º 16 – O Município estabelecerá em Lei, dentro de seu âmbito de competência, saniões de
natureza administratia, para quem descumprir o disposto no artgo anterior.
Art.º 17 – O Município concederá, conforme a lei dispuser, licenia remunerada aos seriidores
que fzerem adoiço na forma da legislaiço ciiil.
Art.º 18 – O Município garantrá proteiço especial à seriidora pública gestante, adequando ou
mudando temporariamente sua funiço, nos tpos de trabalho comproiadamente prejudiciais a sua saúde
e a do nascituro.
Art.º 19 – O Município atuará, junto com os órrgços competentes, na fscalizaiço do
cumprimento das normas legais à manuteniço de creches.
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Art.º 20 – O Município garantrá educaiço nço diferenciada a alunos de ambos os sexos,
eliminando prátcas discriminatórrias nos currículos escolares e no material didátco.
Capítulo IV
DO PODER LEGISLATIVO
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.º 21 – O Poder Legislatio do Município é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores.

Art. 21 – O Poder Legislatio do Município é exercido pela Câmara Municipal que é composta por
09 Vereadores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Art.º 22 – A Câmara Municipal de Vereadores, reunir-se-á, independente do número, em sessço extraordinária, na
sede do Município, no dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura sob a presidência do Vereador mais iotado dentre
os presentes, para dar posse aos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, bem como eleger sua Mesa, a Comissço Representatia
e as Comissões permanentes, entrando apórs, em recesso.
§ 1º - O Vereador que nço tomar posse na sessço preiista neste artgo, deierá fazê-lo no prazo de quinze dias, sob
pena de perder o mandato, salio motio justo aceito pela Câmara.
§ 2º - No ato da posse e ao término do mandato, os Vereadores deierço fazer declaraiço de seus bens, a qual será
transcrita em liiro prórprio, constando de Ata o seu resumo.
§ 3º - O Vereador está sujeito aos impedimentos, proibiiões e responsabilidades enumeradas nas Consttuiiões
Federal e Estadual e na legislaiço ordinária.

Art.º 22 – A Câmara Municipal de Vereadores, reunir-se-á, independente do número de
iereadores, em sessço solene, na sede do Município, no dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada
legislatura sob a presidência do Vereador mais iotado dentre os presentes, para dar posse aos
Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, bem como eleger sua Mesa, a Comissço Representatia e as
Comissões permanentes. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Art.º 23 – A Câmara de Vereadores reunir-se-á, independente de coniocaiço, uma iez por semana, em Sessço
Legislatia Ordinária, no período compreendido entre 1º de janeiro à 31 de janeiro e de 4 (quatro) de mario a 16 de julho e de
01 de Agosto à 31 de dezembro de cada ano, fcando, nas datas nço compreendidas, em recesso e sendo atendida pela
Comissço Representatia. (Alterada pela Emenda nº 002 de 17 de maio de 2006)
Parágrafo único – Na 2ª sessço ordinária do mês de dezembro, de cada ano, exceto a últma da legislatura, sço
eleitos a Mesa e as Comissões para a sessço subseqüente com mandato de um ano, tomando posse em 1° de janeiro do ano
subsequente.
Art.º 23 – A Câmara de Vereadores reunir-se-á, independente de coniocaiço, uma iez por semana, em sua sede,
em Sessço Legislatia Ordinária, no período compreendido entre 1º de janeiro à 31 de janeiro e de 4 (quatro) de mario a 16 de
julho e de 01 de Agosto à 31 de dezembro de cada ano, fcando, nas datas nço compreendidas, em recesso e sendo atendida
pela Comissço Representatia. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)

Art.º 23 – A Câmara de Vereadores reunir-se-á, independente de coniocaiço, uma iez por semana,
em sua sede, em Sessço Legislatia Ordinária, nos períodos compreendidos entre 1º de janeiro à 29 de
feiereiro, de 1º de abril à 16 de julho e, de 01 de agosto a 31 de dezembro de cada ano, fcando, nas
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datas nço compreendidas, em recesso e sendo atendida pela Comissço Representatia. (Alterado pela
Emenda à Lei Orgânica nº 002 de 25/09/2017)
§ 1º - Durante a sessço legislatia ordinária, a Câmara terá sessões plenárias ordinárias todas as
segundas-feiras, às 19:00 horas.
a)
Com autorizaiço do plenário, eientualmente as sessões poderço ser realizadas fora de sua
sede.
§ 2º - Na segunda sessço plenária ordinária do mês de dezembro, de cada ano, exceto no últmo
ano da legislatura, serço eleitas a Mesa Diretora e as comissões para a sessço legislatia subsequente.
§ 3º - A posse da Mesa e das comissões, nos termos deste artgo, ocorrerá automatcamente no
o
dia 1 de janeiro da sessço legislatia subseqüente.
Art.º 24 – A coniocaiço extraordinária da Câmara cabe ao seu Presidente, à maioria absoluta de
seus membros e à Comissço Representatia, sem ônus.
§ 1º - Nas sessões legislatias extraordinárias, a coniocaiço dos Vereadores será para deliberar
sobre a matéria da coniocaiço, exclusiiamente.
§ 2º - Para as reuniões extraordinárias, a coniocaiço dos Vereadores será por escrito, com
antecedência mínima de quarenta e oito horas.
§ 3º - A Câmara poderá ser coniocada extraordinariamente pelo Prefeito, sem prejuízo da remuneraiço específca,
obedecendo os procedimentos dos parágrafos anteriores.

§ 3º - A Câmara poderá ser coniocada extraordinariamente pelo Prefeito, obedecendo aos
procedimentos dos parágrafos anteriores. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
I – (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 002 de 25/09/2017)
Art.º 25 – Na composiiço da Mesa e das Comissões será assegurada, tanto quanto possíiel, a
representaiço proporcional dos partdos.
Art.º 26 – A Câmara Municipal sór poderá deliberar com a presenia da maioria de seus membros,
e as deliberaiões serço tomadas por maioria dos iotos dos presentes, salio os casos preiistos nesta Lei
Orgânica e no Regimento Interno.
§ 1º - Quando se tratar de iotaiço do oriamento, de empréstmo, auxílio a empresa, concessço
de priiilégios e matéria que ierse sobre interesse partcular, além de outros referidos por esta Lei e pelo
Regimento Interno, o quorum mínimo para deliberaiões será de 2/3 (dois terios) dos membros da
Câmara e as deliberaiões serço por maioria absoluta dos iereadores.
§ 2º - O Presidente da Câmara iota somente quando houier empate, quando a matéria exigir
presenia de 2/3 (dois terios) e nas iotaiões secretas.
Art.º 27 – As sessões da Câmara sço públicas e o ioto é aberto.
Parágrafo único - (Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 002 de 04/11/2013)
Art.º 28 – A prestaiço de contas do Município, referente à gestço fnanceira de cada exercício,
será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, até 31 de mario do ano seguinte.
Parágrafo único - As contas do Município fcarço à disposiiço de qualquer contribuinte, a partr
da data da remessa das mesmas ao Tribunal de Contas do Estado, pelo prazo de sessenta dias.
Art.º 29 – Anualmente, dentro de sessenta dias do início da sessço legislatia, a Câmara
receberá, em sessço especial, o Prefeito, que informará, atraiés de relatórrio, o estado em que se
encontram os assuntos municipais.
Parágrafo único – Sempre que o Prefeito manifestar propórsitos de expor assuntos de interesse
público, a Câmara o receberá em sessço preiiamente designada.
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Art.º 30 – A Câmara Municipal ou suas Comissões, a requerimento da maioria de seus membros,
pode coniocar Prefeito, Vice-Prefeito, secretários municipais, ttulares de autarquias ou insttuiiões de
que partcipe o Município, para comparecerem perante elas, a fm de prestarem informaiões sobre o
assunto preiiamente designado e constante de coniocaiço.
§ 1º - Três dias úteis antes do comparecimento, deierá ser eniiada à Câmara exposiiço em
torno das informaiões solicitadas.
§ 2º - Independentemente de coniocaiço, quando o secretário ou diretor desejarem
esclarecimentos ou solicitarem proiidências Legislatias a qualquer Comissço, esta designará dia e hora
para ouii-los.
§ 3º - Implica em crime de responsabilidade a ausência sem justfcatia.
Art.º 31 – A Câmara pode criar Comissço Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre fato determinado,
nos termos do Regimento Interno, a requerimento de, no mínimo, 1/3 (um terio) de seus membros.
Seção II
DOS VEREADORES
Art.º 32 – Os iereadores eleitos na forma da lei, gozam das garantas que a mesma lhes
assegura, pelas suas opiniões, palairas e iotos proferidos no exercício do mandato.
Art.º 33 – É iedado ao Vereador:
I – Desde a expediiço do diploma:
a)
celebrar contrato com a administraiço pública, salio quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
b)
aceitar ou executar cargos em comissço do Município ou entdades autárquicas,
sociedade de economia mista, empresa pública ou concessionária;
II – Desde a posse:
a)
ser diretor, proprietário ou sórcio de empresa benefciada com priiilégios, iseniço ou
faior, em iirtude de contrato com a administraiço pública municipal;
b)
exercer outro mandato público eletio.
Art.º 34 – Sujeita-se à perda do mandato o iereador que:
I – infringir qualquer das disposiiões estabelecidas no artgo anterior;
II – utlizar-se do mandato para prátca de atos de corrupiço, de improbidade administratia ou
atentatórria às insttuiiões iigentes;
III – proceder de modo incompatiel com a dignidade da Câmara, ou faltar com decoro na sua
conduta pública;
IV – deixar de comparecer, em cada Sessço Legislatia, à décima parte das sessões ordinárias,
salio licenia ou missço autorizada pela Câmara;
Parágrafo único – As ausências nço serço consideradas faltas, quando acatadas pelo Plenário.
V – fxar domicílio ciiil e eleitoral fora do Município;
VI – sofrer condenaiço criminal em sentenia transitada em julgado.
Parágrafo único – É objeto de disposiiões regimentais o rito a ser seguido nos casos deste artgo,
respeitada a Legislaiço Estadual e Federal.
Art.º 35 – O iereador iniestdo no cargo de secretário municipal ou diretoria equiialente, nço
perde o mandato, desde que se afaste do exercício da iereania.
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Art.º 36 – Nos casos do artgo anterior e nos de licenia, de legítmo impedimento e de iaga por morte ou renúncia,
o iereador será substtuído pelo suplente, coniocado nos termos da lei.
Parágrafo único – O legítmo impedimento, deie ser reconhecido pela prórpria Câmara e o iereador declarado
impedido será considerado como em pleno exercício de seu mandato, sem direito a remuneraiço.

Art.º 36 – Nos casos do artgo anterior e nos de licenia, de legítmo impedimento e de iaga por
morte ou renúncia, o iereador será substtuído pelo suplente, coniocado nos termos do Regimento
Interno. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Parágrafo único – O legítmo impedimento deie ser reconhecido pela prórpria Câmara e o
Vereador declarado impedido será considerado como em pleno exercício de seu mandato, sem direito a
remuneraiço, com coniocaiço do suplente.
Art.º 37 – O subsídio dos iereadores será regulamentado conforme Art.29, VI, da Consttuiiço
Federal e a Lei Complementar 25.
Art.º 38 – O seriidor público eleito iereador deie optar entre a remuneraiço do respectio
cargo e a da iereania, se nço houier compatbilidade de horários.
Parágrafo único – Haiendo compatbilidade de horários, perceberá a remuneraiço do cargo e a
inerente ao mandato da iereania.
Art.º 39 – Os iereadores gozam de iniiolabilidade por suas opiniões, palairas e iotos, no
exercício do mandato e na circunscriiço do Município.
Parágrafo único – Os iereadores têm liire acesso aos órrgços da Administraiço direta e indireta
do Município, mesmo sem préiio aiiso, sendo-lhes deiidas todas as informaiões necessárias.
Seção III
DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Art.º 40 – Compete à Câmara Municipal, com a saniço do Prefeito:
I – legislar sobre todas as matérias atribuídas ao Município pelas Consttuiiões Federal e Estadual
e por esta Lei Orgânica;
II – iotar:
a)
o plano plurianual;
b)
as diretrizes oriamentárias;
c)
o oriamento anual;
d)
as metas prioritárias; (Subtraído pela Emenda 001 de 03/04/2012)
e)
o plano de auxílio e subieniço; (Subtraído pela Emenda 001 de 03/04/2012)
III – elaborar as leis;
IV – legislar sobre tributos de competência municipal;
V – legislar sobre a criaiço e extniço de cargos do Município, bem como fxar e alterar
iencimentos e outras iantagens pecuniárias;
VI – iotar Leis que disponham sobre a alienaiço e aquisiiço de bem mórieis e imórieis;

VI - iotar leis que disponham sobre a alienaiço e aquisiiço de bens imórieis; (Redação dada
pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
VII – legislar sobre concessço de seriiios públicos do Município;

VII - legislar sobre a concessço e terceirizaiço de seriiios públicos, bem como sobre a
partcipaiço do município em consórrcio público; (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de
03/04/2012)
Página 11 de 35

VIII – legislar sobre a concessço e permissço de uso dos prórprios municipais;
IX – dispor sobre a diiisço territorial do Município, respeitada as legislaiões Federal e Estadual;
X – criar, alterar, reformar, ou extnguir órrgços públicos do Município;
XI – deliberar sobre empréstmos e operaiões de crédito, bem como as formas e os meios de seu
pagamento, com prazo máximo de satsfaiço até o fnal de cada legislatura.
XII – transferir, temporária ou defnitiamente, a sede do Município quando o interesse público o
exigir;
XIII – cancelar, nos termos da lei, a díiida atia do Município, autorizar a suspensço de sua
cobrania e a releiaiço de ônus e juros.
XIV – legislar sobre a denominaiço de logradouros e outros bens públicos. (incluído pela Emenda
à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Art.º 41 – É de competência da Câmara Municipal:
I – eleger sua Mesa, elaborar seu Regimento Interno e dispor sobre sua organizaiço e polícia;
II – propor a criaiço e extniço dos cargos de seu quadro de pessoal e seriiios, dispõe sobre o proiimento dos
mesmos, bem como fxar e alterar seus iencimentos e outras iantagens atraiés de projetos de resoluiço;
III – emendar a Lei Orgânica ou reformulá-la;
IV – representar pela maioria de seus membros, para efeito de interieniço no Município;
V – autorizar coniênios e contratos de interesse municipal;
VI – exercer a fscalizaiço da administraiço fnanceira e oriamentária do Município, com auxílio do Tribunal de
Contas do Estado, e julgar as contas do Prefeito;
VII – sustar atos normatios do Poder Executio que exorbitem da sua competência regulamentar, ou se mostrem
contrários ao interesse público;
VIII – fxar a remuneraiço de seus membros, do Vice-Prefeito e do Prefeito, na forma do artgo 29 V e VI da
Consttuiiço Federal
IX– autorizar o Prefeito a afastar-se do Município por mais de dez dias ou do Estado por mais de cinco dias;
X – decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos indicados na Consttuiiço Federal, bem
como processar e julgar o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, nos casos preiistos em Lei Federal e nesta Lei;
Parágrafo único – Sço infraiões polítco-administratias do Prefeito Municipal sujeitas ao julgamento da Câmara de
Vereadores e sancionadas com a cassaiço do mandato:
a)
impedir o funcionamento regular da Câmara de Vereadores;
b)
impedir o exame de liiros, folhas de pagamento e demais documentos que deiam constar dos
arquiios da Prefeitura, bem como a ierifcaiço de obras e seriiios municipais, por comissço de iniestgaiço da Câmara ou
auditoria, regularmente insttuídas;
c)
desatender, sem motio justo, as coniocaiões ou os Pedidos de Informaiões da Câmara, quando feitos a
tempo e de forma regular;
d)
retardar a publicaiço ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade;
e)
deixar de apresentar à Câmara, no deiido tempo, e em forma regular, a proposta
oriamentária, e/ou descumprir o oriamento aproiado para o exercício fnanceiro;
f)
pratcar, contra expressa disposiiço de lei, ato de sua competência ou omitr-se na sua prátca;
g)
omitr-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município,
sujeitos à administraiço da Prefeitura;
h)
ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitdo em Lei, ou afastar-se do exercício
do cargo, sem autorizaiço da Câmara de Vereadores;
i)
proceder de modo incompatiel com a dignidade e o decoro do cargo;
XI – mudar temporariamente ou defnitiamente a sua sede;
XII – solicitar informaiões por escrito ao Executio, que deierá responder dentro de quinze dias, importando crime
de responsabilidade o nço cumprimento;
XIII – dar posse ao Prefeito, bem como declarar extnto o seu mandato, nos casos preiistos em Lei;
XIV – conceder licenia ao Prefeito;
XV – suspender a execuiço, no todo ou em parte, de qualquer lei, decreto, ato, resoluiço, portaria ou regulamento
municipais que hajam sido, pelo Poder Judiciário, declarados infringentes à Consttuiiço, à Lei Orgânica ou as leis ordinárias;
XVI – propor ao Prefeito a execuiço de qualquer obra ou medida que interesse à coletiidade ou ao seriiio público;
XVII - fxar o número de iereadores para a legislatura seguinte, até cento e iinte dias da respectia eleiiço;
Parágrafo único – No caso de nço ser fxado o número de iereadores no prazo preiisto no inciso XVII, será mantda
a composiiço da legislatura em curso.
XVIII – estabelecer seu horário de funcionamento.
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Art.º 41 – É da competência exclusiia da Câmara Municipal: (Redação dada pela Emenda à Lei
Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
I - eleger sua Mesa, elaborar seu Regimento Interno e dispor sobre sua organizaiço e polícia;
II - propor a criaiço e extniço dos cargos de seu quadro de pessoal e seriiios, dispor sobre o proiimento dos
mesmos, bem como fxar e alterar seus iencimentos e outras iantagens atraiés de projetos de resoluiço;

II - propor a criaiço e extniço dos cargos de seu quadro de pessoal e seriiios, dispor sobre o
proiimento dos mesmos, bem como fxar iencimentos e outras iantagens; (Alterado pela Emenda à Lei
Orgânica nº 002 de 25/09/2017)
III - emendar a Lei Orgânica ou reformá-la;
IV - representar, pela maioria de seus membros, para efeito de interieniço no Município;
V - exercer a fscalizaiço da administraiço fnanceira, oriamentária, contábil, operacional e
patrimonial do Município, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, e julgar as contas do Prefeito;
VI - sustar atos normatios do Poder Executio que exorbitem da sua competência regulamentar,
ou se mostrem contrários ao interesse público;
VII – fxar, por lei, até o dia 30 de setembro do últmo ano da legislatura, sob a forma de subsídio, em parcela única,
a remuneraiço do prefeito, do iice-prefeito e dos secretários municipais;

VII – fxar, por lei, até o dia 30 de setembro do últmo ano da legislatura, sob a forma de
subsídio, a remuneraiço do prefeito, do iice-prefeito e dos iereadores; (Alterado pela Emenda à
Lei Orgânica nº 002 de 25/09/2017)
a) fxar, por lei, sob a forma de subsídio, a remuneraiço dos secretários municipais. (Acrescido
pela Emenda à Lei Orgânica nº 002 de 25/09/2017)
VIII - autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a afastar-se do Município por mais de 15 (quinze) dias;
IX – decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos indicados na
Consttuiiço Federal, bem como processar e julgar o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, nos casos
preiistos em Lei Federal e nesta Lei;
X – mudar temporariamente ou defnitiamente a sua sede;
XI – solicitar informaiões por escrito ao Executio, que deierá responder dentro de quinze dias,
importando crime de responsabilidade o nço cumprimento;
XII – dar posse ao Prefeito, bem como declarar extnto o seu mandato, nos casos preiistos em
Lei;
XIII – conceder licenia ao Prefeito;
XIV – suspender a execuiço, no todo ou em parte, de qualquer lei, decreto, ato, resoluiço,
portaria ou regulamentos municipais que hajam sido, pelo Poder Judiciário, declarados infringentes à
Consttuiiço, à Lei Orgânica ou as leis ordinárias;
XV – propor ao Prefeito a execuiço de qualquer obra ou medida que interesse à coletiidade ou
ao seriiio público;
XVI - fxar o número de iereadores para a legislatura seguinte, até cento e iinte dias da
respectia eleiiço;
XVII – estabelecer seu horário de funcionamento.
§ 1º – Sço infraiões polítco-administratias do Prefeito Municipal sujeitas ao julgamento da
Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassaiço do mandato:
j)
impedir o funcionamento regular da Câmara de Vereadores;
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k)
impedir o exame de liiros, folhas de pagamento e demais documentos que
deiam constar dos arquiios da Prefeitura, bem como a ierifcaiço de obras e seriiios municipais, por
comissço de iniestgaiço da Câmara ou auditoria, regularmente insttuídas;
l)
desatender, sem motio justo, as coniocaiões ou os Pedidos de Informaiões
da Câmara, quando feitos a tempo e de forma regular;
m)
retardar a publicaiço ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa
formalidade;
n)
deixar de apresentar à Câmara, no deiido tempo, e em forma regular, a
proposta oriamentária, e/ou descumprir o oriamento aproiado para o exercício fnanceiro;
o)
pratcar, contra expressa disposiiço de lei, ato de sua competência ou omitrse na sua prátca;
p)
omitr-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do
Município, sujeitos à administraiço municipal;
q)
ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitdo em Lei, ou afastarse do exercício do cargo, sem autorizaiço da Câmara de Vereadores;
r)
proceder de modo incompatiel com a dignidade e o decoro do cargo;
§ 2º – No caso de nço ser fxado o número de iereadores no prazo preiisto no inciso XVI, será
mantda a composiiço da legislatura em curso.
Seção IV
DA COMISSÃO REPRESENTATIVA
Art.º 42 – A Comissço Representatia funciona no recesso da Câmara Municipal e tem as
seguintes atribuiiões:
I – zelar pela prerrogatia do Poder Legislatio;
II – zelar pela obseriância da Lei Orgânica;
III – autorizar o Prefeito a se ausentar do Município e do Estado;
IV – coniocar extraordinariamente a Câmara;
V – tomar medidas urgentes de competência da Câmara Municipal.
Parágrafo único: As normas relatias ao desempenho das atribuiiões da Comissço
Representatia sço estabelecidas no Regimento Interno da Câmara.
Art.º 43 – A Comissço Representatia, consttuída por número ímpar de iereadores, é composta pela Mesa e pelos
demais membros eleitos com os respectios suplentes.
§ 1º - A Presidência da Comissço Representatia cabe ao Presidente da Câmara, cuja substtuiiço se faz na forma
regimental.
§ 2º - O número de membros eleitos da Comissço Representatia deie perfazer, no mínimo, a maioria absoluta da
Câmara, obseriada, quando possíiel, a proporcionalidade de representaiço partdária.

Art.º 43 - A Comissço Representatia, consttuída por número ímpar de Vereadores, será
composta, pelo presidente do legislatio e demais membros eleitos com os respectios suplentes.
(Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001/2018 de 27/02/2018)
§1º A presidência da Comissço Representatia caberá ao Presidente da Câmara, cuja
substtuiiço se fará na forma preiista no Regimento Interno. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº
001/2018 de 27/02/2018)
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§ 2º O número total de integrantes da Comissço Representatia deierá perfazer, no mínimo,
um terio da totalidade dos iereadores, obseriada, tanto quanto possíiel, a proporcionalidade da
representaiço partdária existente na Câmara. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001/2018 de
27/02/2018)
Art.º 44 – A comissço representatia deie apresentar o relatórrio dos trabalhos por ela realizados, quando do
reinício do período de funcionamento ordinário da Câmara.

Art.º 44 - A Comissço Representatia deierá apresentar relatórrio dos trabalhos por ela realizados,
quando do reinício do período de funcionamento ordinário da Câmara, se for o caso.(Alterado pela
Emenda à Lei Orgânica nº 001/2018 de 27/02/2018)
Seção V
DAS LEIS E DO PROCESSO LEGISLATIVO
Art.º 45 – O processo legislatio compreende a elaboraiço de :
I – emendas à Lei Orgânica;
II – leis ordinárias;
III – decretos legislatios;
IV – resoluiões;

Art. 45 - O processo legislatio compreende a elaboraiço de: (Alterado pelas Emendas à Lei
Orgânica nº 002 de 14/05/2002 e 001 de 03/04/2012)
I - emendas à lei orgânica;
II – leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV- decretos legislatios;
V - resoluiões.
Parágrafo único - Lei complementar disporá sobre a consolidaiço das leis municipais.
Art.º 46 – Sço, ainda, entre outros, objeto de deliberaiço da Câmara Municipal, na forma do
Regimento Interno:
I – autorizaiões;
II – indicaiões;
III – requerimentos;
IV – pedidos de proiidências;
V – pedidos de informaiões.
Art.º 47 – A Lei Orgânica pode ser emendada mediante proposta:

Ide Vereador(revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
IIdo Prefeito(revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
IIIdos eleitores(reiogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
§ 1º - No caso do item I, a proposta deierá ser subscrita, no mínimo, por 1/3 (um terio) dos membros da Câmara
Municipal. (revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
§ 2º - No caso do item III, a proposta deierá ser subscrita, no mínimo, por cinco por cento (5%)dos eleitores do
Município. (revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)

Art. 47 - A Lei Orgânica do Município pode ser emendada mediante proposta apresentada por
um terio de iereadores ou pelo prefeito. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
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Art.º 48 – Em qualquer dos casos do artgo anterior, a proposta será discutda e iotada em duas sessões, dentro de
sessenta dias, a contar de sua apresentaiço ou recebimento, e ter-se-á por aproiada quando obtier em ambas as iotaiões,
2/3 (dois terios) dos iotos dos membros da Câmara Municipal.

Art. 48. A proposta de emenda à lei orgânica municipal será discutda e iotada em duas sessões
e ter-se-á por aproiada quando obtier, em ambas as iotaiões, dois terios dos iotos dos membros da
Câmara Municipal. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Art.º 49 – A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da Câmara, com o respectio
número de ordem.
Art.º 50 – A iniciatia das Leis Municipais, salio nos casos de competência exclusiia, cabe a
qualquer Vereador, ao Prefeito ou ao eleitorado que exercerá em forma de moiço artculada, subscrita
no mínimo por cinco por cento (5%) do eleitorado do Município.
Art.º 51 – No início ou em qualquer fase de tramitaiço de projeto de lei de iniciatia exclusiia do
Prefeito, este poderá requerer à Câmara Municipal que o aprecie no prazo de trinta dias a contar do
pedido.
§ 1º - Se a Câmara Municipal nço se manifestar sobre o projeto no prazo estabelecido no “caput”
deste artgo, será este incluído na ordem dos dia, sobrestando-se a deliberaiço sobre os demais assuntos,
para que se ultme a iotaiço.
§ 2º - Os prazos deste artgo e seus parágrafos, nço correrço nos períodos de recesso da Câmara
Municipal.
Art.º 52 –A requerimento de iereador, os projetos de lei, decorridos trinta dias de seu
recebimento, serço incluídos na Ordem do Dia, mesmo sem parecer.
Parágrafo único – O projeto somente pode ser retrado da ordem do dia, a requerimento do
autor ou sua liderania, aproiado pelo plenário.
Art.º 53 – O projeto de lei com parecer contrário unânime da comissço é tdo como rejeitado.

Art.º 53 – O projeto de lei com parecer contrário da comissço é tdo como arquiiado, mas
quando o parecer nço for unânime, deierá ser incluído na Ordem do Dia mediante. (Alterado pela
Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Art.º 54 – A matéria constante de projeto de lei rejeitado ou nço sancionado, assim como a
proposta de emenda à Lei Orgânica rejeitada ou haiida por prejudicada, somente poderá consttuir
objeto de noio projeto na mesma sessço legislatia, mediante proposta da maioria absoluta dos
membros da Câmara.
Art.º 55 – Os projetos de lei aproiados pela Câmara Municipal serço eniiados ao Prefeito que, consentndo, os
sancionará, no prazo de 15 dias do recebimento.
§ 1º - Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte inconsttucional ou contrário ao interesse público, ietá-loá, total ou parcialmente, comunicando ao Presidente da Câmara, dentro de quinze dias úteis, os motios do ieto.
§ 2º - Vetado o projeto e deioliido à Câmara, será ele submetdo, dentro de trinta dias contados da data de seu
recebimento, com ou sem parecer, a discussço única, considerando-se aproiado se, em iotaiço secreta, obtier o ioto
faioráiel da maioria absoluta da Câmara, caso em que será eniiado ao Prefeito para promulgaiço.
§ 3º - O ieto parcial somente abrangerá texto integral do artgo, parágrafo, inciso ou alínea.
§ 4º - O silêncio do Prefeito, decorrido o prazo de que trata o Parágrafo 1º, importa em saniço, cabendo ao
Presidente da Câmara promulgá-lo.
§ 5º - Esgotado, sem deliberaiço, o prazo estabelecido no parágrafo 2º, o ieto será apreciado na forma do artgo 51.
§ 6º - Nço sendo a lei promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito, nos casos dos §§ 2º e 4º deste
artgo, o Presidente da Câmara a promulgará em igual prazo.

Art. 55 - Os projetos de lei aproiados pela Câmara Municipal serço eniiados ao Prefeito que,
aquiescendo, os sancionará. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Página 16 de 35

§ 1o - Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconsttucional ou contrário ao
interesse público, ietá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do
recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara Municipal os
motios do ieto.
§ 2o - O ieto parcial somente abrangerá texto integral de artgo, de parágrafo, de inciso ou de
alínea.
§ 3o - Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silêncio do Prefeito importará saniço.
§ 4o - O ieto será apreciado em 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, sór podendo ser
rejeitado pelo ioto da maioria absoluta dos Vereadores, em escrutnio secreto.
§ 4o - O ieto será apreciado em 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, sór podendo ser
rejeitado pelo ioto da maioria absoluta dos Vereadores. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 002 de
04/11/2013)
§ 5o - Se o ieto nço for mantdo, será o projeto eniiado, para promulgaiço, ao Prefeito.
§ 6o - Esgotado sem deliberaiço o prazo estabelecido no § 4 o, o ieto será colocado na ordem do
dia da sessço imediata, sobrestadas as demais proposiiões, até sua iotaiço fnal.
§ 7o - Se a lei nço for promulgada dentro de 48h (quarenta e oito horas) pelo Prefeito, nos casos
dos § 3o e § 5o, o Presidente da Câmara Municipal a promulgará, e, se este nço o fzer, em igual prazo,
caberá ao Vice-Presidente da Câmara Municipal fazê-lo.
Art.º 56 – O Córdigo de Obras, o Córdigo de Posturas, o Córdigo Tributário, a Lei do Plano Diretor, a Lei do Meio
Ambiente, o Córdigo Sanitário, o Córdigo de Ensino, a Lei de Loteamentos e o Estatuto dos Funcionários Públicos, bem como as
suas alteraiões, somente serço apreciados com quorum mínimo de 2/3 (dois terios) dos membros da Câmara, considerandose aproiados quando obtierem maioria absoluta dos iotos iálidos.
(alterada pela Emenda nº 001 de 06 de feiereiro de 2006)
§ 1º - Dos projetos preiistos no “caput” deste artgo, bem como das respectias exposiiões de motios, antes de
submetdo à discussço da Câmara, será dada diiulgaiço com a maior amplitude possíiel.
§ 2º - Dentro de quinze dias, contados da data em que se publicarem os projetos referidos no parágrafo anterior,
qualquer entdade da sociedade ciiil organizada poderá apresentar emendas ao Poder Legislatio.
§ 3°- Para aproiaiço de qualquer das matérias do caput deste artgo, torna-se obrigatórria a manifestaiço do
respectio Conselho Municipal ao qual esteja afeta a mesma.

Art. 56 – Sço Leis Complementares: (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de
03/04/2012)
I – Córdigo de Obras;
II – Córdigo de Posturas;
III – Córdigo Tributário;
IV – Lei do Plano Diretor;
V – Lei do Meio Ambiente;
VI – Córdigo Sanitário;
VII – Estatuto dos Seriidores Públicos.
§ 1º - Dos projetos preiistos no “caput” deste artgo, bem como das respectias exposiiões de
motios, antes de submetdo à discussço da Câmara, será dada diiulgaiço com a maior amplitude
possíiel, inclusiie por meios eletrônicos e audiência pública, nço se admitndo tramitaiço em regime de
urgência.
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§ 2º - Dentro de quinze dias, contados da data em que se publicarem os projetos referidos no
parágrafo anterior, qualquer entdade da sociedade ciiil organizada poderá apresentar sugestões ao
Poder Legislatio.
§ 3°- Para aproiaiço de qualquer das matérias do caput deste artgo é necessário o ioto da
maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.
Capítulo V
DO PODER EXECUTIVO
Seção I
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
Art.º 57 – O Poder Executio é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários do Município.
Art.º 58 – O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarço posse na Sessço solene de instalaiço da Câmara
Municipal, apórs a posse dos Vereadores, e prestarço o compromisso de manter, defender e cumprir a
Consttuiiço, obseriar as Leis e administrar o Município, iisando ao bem geral dos munícipes.
Parágrafo único – Se o Prefeito e o Vice-Prefeito nço tomarem posse, decorridos dez dias da
data fxada, salio motio de foria maior, o cargo será declarado iago.
Art.º 59 – O Vice-Prefeito substtuirá o Prefeito em seus impedimentos e ausências e suceder-lhe-á no caso de iaga.
Parágrafo único – Em caso de impedimento do Prefeito ou do Vice-Prefeito ou iacância dos respectios cargos,
serço sucessiiamente chamados ao exercício da chefa do Executio Municipal, o Presidente, o Vice-Presidente e o 1º
Secretário da Câmara Municipal.

Art.º 59 – O Vice-Prefeito substtuirá o Prefeito em seus impedimentos e ausências e sucederlhe-á no caso de iaga. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
§ 1º - O Vice-Prefeito, além de outras atribuiiões que lhe forem conferidas por Lei, auxiliará o
Prefeito sempre que por ele coniocado para missões especiais.
§ 2º - Em caso de impedimento do Prefeito ou do Vice-Prefeito ou iacância dos respectios
cargos, será chamado ao exercício da chefa do Executio Municipal o Presidente da Câmara.
§ 3º - Na hipórtese de o Presidente da Câmara também estar impedido, o Prefeito designará um
seriidor do primeiro escalço de goierno para administratiamente responder pela Chefa do poder
Executio, com comunicaiço imediata à Câmara Municipal
Art.º 60 – Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleiiço noienta dias depois da
abertura à últma iaga.
Parágrafo único – Ocorrendo a iacância, apórs cumpridos três quartos (¾) do mandato do
Prefeito, a eleiiço, para ambos os cargos, será feita trinta dias depois da últma iaga, pela Câmara
Municipal de Vereadores.
Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO
Art.º 61 – Compete priiatiamente ao Prefeito:
I – representar o Município em juízo e fora dele;
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II – nomear e exonerar os secretários municipais, os diretores de autarquias e departamentos,
além de ttulares de insttuiiões de que partcipe o Município, na forma da lei;
III – iniciar o processo legislatio na forma e nos casos preiistos nesta Lei;
IV – sancionar e promulgar, fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos
para sua fel execuiço;
V - ietar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI – dispor sobre a organizaiço e o funcionamento da administraiço municipal, na forma de lei;
VII – declarar de utlidade ou necessidade pública, ou de interesse social, bens para fns de
desapropriaiço ou seriidço administratia;
VIII – expedir atos prórprios de sua atiidade administratia;
IX – contratar a prestaiço de seriiios e obras, obseriando o processo licitatórrio;
X – planejar e promoier a execuiço de seriiios públicos municipais;
XI – proier os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situaiço funcional dos
seriidores, exceto os do Poder legislatio;
XII – eniiar ao Poder Legislatio o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes oriamentárias e
a proposta de oriamento preiistos nesta Lei;
XIII – prestar anualmente, ao Poder Legislatio, na forma do artgo 28 desta Lei Orgânica, as
contas referentes ao exercício anterior e remetê-las, em igual prazo, ao Tribunal de Contas do Estado;
XIV- prestar à Câmara Municipal, dentro de quinze dias, as informaiões solicitadas, sobre fatos
relacionados ao Poder Executio e sobre matéria legislatia com tramitaiço ou sujeita à fscalizaiço do
Poder Legislatio;
XIV- prestar à Câmara Municipal, dentro de trinta dias, as informaiões solicitadas, sobre fatos
relacionados ao Poder Executio e sobre matéria legislatia com tramitaiço ou sujeita à fscalizaiço do
Poder Legislatio (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
XV – colocar à disposiiço da Câmara Municipal, dentro de quinze dias de sua requisiiço, as quantas que deiam ser
despendidas de uma sór iez e, até o dia iinte de cada mês, a parcela correspondente ao duodécimo de sua dotaiço
oriamentária, consttuindo-se crime de responsabilidade a nço autorizaiço do repasse;

XV – Colocar à disposiiço da Câmara Municipal os recursos correspondentes às dotaiões
oriamentárias e especiais, destnados aos órrgços do Poder Legislatio até o dia 20 de cada mês, e
duodécimos, na forma da Lei Complementar a que se refere o art. 165, § 9º da Consttuiiço Federal.
(Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
XVI - resolier sobre os requerimentos, reclamaiões ou representaiões que lhe forem dirigidas
em matérias da competência do Poder Executio;
XVII – ofcializar, obedecidas as normas urbanístcas aplicáieis, as iias e logradouros públicos;
XVIII - aproiar projetos de edifcaiões e planos de loteamentos, arruamento e zoneamento
urbano ou para fns urbanos;
XIV – solicitar o auxílio da polícia do Estado, para a garanta de cumprimento de seus atos;
XX – reiogar atos administratios, por razões de interesse público e anulá-los por iício de
legalidade, obseriado o deiido processo legal;
XXI – administrar os bens e as rendas municipais, promoier o laniamento, a fscalizaiço e a
arrecadaiço de tributos;
XXII – promoier o ensino público;
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XXIII – propor ao Poder Legislatio o arrendamento, o aforamento ou a alienaiço de prórprios
municipais, bem como a aquisiiço de outros;
XIV – propor a diiisço administratia do Município, de acordo com a lei;
XXV – decretar ponto facultatio.
XXVI – eniiar à Câmara:
a)
até cinco dias antes da realizaiço das licitaiões, córpia da carta coniite ou do edital a elas
correspondente; (reiogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
b)
até 15 dias, contados da assinatura do contrato, córpia do processo de licitaiço a ele relatio.
(reiogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
c)
Até 5 (cinco) dias apórs o pagamento dos seriidores municipais córpia discriminada da Folha de
Pagamento do mês, secretaria por secretaria. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
d)
Até 5 (cinco) dias apórs a sua assinatura córpias de contratos e coniênios realizados. (Reiogado
pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
e) até 5 (cinco) dias apórs a sua assinatura córpias de contrato, termo de adesço e apoio em partcipaiço de eientos,
incluindo os de patrocínio em que o Município é parte como patrocinador ou patrocinado, deiendo ainda, apórs a realizaiço
dos mesmos eniiar a deiida prestaiço de contas, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que tais determinaiões em nenhum
momento implica em reconhecimento e autorizaiço para que o Poder Executio possa exercer o direito de cobrania direta de
ingresso e cotas de patrocínios, salio autorizaiço legislatia expressa e especifca.

(Revogado pela Emenda à Lei

Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
XXVI – solicitar autorizaiço legislatia para a partcipaiço do município em consórrcio público;
(Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
XXVII – elaborar e diiulgar os atos de gestço fscal, inclusiie por meios eletrônicos e em tempo
real, obseriada a legislaiço federal. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Art.º 62 – O Vice-Prefeito, além das atribuiiões que lhe sço prórprias, deierá exercer outras
estabelecidas em lei.
Seção III
DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO
Art.º 63 – Importam em responsabilidade os atos do Prefeito e do Vice-Prefeito que atentem
contra a Consttuiiço Federal e a Estadual e a esta Lei Orgânica, especialmente contra:
I – o liire exercício dos poderes consttuídos;
II – o exercício dos direitos indiiiduais, polítcos e sociais;
III – a probidade na administraiço;
IV – a lei oriamentária;
V – o cumprimento das leis e das decisões judiciais;
VI – o meio ambiente e o patrimônio histórrico, artstco e cultural do Município.
Parágrafo único – O processo e julgamento do Prefeito e do Vice-Prefeito obedecerço no que
couber, ao disposto no Artgo 86 da Consttuiiço Federal.
Seção IV
DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Art.º 64 – Os Secretários Municipais, de liire nomeaiço e exoneraiço pelo Prefeito, sço
escolhidos dentre os brasileiros, maiores de idade, no gozo dos direitos polítcos que estço sujeitos, desde
a posse, às mesmas incompatbilidades e proibiiões estabelecidas para os Vereadores, no que couber.
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Art.º 65 – Além das atribuiiões fxadas em lei ordinária, compete aos secretários municipais:
I – orientar, coordenar e executar as atiidades dos órrgços e entdades da administraiço
municipal, na área de sua competência;
II – referendar os atos e decretos do Prefeito e expedir instruiões para a execuiço das leis,
decretos e regulamentos, referentes aos assuntos de suas secretarias;
III – apresentar ao Prefeito relatórrio anual dos seriiios realizadas por suas secretarias;
IV – comparecer à Câmara Municipal, nos casos preiistos nesta Lei Orgânica;
V – pratcar os atos pertnentes às atribuiiões que lhes forem delegadas pelo Prefeito.
Parágrafo único – Os decretos, atos e regulamentos referentes aos seriidores autônomos, serço
subscritos pelo Secretário da Administraiço.
Art.º 66 – Aplica-se aos ttulares de autarquias e de insttuiiões, de que partcipe o Município, o
disposto nesta seiço, no que couber.
Capítulo VI
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Art.º 67 – Sço seriidores do Município todos quantos percebem remuneraiço paga pelo erário
municipal.
Art.º 68 – O quadro de seriidores pode ser consttuído de classes, carreiras funcionais ou cargos
isolados, classifcados dentro de um sistema ou, ainda, dessas formas conjugadas, de acordo com a Lei.
Parágrafo único – O sistema de promoiões obedecerá, alternadamente, ao critério de
antgüidade e merecimento, este aialiado objetiamente.
Art.º 69 – É destnado três por cento (3%) das iagas, no mínimo, no quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal, aos defcientes fsicos, a serem preenchidas atraiés de concurso público.
Art.º 70 – Os cargos, empregos e funiões públicas municipais, sço acessíieis a todos os
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.
Parágrafo único – A iniestdura em cargos ou emprego público, bem como nas insttuiiões de
que partcipe o Município, depende de aproiaiço préiia em concurso público de proias, ou de proias e
ttulos, ressaliadas as nomeaiões para cargos em comissço, declarados em lei, de liire nomeaiço e
exoneraiço.
I – O prazo de ialidade de concurso público será de até dois anos, prorrogáiel uma iez por igual
período; (alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
II – durante o prazo improrrogáiel preiisto no edital de coniocaiço, aquele aproiado em
concurso de proias e ttulos será coniocado com prioridade sobre noios, concursados para assumir cargo
ou emprego, na carreira; (alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
III – as funiões de confania, exercidas exclusiiamente por seriidores ocupantes de cargo
eletio, e os cargos em comissço, a serem preenchidos por seriidores de carreira nos casos, condiiões e
percentuais mínimos preiistos em Lei, destnam-se apenas às atribuiiões de direiço, chefa e
assessoramento. (alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Art.º 71 – Sço estáieis, apórs três anos de estágio probatórrio, com aproiaiço, os seriidores
nomeados que tenham sido aproiados em concurso.
Art.º 72 – Os seriidores estáieis perderço o cargo em iirtude de sentenia judicial ou mediante processo
administratio, em que lhes seja assegurada ampla defesa.
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Parágrafo único – Inialidada por sentenia a demissço, o seriidor será reintegrado e, quem lhe ocupaia o lugar,
exonerado ou, se detnha outro cargo, a este reconduzido sem direito a indenizaiço.

Art. 72 - O seriidor público estáiel sór perderá o cargo: (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº
001 de 03/04/2012)
I - em iirtude de sentenia judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administratio em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III - mediante procedimento de aialiaiço periórdica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
§ 1o - Inialidada por sentenia judicial a demissço do seriidor estáiel, será ele reintegrado, e o
eientual ocupante da iaga, se estáiel, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenizaiço,
aproieitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneraiço proporcional ao tempo de
seriiio.
§ 2o - Extnto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o seriidor estáiel fcará em
disponibilidade, com remuneraiço proporcional ao tempo de seriiio, até seu adequado aproieitamento
em outro cargo.
§ 3o - Como condiiço para a aquisiiço da estabilidade, é obrigatórria a aialiaiço especial de
desempenho por comissço insttuída para essa fnalidade.
Art.º 73 – Ficará em disponibilidade remunerada, com iencimentos proporcionais ao tempo de
seriiio, o seriidor estáiel cujo cargo for declarado extnto ou desnecessário pelo órrgço a que seriir,
podendo ser aproieitado em cargo compatiel, a critério da administraiço.
Parágrafo Único – O seriidor responsáiel por pessoa portadora de defciência fsica ou mental
em tratamento, fca autorizado, quando necessário a se afastar do exercício do cargo sem prejuízo de sua
remuneraiço por até cinqüenta por cento da sua carga horária, mediante apresentaiço de atestado
médico, a cada seis meses, em que se comproie a patologia do defciente, sua situaiço de tratamento e a
necessidade de sua assistência direta. (Incluído pela emenda a LOM nº 005 de 24/09/2001)
Art.º 74 – O tempo de seriiio público Federal, Estadual ou Municipal, é computado
integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.
Art.º 75 – Ao seriidor em exercício de mandato eletio aplicam-se as seguintes disposiiões:
I – tratando-se de mandato eletio federal ou estadual, fcará afastado de seu cargo, emprego ou
funiço;
II – iniestdo no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou funiço, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneraiço;
III – iniestdo no mandato de iereador, haiendo compatbilidade de horários, perceberá as
iantagens de seu cargo, emprego ou funiço, sem prejuízo da remuneraiço do cargo eletio e, nço
haiendo compatbilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletio, seu tempo
de seriiio será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoiço por merecimento;
V – para efeitos de benefcios preiidenciário, no caso de afastamento, os ialores serço
determinados como se no exercício estiesse.
Art.º 76 – Lei municipal defnirá os direitos dos seriidores do Município e acréscimo pecuniário
por tempo de seriiio, assegurada a licenia-prêmio por decênio.
Art.º 77 - É iedada:
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I – a remuneraiço dos cargos, de atribuiiões iguais ou assemelhados, do Poder Legislatio,
superior à dos cargos do Poder Executio, ressaliadas as iantagens de caráter indiiidual e as relatias à
natureza e ao local de trabalho;
II – a iinculaiço ou equiparaiço, de qualquer natureza, para efeitos de remuneraiço do pessoal
do Município;
III – a partcipaiço de seriidores no produto da arrecadaiço de tributos e multas, inclusiie da
díiida atia;
IV – a aplicaiço de pontos de iantagens para a realizaiço de concurso público;
V – a acumulaiço remunerada de cargos públicos, exceto quando houier compatbilidade de
horários:
a)
de dois cargos de professor;
b)
de um cargo de professor com outro técnico ou cientfco;
c)

de dois cargos priiatios de médico.

c) a de dois cargos ou empregos priiatios de profssionais de saúde, com profssões
regulamentadas. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Art.º 78 – O Município insttuirá Regime Jurídico e Plano de Carreira para os seriidores da administraiço municipal.

Art. 78 - O município insttuirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de
carreira para os seriidores da administraiço pública direta, das autarquias e das fundaiões públicas.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
§ 1o - A fxaiço dos padrões de iencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratórrio obseriará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada
carreira;
II - os requisitos para a iniestdura;
III - as peculiaridades dos cargos.
§ 2o - Aplica-se aos seriidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7 o, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Consttuiiço Federal, podendo a lei estabelecer requisitos
diferenciados de admissço quando a natureza do cargo o exigir.
§ 3o - O detentor de mandato eletio e os secretários municipais serço remunerados
exclusiiamente por subsídio fxado em parcela única, iedado o acréscimo de qualquer gratfcaiço,
adicional, abono, prêmio, ierba de representaiço ou outra espécie remuneratórria.
§ 4o - Lei do município poderá estabelecer a relaiço entre a maior e a menor remuneraiço dos
seriidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 66, X, desta Lei Orgânica do
Município.
§ 5o - Os Poderes Executio e Legislatio publicarço anualmente os ialores do subsídio e da
remuneraiço dos cargos e empregos públicos.
§ 6o - Lei do município disciplinará a aplicaiço de recursos oriamentários proienientes da
economia com despesas correntes em cada órrgço, autarquia e fundaiço, para aplicaiço no
desenioliimento de programas de qualidade e produtiidade, treinamento e desenioliimento,
modernizaiço, reaparelhamento e racionalizaiço do seriiio público, inclusiie sob a forma de adicional.
§ 7o - A remuneraiço dos seriidores públicos organizados em carreira poderá ser fxada nos
termos do § 3o.
Art.º 79 – O seriidor será aposentado na forma defnida na Consttuiiço Federal.
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Art.º 80 – O Município responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, sendo obrigatórrio o uso de aiço regressiia contra o responsáiel, nos casos de dolo ou culpa, na
forma da Consttuiiço Federal.
Art.º 81- É iedada, a quantos prestem seriiios ao Município, atiidade polítco-partdária nas
horas e locais de trabalho.
Art.º 82- É garantdo ao seriidor público municipal o direito à liire associaiço sindical.
Art. 82-A – O direito de greie será exercido nos termos e nos limites legais. (Acrescentado pela
Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Capítulo VII
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Art.º 83 – Os conselhos municipais sço órrgços goiernamentais, que têm a fnalidade de auxiliar a
administraiço na orientaiço, planejamento, interpretaiço e julgamento de matéria de sua competência.
§ 1º - Todos os Conselhos Municipais deierço apresentar seus pareceres dentro de 30 (trinta)
dias do recebimento do ofcio eniiado pelo Legislatio Municipal. (Texto incluído pela Emenda a LOM nº
001/2008)
§ 2º - Caso os Conselhos Municipais nço apresentarem os referidos pareceres no prazo acima
citado, a matéria será considerada com parecer faioráiel e o Legislatio Municipal remeterá o projeto
competente para iotaiço. (Texto incluído pela Emenda a LOM nº 001/2008)
Art.º 84 – A lei especifcará as atribuiiões de cada conselho, sua organizaiço, composiiço,
funcionamento, forma de nomeaiço do ttular e suplente e o prazo de duraiço do mandato.
Art.º 85 – Os conselhos municipais sço compostos por um número impar de membros,
obseriando, quando for o caso, a representatiidade da administraiço, das entdades públicas, classistas
e da sociedade ciiil organizada.
Parágrafo único – Sço reconhecidos ofcialmente no Município os seguintes conselhos:
a)
Conselho Municipal de Educaiço;
b)
Conselho Municipal de Entorpecentes;
c)
Conselho de Apoio e Assistência à Adolescência e Infância;
d)
Conselho Municipal Prór-Segurania;
e)
Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente – COMDEMA; (Alterado pela Emenda à
Lei Orgânica nº 002 de 25/09/2017)
f)
Conselho Municipal da Saúde;
g)
Conselho Municipal do Desenioliimento Urbano.
h)
Conselho Municipal da Alimentaiço Escolar
i)
Conselho Municipal da Assistência e do Bem Estar-COMAS
j)
Conselho Municipal de Habitaiço e Expansço Urbana
k)
Conselho Municipal de Desenioliimento ao Turismo – COMDESTUR (Alterado pela
Emenda à Lei Orgânica nº 002 de 25/09/2017)
l)
Conselho Municipal de Cultura (incluída pela Emenda nº 002 de 09 de setembro de 2005)
m) Conselho Municipal de Defesa Ciiil – COMDEC (incluída pela Emenda nº 003 de 18 de
novembro de 2005)
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n)
Conselho gestor Municipal do Programa Bolsa Família (incluída pela Emenda nº 003 de 18
de novembro de 2005)
o)
Conselho Municipal de Pesca. (incluída pela Emenda nº 003 de 18 de novembro de 2005)
p)
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - COMUDI; (Acrescido pela Emenda à Lei
Orgânica nº 002 de 25/09/2017)
q)
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defciência - COPEDE; (Acrescido pela
Emenda à Lei Orgânica nº 002 de 25/09/2017)
r)
Conselho Municipal dos Direitos da criania e do Adolescente – COMDICA; (Acrescido pela
Emenda à Lei Orgânica nº 002 de 25/09/2017)
s)
Conselho Municipal Antdrogas - COMAD. (Acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 002
de 25/09/2017)

Capítulo VIII
DOS ORÇAMENTOS
Art.º 86 – Leis de iniciatia do Poder Executio Municipal estabelecerço:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes oriamentárias;
III – o oriamento anual.
§ 1º - A lei que insttuir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetios e metas da
administraiço pública municipal para as despesas de capital e de outras delas decorrentes e, para as
relatias aos programas de duraiço contnuada.
§ 2º - A lei de diretrizes oriamentárias compreenderá as metas e prioridades da administraiço
pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício fnanceiro subseqüente, orientará a
elaboraiço da lei oriamentária anual e disporá sobre as alteraiões na legislaiço tributária.
§ 3º - Até o fnal dos meses de maio, setembro e feiereiro o Poder Executio demonstrará o aialiará o
cumprimento das metas fscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na Câmara Municipal de Vereadores.

§ 3o - O Poder Executio publicará, até 30 (trinta) dias apórs o encerramento de cada bimestre,
relatórrio da execuiço oriamentária. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
§ 4º - Os planos e programas serço elaborados em consonância com o plano plurianual e
apreciados pelo Poder Legislatio Municipal.
§ 5º - A lei oriamentária anual compreenderá:
I – o oriamento fscal referente aos Poderes do Município, órrgços e entdades da administraiço
direta e indireta, inclusiie fundaiões insttuídas e mantdas pelo poder público municipal.
II – o oriamento de iniestmento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a ioto;
III – o oriamento da seguridade social.
§ 6º - O projeto de lei oriamentária será acompanhado de demonstratio sobre as receitas e
despesas, decorrentes de iseniões, anistas, remissões, subsídios e benefcios de natureza fnanceira ou
tributária.
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§ 7º - A lei oriamentária anual nço conterá dispositio estranho à preiisço da receita e à fxaiço da despesa, nço se
incluindo na proibiiço a autorizaiço para a abertura de créditos suplementares que nço poderá exceder a dez por cento (10%)
da receita oriada e contrataiço de operaiões de créditos, inclusiie por antecipaiço de receita, nos termos da lei.

§ 7o - A lei oriamentária anual nço conterá dispositio estranho à preiisço da receita e à fxaiço
da despesa, nço se incluindo na proibiiço a autorizaiço para a abertura de créditos suplementares e
contrataiço de operaiões de créditos, inclusiie por antecipaiço de receita, nos termos da lei. (Alterado
pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
§ 8°- A transparência será assegurada também mediante incentio à partcipaiço popular e
realizaiço de audiências públicas, durante os processos de elaboraiço e de discussço dos planos, lei de
diretrizes oriamentárias e oriamentos.
Art.º 87 – Sço iedados:
I – o início de programas ou projetos nço incluídos na lei oriamentária anual;
II – a realizaiço de despesas ou a assuniço de obrigaiões diretas que excedam os créditos
oriamentários ou adicionais;
III – a realizaiço de operaiço de crédito que exceda o montante das despesas de capital,
ressaliadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com fnalidade precisa,
aproiados pelo Poder Legislatio por maioria absoluta;
IV – a iinculaiço de receitas de impostos a órrgço, fundo ou despesas, ressaliadas a destnaiço
de recursos para a manuteniço e desenioliimento do ensino e a prestaiço de garantas às operaiões de
crédito por antecipaiço de receita;
V – a abertura de crédito suplementar ou especial, sem préiia autorizaiço legislatia e sem
indicaiço dos recursos correspondentes;
VI - a transposiiço, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programaiço para outra, ou de um órrgço para outro, sem préiia autorizaiço legislatia;
VII – a utlizaiço, sem autorizaiço legislatia específca, de recursos do Município para suprir
necessidades ou cobrir défcit de empresas ou qualquer entdade de que o Município partcipe;
VIII – a insttuiiço de fundos de qualquer natureza, sem préiia autorizaiço legislatia.
§ 1º - Nenhum iniestmento cuja execuiço ultrapasse um exercício fnanceiro poderá ser iniciado
sem préiia inclusço no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusço, sob pena de crime de
responsabilidade.
§ 2º - Os créditos especiais e extraordinários terço iigência no exercício fnanceiro em que forem
autorizados, salio se o ato de autorizaiço for promulgado nos últmos quatro meses daquele exercício,
caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serço incorporados ao oriamento do exercício
fnanceiro subseqüente.
Art.º 88 – Os recursos correspondentes às dotaiões oriamentárias, compreendidos os créditos
suplementares e especiais, destnados ao Poder Legislatio, ser-lhe-ço entregues até o dia iinte de cada
mês.
Art.º 89 – A despesa com pessoal atio e inatio nço poderá exceder os limites estabelecidos na Lei Federal.
Parágrafo único – A concessço de qualquer iantagem ou aumento de remuneraiço, a criaiço de cargos
alteraiões de estrutura de carreira, bem como a admissço de pessoal a qualquer ttulo, pelos órrgços e entdades
administraiço direta ou indireta, inclusiie fundaiões insttuídas e mantdas pelo Poder público, sór poderço ser feitas:
I – Se houier préiia dotaiço oriamentária sufciente para atender as projeiões de despesas de pessoal, e
acréscimos dela decorrentes;
II – Se houier autorizaiço específca na Lei de diretrizes oriamentárias, ressaliadas as empresas públicas e
sociedades de economia mista.
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Art.º 89 – A despesa com pessoal atio e inatio nço poderá exceder os limites estabelecidos na
Lei Federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
§ 1 º – A concessço de qualquer iantagem ou aumento de remuneraiço, a criaiço de cargos ou
alteraiões de estrutura de carreira, bem como a admissço de pessoal a qualquer ttulo, pelos órrgços e
entdades da administraiço direta ou indireta, inclusiie fundaiões insttuídas e mantdas pelo Poder
público, sór poderço ser feitas:
I – Se houier préiia dotaiço oriamentária sufciente para atender as projeiões de despesas de
pessoal, e os acréscimos dela decorrentes:
II – Se houier autorizaiço específca na Lei de diretrizes oriamentárias, ressaliadas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista.
§ 2o - Para o cumprimento dos limites estabelecidos referidos neste artgo, durante o prazo
fxado no art. 169 da Consttuiiço Federal, serço adotadas as proiidências defnidas em lei.
Art.º 90 – As despesas com publicidade dos poderes do Município deierço ser objeto de dotaiço
oriamentária específca.
Art.º. 91 – Os projetos de lei sobre o plano plurianual, diretrizes oriamentárias e oriamentos
anuais serço eniiados pelo Prefeito ao Poder Legislatio, nos seguintes prazos:
I – o projeto de lei do plano plurianual, até trinta de junho do primeiro ano do mandato do
Prefeito, que apórs apreciado pelo Poder Legislatio, deierá ser encaminhado para saniço até trinta de
setembro;
II – o projeto das diretrizes oriamentárias, anualmente, até trinta de junho, que apórs apreciado
pelo Poder Legislatio deierá ser encaminhado para saniço até trinta e um de agosto de cada ano;
III – o projeto de lei do oriamento anual, até trinta e um de outubro de cada ano, que apórs
apreciado pelo Poder Legislatio, deierá ser encaminhado para saniço até quinze de dezembro de cada
ano.
Parágrafo único – Nço atendidos os prazos estabelecidos no presente artgo, os projetos nele
preiistos serço promulgados como lei.
Art.º 92 – Caso o Prefeito nço eniie o projeto anual no prazo legal, o Poder Legislatio adotará
como projeto de lei oriamentária a Lei do oriamento em iigor, com a correiço das respectias rubricas
pelo índices ofcias da infaiço ierifcada nos doze meses imediatamente anteriores a trinta e um de
outubro.
Capítulo IX
Seção I
DA EDUCAÇÃO
Art.º 93 – A Educaiço é direito de todos e deier do Poder Público e da Família. Será promoiida e
incentiada no Município, com a colaboraiço da sociedade, baseada na justia social e no respeito aos
direitos humanos, iisando o pleno desenioliimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania,
preiendo a artculaiço cooperadora do Estado e da Uniço.
Art.º 94 – O ensino no Município será ministrado com base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condiiço para acesso e permanência na Escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e diiulgar o pensamento, a arte e o saber;
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III – gratuidade do ensino público municipal;
IV – ialorizaiço dos profssionais do ensino, garantndo, na forma da lei, plano de carreira para o
magistério público municipal, com piso salarial profssional e ingresso exclusiiamente por concurso
público de proias e ttulos;
V - pluralismo de idéias e de concepiões pedagórgicas, e coexistência de insttuiiões públicas e
priiadas de ensino; (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
VI - gestço democrátca do ensino público, na forma da lei; (alterado pela Emenda à Lei Orgânica
nº 001 de 03/04/2012)
VII - garanta de padrço de qualidade. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de
03/04/2012)
VIII - piso salarial profssional nacional para os profssionais da educaiço escolar pública, nos
termos de lei federal. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Art.º 95 – É deier do Município:
I – garantr o ensino fundamental, público, obrigatórrio e gratuito, inclusiie para os que, a ele,
nço tieram acesso na idade prórpria;
II – manter obrigatoriamente no Município:
a) creches;
b)
escolas de ensino fundamental completo, com atendimento ao pré-escolar;
c)
biblioteca pública.
III – oferecer ensino noturno regular, adequado às condiiões do educando;
IV – dar atendimento ao educando no ensino fundamental, atraiés de programas suplementares
de material didátco e pedagórgico escolar, transporte, alimentaiço e assistência à saúde.
Art. 95-A -Serço fxados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar
formaiço básica comum e respeito aos ialores culturais e artstcos, nacionais e regionais. (Alterado pela
Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultatia, consttuirá disciplina dos horários normais das
escolas públicas de ensino fundamental.
§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa.
Art.º 96 - É deier do Município, garantr instalaiões fsicas adequadas ao desenioliimento do
educando, oferecendo refeitórrios, biblioteca e praias de recreaiço.
Art.º 97 – O acesso ao ensino obrigatórrio e gratuito é direito público subjetio.
§ 1º - O nço oferecimento do ensino obrigatórrio gratuito ou a sua oferta irregular pelo poder
público, importam responsabilidade da autoridade competente.
§ 2º - O Município, artculado com o Estado, recenseará os educandos para o ensino
fundamental, fazendo-lhes a chamada anualmente.
Art.º 98 – O Município aplicará no exercício fnanceiro, no mínimo, iinte e cinco por cento (25%)
da receita resultante de impostos na manuteniço e desenioliimento do ensino público, prioritariamente
no ensino fundamental e pré-escolar.
§ 1º - as ierbas que competem à educaiço deiem ser ministradas pelo Executio, ouiida a
Secretaria Municipal de Educaiço.
§ 2º - é iedada às escolas públicas do Município a cobrania de taxas de contribuiiões a qualquer
ttulo.
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Art. 98-A - Os recursos públicos serço destnados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a
escolas comunitárias, confessionais ou flantrórpicas, defnidas em lei, que: (Incluído pela Emenda à Lei
Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
I - comproiem fnalidade nço-lucratia e apliquem seus excedentes fnanceiros em educaiço;
II - assegurem a destnaiço de seu patrimônio a outra escola comunitária, flantrórpica ou
confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atiidades.
Art. 98-B A distribuiiço dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das
necessidades do ensino obrigatórrio, no que se refere a uniiersalizaiço, garanta de padrço de qualidade e
equidade, nos termos do plano nacional de educaiço. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de
03/04/2012)
Art. 98-C O acesso ao ensino obrigatórrio e gratuito é direito público subjetio. (Incluído pela
Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
§ 1º - O nço-oferecimento do ensino obrigatórrio pelo Poder Público, ou sua oferta irregular,
importa responsabilidade da autoridade competente.
§2º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a
chamada e zelar, junto aos pais ou responsáieis, pela freqüência à escola.
Art. 98-D O Município organizará em regime de colaboraiço seu sistema de ensino.
(Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de 03/04/2012)
Art.º 99 – (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 002 de 25/09/2017)

Seção II
DA CULTURA
Art.º 100 – O Município estmulará a cultura em suas múltplas manifestaiões, garantndo
pleno e efetio exercício dos respectios direitos, bem como o acesso às suas fontes, apoiando
incentiando a produiço, a ialorizaiço e a difusço das manifestaiões culturais.
Parágrafo único – O Município, com a colaboraiço da comunidade, promoierá e protegerá
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inientário, registros, iigilância, tombamento
desapropriaiço, e de outras formas de acautelamento e preseriaiço.

o
e
o
e

Seção III
DO DESPORTO
Art.º 101 – É deier do Município criar prátcas desportias formais e nço formais, como de
direito cada um, obseriados:
I – a autonomia das entdades desportias, dirigentes e associaiões, quanto a sua organizaiço e
funcionamento;
II - a destnaiço de recursos públicos para a promoiço prioritária do desporto educacional.
§ 1º - O poder público incentiará o lazer, como forma de promoiço social.
Seção IV
DO TURISMO
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Art.º 102 – É deier do poder público municipal, promoier e incentiar o turismo como fator de
desenioliimento social e econômico, defnindo as diretrizes a obseriar nas aiões públicas e priiadas.
Parágrafo único – Para o cumprimento no disposto no “caput” deste artgo, o poder público
municipal atraiés de órrgços em níiel de secretaria ou de departamento, promoierá:
I – o inientário e a regulamentaiço do uso, ocupaiço e fruiiço dos bens naturais e culturais de
interesse turístco;
II – a infra-estrutura básica necessária à prátca do turismo apoiando e realizando os
iniestmentos na produiço, criaiço e qualifcaiço dos empreendimentos, equipamentos e instalaiões ou
seriiios turístcos atraiés de incentios;
III – o fomento ao intercâmbio permanente com outros municípios do Estado, País e do exterior,
em especial com os municípios dos países do prata, iisando o fortalecimento do espírito de fraternidade,
aumentando o fuxo turístco e eleiando a média de permanência de turistas no territórrio do Município;
IV – polítca de educaiço turístca para a populaiço do Município que está em contato direto
com o público;
V – a demarcaiço de pontos turístcos no Município, para serem diiulgados.
Art.º 103 – O poder público municipal deierá fornecer para a populaiço, anualmente, o roteiro e
o calendário turístco do Município.
Art.º 104 – Sço iedados a quebra do equilíbrio ecolórgico e a promoiço de danos aos recursos
naturais para a criaiço de pontos turístcos.
Art.º 105 – O poder público municipal, juntamente com os órrgços e/ou empresas ligadas ao
turismo, promoierço eientos turístcos no Município.
Art.º 106 – É iedado ao poder público municipal destnar recursos para auxílio ou subieniço à
iniciatia priiada. (Suprimido pela Emenda a Lei Orgânica nº 003/2013)
Seção V
DO MEIO AMBIENTE
Art.º 107 – É deier do Município impedir as agressões ao meio ambiente estmulando aiões
preientias e corretias.
Art.º 108 – É iedada a instalaiço de indústrias poluentes no Município, considerando-se como
tais, as reconhecidas ou determinadas pela Secretaria Estadual da Indústria e Comércio e pelo órrgços
estaduais ambientais.
Art.º 109 – Toda a populaiço residente ou temporária no Município tem o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do poio e essencial à sadia qualidade de iida,
impondo-se ao poder público e à coletiidade o deier de defendê-lo e preseriá-lo para as presentes e
futuras geraiões.
Parágrafo único – Para assegurar a efetiaiço desse direito, incumbe ao poder público:
I – proteger o patrimônio ecolórgico do Município no qual estço incluídos a praia oceânica, as
dunas, as lagoas, os rios, os arroios e os demais cursos de água de caráter permanente, assim como os
banhados, a fora e a fauna;
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II – defnir os espaios territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo
a alteraiço e a supressço permitda somente atraiés de lei, iedada qualquer utlizaiço que comprometa
a integridade dos atributos que justfquem sua proteiço;
III – promoier a educaiço ambiental em todos os níieis de ensino e a conscientzaiço pública
para a preseriaiço do meio ambiente.
Seção VI
DA SAÚDE
Art.º 110 – A saúde é direito de todos os munícipes e deier do poder público municipal,
assegurada mediante polítcas sociais e econômicas que iisem a eliminaiço de riscos de doenias e de
outros agraios ao acesso uniiersal e igualitário às aiões e seriiios para a sua promoiço, proteiço e
recuperaiço.
Art.º 111 – As aiões e seriiios de saúde sço de natureza pública, cabendo ao poder público sua
normatzaiço e controle.
§ 1º - É iedada a cobrania a usuário pela prestaiço de seriiios priiados contratados ou
conieniados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Art.º 112 – Sço da competência do Município, exercidos pela Secretaria da Saúde e equiialente:
I – o comando do SUS no âmbito do Município, em artculaiço com a Secretaria Estadual da
saúde;
II – a assistência à saúde;
III – a elaboraiço e autorizaiço periórdica do plano municipal de saúde em termos de prioridade
e estratégias municipais, em consonância com o plano estadual de saúde e de acordo com as diretrizes do
Conselho Municipal de Saúde e proiados em lei;
IV – a elaboraiço e atualizaiço da proposta oriamentária do SUS para o Município;
V – a administraiço municipal da saúde;
VI – a compatbilizaiço e complementaiço das normas técnicas do Ministério da Saúde e da
Secretaria Estadual da Saúde de acordo com a realidade municipal;
VII – o planejamento e execuiço das aiões de controle das condiiões e dos ambientes de
trabalho e dos problemas de saúde com eles relacionados;
VIII – a administraiço e execuiço das aiões e seriiios de saúde e de promoiço nutricional, de
abrangência municipal ou intermunicipal;
IX – a implantaiço do sistema de informaiço em saúde, no âmbito municipal;
X – o acompanhamento, aialiaiço e diiulgaiço dos indicadores de mortalidade no âmbito do
Município;
XI – o planejamento e execuiço das aiões de iigilância sanitária e epidemiolórgica e de saúde dos
trabalhadores no âmbito do Município;
XII – o planejamento e execuiço das aiões de controle do meio ambiente e do saneamento
básico no Município;
XIII – insttuiiço de calendário para preieniço de doenias, na forma de lei ordinária.
Art.º 113 – As insttuiiões priiadas poderço partcipar de forma complementar do Sistema Único
de Saúde (SUS), mediante contrato público ou coniênio, tendo preferência as entdades flantrórpicas e as
sem fns lucratios.
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Art.º 114 – É de competência do poder público municipal, prestar com a cooperaiço técnica e
fnanceira da Uniço e do Estado, seriiios de atendimento à saúde e à populaiço.
§ 1º - O poder público municipal deseniolierá uma polítca de descentralizaiço no sistema
municipal de saúde atendendo toda a área do Município (bairros, iilas e distritos).
§ 2º - O poder público municipal promoierá o atendimento integral com prioridades para as
atiidades da saúde preientia, sem prejuízo dos seriiios assistenciais e emergenciais.
Art.º 115 – Compete ao poder público municipal cuidar da saúde e da assistência pública
gratuitamente, dar proteiço e garantas às pessoas portadoras de defciência fsica e mental ou de
qualquer natureza sem discriminaiço.
Art.º 116 – O poder público municipal, deseniolierá e/ou auxiliará polítcas de combate ao
fumo, drogas, tórxicos e alcoolismo.
Parágrafo único – O poder público municipal deseniolierá, anualmente, campanhas do que
trata o “caput” do artgo, principalmente nas escolas públicas.
Art.º 117 – O poder público municipal destnará ierbas públicas municipais, ierbas proienientes
de coniênios com órrgços ligados a saúde e assistência do Estado, da Uniço ou empresas estatais do
Goierno Estadual e Federal, para o bom funcionamento e manuteniço dos estabelecimentos municipais
de saúde.
§ 1º - O Posto Aianiado de saúde terá plantço de iinte e quatro horas, permanentemente
garantdo pelo poder público municipal.
§ 2º - O poder público municipal deierá garantr aos estabelecimentos municipais de saúde,
condiiões básicas para o atendimento emergencial, remoiço, obstetrícia, clínica geral e cirurgias básicas.
§ 3º - O poder público municipal deierá garantr leitos para internaiço hospitalar e ter coniênios
com hospitais de outros órrgços estatais, para baixas hospitalares.
Art.º 118 – O poder público municipal deierá promoier programas de construiço de moradias e
melhorias às condiiões habitacionais e de saneamento básico.
Art.º 119 – O poder público municipal deierá tomar medidas necessárias para restringir a
mortalidade e morbidade infantl, bem como medidas de higiene social que impeiam a propagaiço de
doenias transmissíieis e incentiar a luta contra os ienenos sociais.
Seção VII
DO BEM ESTAR SOCIAL
Art.º 120 – A aiço do Município no campo da assistência social, objetiará promoier:
I – a integraiço do indiiíduo ao mercado de trabalho e ao meio-social;
II - o amparo à ielhice e à criania abandonada, destnando recursos para a construiço e
manuteniço de centros de amparo.
Art.º 121 – Na formulaiço e desenioliimento dos programas de assistência social, o município
buscará a partcipaiço das associaiões representatias da comunidade.
Art.º 122 – Todos os prédios de repartiço pública deierço ter acesso e meio de locomoiço a
pessoas portadoras de defciência fsica.
Seção VIII
DA SEGURANÇA
Página 32 de 35

Art.º 123 – A segurania pública, deier da Uniço, do Estado e do Município e responsabilidade de
todos, é exercida para a preseriaiço da ordem pública e da integridade das pessoas e do patrimônio.
Art.º 124 – Fica o poder público municipal obrigado, no exercício do poder de polícia, fazer
cessar as atiidades que iiolarem as normas da saúde, sossego, higiene, segurania, funcionalidade,
estétca, moralidade e outras de interesse da comunidade.
Art.º 125 – Fica criada a Guarda Municipal a ser regulamentada por lei, com a fnalidade de zelar pelo sossego
público, conseriar o patrimônio público municipal e auxiliar os órrgços estaduais de segurania no policiamento do Município .

Art. 125 – Fica criada a guarda municipal do Município a ser regulamentada por Lei, com a
fnalidade de zelar o patrimônio público municipal. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de
03/04/2012)
Art.º 126 – Cometerá crimes de responsabilidade, a autoridade que infringir qualquer dispositio
desta Lei.
Capítulo X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.º 1º - O Executio Municipal remeterá ao Legislatio Municipal, projetos de leis insttuindo os
seguintes córdigos:
I – Córdigo de Obras do Município;
II – Córdigo Tributário;
III – Plano Diretor do Município;
IV – Córdigo de Posturas contendo, especialmente obrigatoriedades para a construiço de
passeios públicos.
Parágrafo único – O Córdigo de Obras, a ser elaborado, terá normas específcas iisando o acesso
de defcientes fsicos a edifcios públicos e partculares, bem como estabelecendo critérios de
rebaixamento de meios-fos nas iias públicas.
Art.º 2º - O Município realizará cadastramento de todos os ocupantes de áreas públicas e
partculares, com a fnalidade de regularizaiço da posse.
Art.º 3º - O Poder Executio encaminhará ao Poder legislatio Projeto de lei estabelecendo o Regime Jurídico Único
dos Seriidores.

Art. 3º - O Poder Executio encaminhará ao Poder Legislatio Projeto de Lei Complementar
estabelecendo o Regime Jurídico dos Seriidores. (Alterado pela Emenda à Lei Orgânica nº 001 de
03/04/2012)
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Exposição de Motvos

Nobres Vereadores, o regimento interno desta casa dispõe em seu capitulo VIII (arts. 179/181) os
procedimentos para Redaiço Final das leis.
Tais preceitos foram respeitados quando da elaboraiço e iotaiço da Emenda a Lei Orgânica nº
001/2012. Como para atualizaiço da Lei Orgânica, sugerimos a inclusço nço sór das alteraiões propostas
pela Emenda 001/2012, mas também de todas aquelas que ainda nço haiiam sido incorporadas a lei
original, em especial aquelas posteriores ao ano de 2007, das quais nço temos informaiço sobre os
procedimentos da Redaiço Final, remeto a íntegra da Lei Orgânica Municipal, atualizada até a presente
data, para noia apreciaiço dos nobres edis.
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Xangri-Lá, 25 de maio de 2012.
Marlene Machado Martns
Presidente
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