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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVA ROSALÂNDIA

Dispõe sobre a Organização do Município e dá outras Providências.

A Assembléia Municipal Constituinte, representando a Comunidade Rosalandense,
refletindo as mudanças operadas com o advento de sua emancipação políticoadministrativa e fazendo-se instrumento de orientação de seu progresso, com liberdade,
igualdade e fraternidade, sob a Proteção de Deus, promulga sua primeira Lei Orgânica.
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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVA ROSALÂNDIA
TITULO I
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO
CAPITULO I
INTRODUÇÃO
Art. 1º - O Município de Nova Rosalândia, pessoa jurídica de direito público
interno, no plêno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-seá por esta Lei Orgânica, votada e aprovada por sua Câmara Municipal.
Art. 2º - São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o
legislativo e o Executivo.
Parágrafo Único – São símbolos de Município a Bandeira o Hino e seu Brazão de
Armas, representativos de sua cultura e história.
Art. 3º - Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e
ações que qualquer título lhe pertençam.
Art. 4º - a sede do Município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade.
CAPITULO II
DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Art. 5º - Os limites do território do Município só podem ser alterados na forma
estabelecida da Constituição Federal.
Parágrafo Único – A criação, organização e suspensão de distritos competem ao
Município, observar a Lei complementar de que trata o artigo 67 da Constituição Estadual.
CAPITULO III
DA COMPETENCIA DO MUNICIPIO
Art. 6º - Ao Município de Nova Rosalândia compete promover a tudo quanto
respeite ao interesse local e o bem estar de sua população cabendo-lhe, entre outras as
seguintes atribuições:
I – Organizar-se juridicamente, decretar leis, atos e medidas de seu peculiar
interesse;
II – Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos
anuais, nos termos da Seção II, do Capítulo II, do Título VI, da Constituição Federal;
III – Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, fixar e cobrar preços, bem
como aplicar suas receitas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas;
IV – Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de concessão ou permissão, sempre através de licitação, os seus serviços
públicos;
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V – Dispor sobre administração, utilização e alienação de seus bens, observada,
neste último caso, a legislação Federal Pertinente;
VI – Adquirir bens, inclusive através de desapropriação por necessidade, utilidade
pública ou por interesse social;
VII – Elaborar o seu Plano Diretor;
VIII – Promover o adequado ornamento territorial, mediante e planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX – Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, em especial, no
perímetro urbano;
a) Dispor sobre o transporte coletivo urbano, que poderá ser operado através de
concessão ou permissão, mediante licitação, fixando o itinerário, os pontos de parada e as
respectivas tarifas;
b) Dispor sobre o transporte individual de passageiros, fixando os locais de
estacionamento e as tarifas respectivas;
c) Fixar e sinalizar os locais de estacionamento de veículos, os limites de “zonas de
silêncio” e de trânsito e tráfego em condições especiais;
d) Disciplinar os serviços de cargas e descargas e fixar a tonelagem máxima
permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais;
e) Disciplinar a execução dos serviços e atividades neles desenvolvidos,
especialmente a realização de feiras e o comércio de artesanato;
X – Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e
fiscalizar a sua utilização;
XI – Dispor sobre limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do
lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;
XII – Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para
funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares, observadas as
normas federais pertinentes.
XIII – Dispor sobre o serviço funerário e cemitério, encarregando – se da
administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades
privadas;
XIV – Prestar serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação
técnica e financeira da União, do Estado e de outros organismos;
XV – Manter programas de educação pré–escolar e de ensino fundamental, com a
cooperação técnica e financeira da União, do Estado e de outros organismos;
XVI – Regulamentar, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem
como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais
sujeitos ao poder de policia municipal;
XVII – Dispor sobre depósito e destino de animais e mercadorias aprendidas em
decorrência de transgressão de legislação municipal;
XIII – Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade
precípua de erradicação da raiva e de outras moléstias de que possam ser portadores ou
transmissores;
XIX – Instituir regime jurídico único e planos de carreiras para os servidores da
administração pública direta, das autarquias, e das fundações públicas;
XX – Constituir guarda municipal destinada à proteção das instalações, bens e
serviços municipais, conforme dispuser a lei;
XXI – Promover a proteção do patrimônio histórico e cultura local, observada a
legislação e ação fiscalizadora Federal e Estadual;
XXII – Promover a preservação da flora e da fauna e de seu território, combatendo
qualquer forma de poluição;
XXIII - Promover e incentivar o turismo local, com fator de desenvolvimento
econômico e social, inclusive contribuindo coma União e o Estado no combate à caça à
pesca predatória;

Página 7 de 36

XXIV – Quanto ao estabelecimento industriais comerciais e similares:
a) Conceder ou renovar licença para instalação, localização e funcionamento;
b) Revogar a licença daqueles cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à
higiene, ao bem – estar, à recreação, ao sossego público e aos bons costumes;
c) Promover o fechamento daqueles que funcionarem sem licença ou em desacordo
com a lei;
d) Dispor sobre plantões comerciais e de serviços, no interesse da coletividade;
XXV – Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos;
XXVI – Proporcionar os meios de acesso à cultura, apoiando a formação de grupos
de teatro;
XXVII – Fomentar a realização de concursos literários e musicais;
XXIII – Promover programas comunitários de educação física recreação e lazer;
XXIX – Combater as causas do êxodo rural, promovendo apoio ao trabalhador
rural sem emprego e sem terra;
XXX – Regular, acompanhar e fiscalizar o comércio ambulante ou eventual;
XXXI – Estabelecer e implantar política de esclarecimento sobre alcoolismo e
outras toxicomanias;
XXXII – Suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber.
Art. 7º - Ao Município competente, sem prejuízo da competência da União e do
Estado, eventualmente observando normas de cooperação estabelecidas em Lei
complementar Federal.
I – Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e
conservar o patrimônio público;
II – Cuidar da Saúde e da assistência pública, da proteção e garantias das pessoas
portadoras de deficiência;
III – Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, e os sítios arqueológicos;
IV – Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de artes e de
outros bens de valor artístico, histórico e cultural;
V – Proporcionar os meios de acessos à cultura, à educação e à ciência;
VI – Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – Preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII – Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
IX – Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico;
X – Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a
integração dos setores desfavorecidos;
XI – Registra acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;
XII – Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
Art. 8º - Para o alcance de seus objetivos, o Município poderá:
I – Participar em consórcios, cooperativas ou associações, mediante aprovação da
Câmara Municipal, por proposta do Chefe do Poder Executivo;
II – Celebrar convênios, acordos e outros ajustes conforme estabelecido no artigo
58. 3º da Constituição do Estado do Tocantins.
§ 1º - Os convênios podem visar à realização de obras ou exploração de serviços
públicos de interesse comum.
§ 2º - Pode o Município participar de entidades intermunicipais para realização de
obras, atividades ou serviços públicos de interesse comum a outros Municípios da região
sócio – econômica que integra.
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§ 3º - Ao Município é licito delegar ou receber delegação do Estado do Tocantins,
mediante convênio, para a prestação de serviços de competência concorrente.
CAPÍTULO IV
DAS VEDAÇÕES
Art. 9º - Ao Município de Nova Rosalândia aplicam – se as vedações estabelecidas
pelo artigo 19, incisos I, II e III da Constituição Federal, e as proibições de que trata o
artigo 60, incisos I a V da Constituição do Estado do Tocantins.
TÍTULO II
DO GOVERNO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 10º - São Poderes do Município, independentes e harmônicos, o Legislativo,
exercido pela Câmara Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito.
CAPÍTULO II
DA CÂMARA MUNICIPAL
SEÇÃO I
Da Composição da Câmara Municipal
Art. 11º - A Câmara Municipal é constituída de Vereadores eleitos por voto direto
e secreto, através do sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de 18 anos, no
exercício de direitos políticos, para uma legislatura de quatro anos, a iniciar – se a primeiro
de janeiro imediatamente seguinte da eleição.
§ 1º - O número de Vereadores da Câmara Municipal será proporcional à
população do município, estabelecidos na Constituições da República, artigo 29, inciso IV
e art. 61 da Constituição do Estado do Tocantins;
§ 2º - A fixação do número de Vereadores observará o disposto no § 2º do artigo
61 da Constituição Estadual, tendo a Câmara, no mínimo nove Vereadores.
SEÇÃO II
Das Atribuições Da Câmara
Art. 12º - Cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito Municipal, legislar sobre todas
as matérias de competência do Município, e especialmente, sobre:
I – Assuntos de interesse local, inclusive, suplementando a legislação federal e
estadual;
II – Tributos municipais, seu lançamento, arrecadação e normatização da receita
não tributária;
III – Empréstimos e operações de crédito;
IV – Diretrizes orçamentárias, plano plurianual, orçamentos anuais, abertura de
créditos suplementares e especiais;
V – Subvenção ou auxílios a serem concedidos pelo Município e qualquer outra
forma de transferência, sendo obrigatória à prestação de contas nos termos da Constituição
Estadual e desta Lei Orgânica;
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VI – Criação dos órgãos permanentes necessários à execução dos serviços públicos
locais, inclusive, autarquias, fundações e constituição de empresas públicas e sociedades de
economia mista;
VII – Regime jurídico dos servidores públicos municipais, criação, transformação e
extinção de cargos, empregos e funções públicas, estabilidades, aposentadoria, fixação e
alteração de remuneração;
VIII – Concessão, permissão ou autorização de serviços públicos da competência
Municipal respeitadas as normas da Constituição da República e as da Constituição
Estadual;
IX – Normas gerais de ordenação urbanística e regulamentos sobre ocupação e uso
do espaço urbano, parcelamento do solo e edificações;
X – Concessão e cassação de licença para abertura, localização funcionamento e
inspeção de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais ou similares;
XI – Exploração dos serviços municipais de transportes coletivos de passageiros e
critérios para fixação de tarifas a serem cobradas;
XII – Critérios para permissão dos serviços de táxi e fixação de suas tarifas;
XIII – Autorização para aquisição de bens e imóveis, salvo quando houver dotação
orçamentária para esse fim destinada, ou nos casos de dotação sem encargos;
XIV – Plano de desenvolvimento urbano, modificações que nele possam ou devem
ser introduzidas;
XV – Alienação de bens da administração direta, indireta e fundacional;
XVI – Autorização para participação em consórcios com outros municípios, assim
como entidades intermunicipais;
XII – Autorização para aplicação de disponibilidade financeira do Município no
mercado aberto de Capitais;
XIII – Criação, organização e suspensão de distritos, mediante prévia consulta
plebiscitária e observada a legislação estadual;
Art. 13º - A Câmara Municipal compete privativamente:
I – Receber o compromisso dos Vereadores, do Prefeito e do Vice – Prefeito e dar
– lhes posse;
II – Legislar sobre sua organização, funcionamento e política respeitada as
Constituições Federal, Estadual e esta Lei Orgânica; criação e provimento dos cargos de
sua estrutura organizacional respeitada as regras sobre remuneração e limites de dispêndios
com pessoal, expressas no art. 37, inciso XI, e art. 169 da Constituição da República;
III – Eleger sua Mesa e constituir suas Comissões, nestas assegurando, tanto
quanto possível, a representação dos partidos políticos que participam da Câmara;
IV – Fixar, com observância do disposto no inciso V do artigo 29 da Constituição
da República, a remuneração do Prefeito. Do Vice – Prefeito, e dos Vereadores, bem como
a verba de representação do Presidente da Câmara Municipal;
V – Conceder licenças;
a) Ao Prefeito e ao Vice – Prefeito, para se afastarem, temporariamente, dos
respectivos cargos;
b) Aos Vereadores, nos casos permitidos;
c) Ao Prefeito, para ausentar do Município por tempo superior a quinze dias;
VI – Solicitar do Prefeito ou do Secretário Municipal, informações sobre assuntos
administrativos, sobre fatos sujeitos a sua fiscalização ou sobre fatos relacionados com
matéria legislativa em tramitação devendo essas infrações ser apresentadas dentro de, no
máximo, quinze dias úteis;
VII – Exercer, com o auxilio do Tribunal de contas do Estado, o controle externo
das contas mensais e anuais do Município, observados os termos das Constituições
Federal, Estadual e desta Lei Orgânica;
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VIII – Provocar a representação dos organismos competentes, requerendo
intervenção estadual no Município, quando incorrer prestação de contas pelo Prefeito;
IX – Requisitar o numerário destindo às suas despesas;
X – Promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.
CAPÍTULO III
Dos Vereadores
SEÇÃO I
Das Incompatibilidades
Art. 14º - O vereador não poderá:
I – A partir da expedição do diploma;
a) Firmar ou manter contato com pessoa jurídica de direito público, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista ou com concessionário de serviço público,
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
b) Aceitar exercer cargos, função, ou emprego, remunerado, inclusive os de que
seja demissível “ad nutm” nas entidades constantes da alínea anterior;
II – Desde a posse;
a) Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente
de contato com pessoa jurídica de direito público ou nele exercer função remunerada;
b) Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere
o inciso I, alínea “a”.
Art. 15º - Perderá o mandado o Vereador;
I – Que infringir qualquer das proibições do artigo anterior;
II – Que tiver procedimento declarado incompatível com o decoro
parlamentar;
III – Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte, das
sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo licença ou missão pro esta
autorizada;
IV – Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V – Quando o decretar a Justiça Eleitoral;
VI – Que sofrer condenação criminal por sentença definitiva e irrecorrível.
§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no
Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal
ou a percepção de vantagens indevidas.
§ 2º - Nos casos dos incisos I, II, VI a perda do mandato será decidida por voto
secreto, por dois terços dos membros da Câmara mediante provocação da Mesa Diretora,
de oficio ou por proposta de partido político representado na Câmara, assegurada ampla
defesa.
§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III, IV e V, a perda será declarada pela Mesa
Diretora, de oficio ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partidos
políticos representados na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa.
§ 4º - A perda, extinção, cassação ou suspensão de mandato de Vereador dar – se – a
nos casos e na forma estabelecidos na Constituição Estadual, legislação Federal e Lei
Orgânica.
§ 5º - Aplicam – se aos Vereadores e à Câmara Municipal, no que couberem, as
disposições do artigo 24 da Constituição do Estado do Tocantins.
SEÇÃO II
Dos Subsídios
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Art. 16º - Os vereadores serão remunerados, pelo exercício do mandato na forma
fixada em resolução pela Câmara Municipal, em cada legislatura com observância dos
artigos, 37, XI, 150, II, 153, III e 153, § 2º, 1, da Constituição Federal.
Art. 17º - A remuneração dividir-se-à em parte fixa, e variável.
§ 1º - A parte variável da remuneração não será inferior a fixa, e corresponderá às
sessões a que comparecer o Vereador e à participação nas votações.
§ 2º - As sessões extraordinárias serão remuneradas até o máximo de três por mês, à
base de um trinta avos da parte variável dos subsídios.
SEÇÃO III
Das Licenças
Art. 18º - O Vereador poderá licenciar – se:
I – por motivo de doença;
II – para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento
não ultrapasse cento e vinte dias (120) por sessão legislativa;
III – para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do
Município.
§ 1º - Não perderá o mandato, considerando – se automaticamente licenciado, o
Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou Diretor equivalente.
§ 2º - Ao Vereador licenciado nos termos dos incisos I e III a Câmara poderá
determinar o pagamento, no valor que estabelecer e na forma que especificar, de auxilio
especial.
§ 3º - O auxilio de que trata o parágrafo anterior poderá ser fixado no curso da
Legislatura e não será computado para o efeito de cálculo da remuneração dos Vereadores.
§ 4º - A licença para tratar de interesse particular não será inferior a trinta dias (30) e
o Vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença.
§ 5º- Independentemente de requerimento, considerar – se – à como licença o não
comparecimento às reuniões de Vereador privado, temporariamente, de sua liberdade, em
virtude de processo criminal em curso.
§ 6º - a hipótese do § 1º - O Vereador optar pela remuneração do mandato.
SEÇÃO IV
Da Convocação do Suplente
Art. 19º - A convocação do Suplente partidário para o exercício do mandato de
Vereador obedecerá à ordem dos votos obtidos na eleição e será:
I - definitiva, quando algum Vereador: ·.
a) sem motivo justo, aceito pela Câmara, deixar de tomar posse no prazo
estabelecido nesta Lei;
b) renunciar, por escrito, o mandato;
c) incorrer em qualquer caso de perda, cassação ou extinção do mandato; e.
d) falecer;
II – temporária, enquanto algum Vereador estiver:
a) regularmente licenciado pela Câmara;
b) no exercício do cargo de Prefeito, em caso de impedimento deste e do Vice –
Prefeito, ou de vacância dos respectivos cargos; e.
c) com os direitos políticos suspensos por decisão judicial.
§ 1º A renúncia do mandato será irretratável a partir do momento de sua
apresentação à Câmara.
§ 2º - Se regularmente convocado, em qualquer dos casos, algum suplente
partidário, não tiver ele atendido à convocação, será esta dirigida a outros suplentes do
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mesmo partido, pela ordem da votação obtida, até que se efetivem a apresentação e posse
de algum deles.
§ 3º - O compromisso e a posse dos suplentes ocorrerão apenas na primeira vez em que se
apresentarem para o exercício do mandato e serão observadas as mesmas formalidades
previstas para a posse dos Vereadores.
§ 4º - O suplente convocado, nos casos dos itens I e II, deverá tomar posse no prazo de três
dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara.
§ 5º - Sendo necessária a convocação para a posse definitiva e não havendo suplente, o
Presidente comunicará o fato, dentro de três dias, ao Tribunal Regional Eleitoral, para fixar
a data da eleição.
§ 6º - O substituto eleito em decorrência do disposto no parágrafo anterior tomará posse
dentro dos três dias de reunião, após a diplomação, sob pena do disposto nesta Lei.
CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
SEÇÃO I
DA INSTALAÇÃO E DA POSSE
Art. 20º - No primeiro dia de cada legislatura, os Vereadores eleitos reunir – se – ão em
Sessão solene na Câmara Municipal. Às 9 horas, com qualquer número, sob a presidência
do Vereador mais votado dentre os presentes, a fim de iniciarem os trabalhos, obedecendo
à seguinte ordem:
I – tomar posse do cargo e instalar legislatura;
II – receber o compromisso do Prefeito e do Vice – Prefeito e dar – lhes posse nos
respectivos cargos, e
III – eleger a Mesa Diretora.
Art. 21º - Na sessão solene de instalação, os Vereadores apresentarão suas declarações de
bens, direito e obrigações de seus patrimônios existentes nesse dia, que serão transcrita em
livro próprio, e, depois de exibidos os diplomas, prestarão compromisso e tomarão posse.
§ 1º - No ato da posse, será prestado o seguinte compromisso:
“PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA, A DO ESTADO, OBSERVAR AS LEIS, PARTICULARMENTE, A LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMOVER O BEM – COLETIVO E EXECER COM
PATRIOTISMO, HONESTIDADE E ESPIRITO PÚBLICO O MANDATO QUE ME
FOI CONFERIDO”.
§ 2º - O compromisso se completa coma assinatura no livro de termo de posse.
§ 3º - Imediatamente depois da posse, os Vereadores reunir – se – ão para o fim especial de
eleger a Mesa.
§ 4º O vereador que não comparecer à Sessão solene de instalação poderá prestar
compromisso e tomar posse do seu mandato desde que o faça no prazo de quinze dias,
contados da realização daquela sessão, se a Juízo da Câmara, tiver havido justo motivo que
impessa a posse, o prazo para que esta se efetive contar – se- à do dia da cassação do
impedimento.
§ 5º - Se o Vereador deixar de tomar posse no prazo estabelecido no parágrafo anterior,
sem motivo justo aceito pela Câmara Municipal, será declarado extinto o mandato
respectivo pelo Presidente da Câmara.
SEÇÃO II
DA ELEIÇÃO DA MESA
Art. 22º - Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir – se – ão sob a Presidência do
mais votado dentre os presentes, e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara,
elegerão os componentes da Mesa, que serão automaticamente empossados.
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§ 1º Inexistindo número legal, o Vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na
presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.
§ 2º - A eleição da Mesa da Câmara, para o segundo biênio, far – se – à no dia 15 de
fevereiro do terceiro ano de cada legislatura, considerando – se automaticamente
empossados e eleitos.
Art. 23º - O mandato da Mesa será de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo
na eleição imediatamente subseqüente.
Art. 24º - A Mesa da Câmara se compõe do presidente, do vice – presidente, do primeiro
secretário e segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem.
§ 1º - Na Constituição da Mesa é assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Casa.
§ 2º - Na ausência dos Membros da Mesa o Vereador mais votado assumirá a Presidência.
§ 3º - Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído da Mesma, pelo voto de dois
terços (2§3) dos membros da Câmara, quanto faltoso omisso ou ineficiente no desempenho
de suas atribuições regimentais, elegendo – se outro Vereador para a complementação do
mandato.
SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DA MESA
Art. 25º - A Mesa, dentre outras atribuições, compete:
I – Propor Projetos de Lei que criem ou extingam cargos dos serviços da Câmara e fixem
os respectivos vencimentos;
II – Apresentar Projetos de Lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou
especiais, através de anulação parcial ou total da dotação da Câmara;
III - Suplementar, mediante Ato, as dotações do Orçamento da Câmara, observando o
limite da autorização constante da lei orçamentária desde que os recursos para a sua
cobertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias;
IV – Devolver à Tesouraria da Prefeitura o saldo da caixa existente na Câmara ao final do
exercício;
V – Enviar ao Prefeito, até o dia 31 de janeiro, as contas do exercício anterior;
VI – Nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, por em
disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários ou Secretários da
Secretaria da Câmara Municipal, nos termos da Lei;
VII – Declarar a perda do mandato de Vereador por oficio ou por provocação de qualquer
de seus membros ou, ainda, de partido político representado na Câmara, nas hipóteses
previstas na Constituição Estadual e nesta lei.
SEÇÃO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE
Art. 26º - Ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete:
I – Representar a Câmara em juízo e fora dele;
II – Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos;
III – Interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
IV – Promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis
com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário.
V – Fazer publicar os Atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos
legislativos e as leis por ele promulgadas;
VI – Declarar a perda do mandato do Prefeito, Vice – Prefeito e
Vereadores, os casos previstos em lei;
VII – Requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara e aplicar as
disponibilidades financeira no mercado de capitais;
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VIII – Apresentar ao Plenário, até o dia 10 de cada mês, o balancete
relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior;
IX – Representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato
municipal, frente à Constituição do Estado;
X - Solicitar a intervenção no Município, nos casos admitidos pela
Constituição do Estado;
XI – Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força
necessária para esse fim.
Art. 27º - O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto:
I – Na eleição da Mesa;
II – Quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto favorável de dois
terços dos membros da Câmara.
III – Quando houver empate em qualquer votação no Plenário.
SEÇÃO V
DAS LIDERANÇAS E BANCADAS
Art. 28º - As bancadas constituirão suas lideranças, em reuniões previamente convocadas
no recinto da Câmara Municipal, atendidas os demais requisitos que o Regimento Interno
estabelecer.
§ 1º - As bancadas comunicarão à Mesa Diretora a constituição de suas lideranças durante
as sessões da Câmara, o que constará em ata.
§ 2º - Sempre que houver substituição de lideranças, deverá ser feita nova comunicação à
Mesa.
§ 3º - Enquanto não cumpridas as disposições dos §§ 1º e 2º, ter – se - ão, para todos os
efeitos, como legitimas as lideranças registradas na Casa.
Art. 29º Independente das lideranças constituídas pelas bancadas, o Prefeito Municipal
poderá designar um líder para conduzir os assuntos e matérias de interesse do Poder
Executivo.
SEÇÃOVI
DAS SESSÕES LEGISLATIVAS
Art. 30º - Independente de convocação o período legislativo anual desenvolve – se de 15 de
fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.
§ 1º - O período legislativo não será interrompido sem a aprovação do projeto de lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 2º A fixação dos dias e horários para a realização das sessões ordinárias, dentro do
período de cada sessão legislativa, será regulada conforme dispuser o Regimento Interno,
tendo em vista as necessidades locais para melhor andamento dos trabalhos legislativos.
Art. 31º - A Câmara Municipal poderá ser convocada extraordinariamente:
I – Por seu presidente que ocorrer intervenção no município e para o compromisso e a
posse do Prefeito;
II – Pelo Prefeito, ou pelo Presidente da Câmara mediante requerimento aprovado pela
maioria dos Vereadores em caso de urgência ou de interesse público relevante.
Parágrafo Único – Na sessão extraordinária, a Câmara, somente deliberará sobre matéria
para qual tenha sido convocada.
SESSÃO VIII
DAS SESSÕES PLENARIAS
Art. 32º A Câmara reunir – se – à em sessões ordinárias e extraordinárias, considerando –
se cada sessão uma reunião diária.
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Parágrafo Único – As sessões da Câmara poderão ser prorrogadas, mediante requerimento
de um terço dos Vereadores, aprovado por maioria absoluta.
Art. 33º - A Câmara realizará somente cinco sessões ordinárias a cada mês, dentro dos
períodos a que se refere o artigo 30º.
Parágrafo Único – A fixação dos dias e horários para realização das sessões ordinárias será
regulada pelo Regimento Interno, observado o mínimo de cinco sessões por mês.
Art. 34º - Não poderá ser realizada mais de uma sessão ordinária ou extraordinária por dia,
nada impedindo que uma e outra se realizem no mesmo dia.
Art. 35º - A Câmara reunir - se - à em sessões ordinárias extraordinariamente ou solenes,
conforme dispuser o seu Regimento Interno, e as remunera de acordo com estabelecimento
na legislação especifica.
Art. 36º - As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente da Câmara, em
sessão ou fora dela, na forma regimental.
Art. 37º - As sessões da Câmara serão públicas salvo deliberação em contrário, tomada
pela maioria de dois terços de seus membros, quando ocorrer motivo relevante de
preservação do decoro parlamentar.
Art. 38º - As sessões só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, um terço dos
membros da Câmara.
SEÇÃO VIII
DAS COMISSÕES
Art. 39º - A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e
com as atribuições previstas no seu regimento interno ou no ato de que resultar a sua
criação.
Parágrafo Único – Em cada comissão será segurada, quando possível à representação
proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara.
CAPÍTULO V
DO PROCESSO LEGISLATIVO
SECÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 40º - O processo legislativo compreende:
I – Emendas à Lei Orgânica do Município;
II – Leis Complementares;
III – Leis Orgânicas;
IV – Decretos Legislativos;
V – Resolução.
SEÇÃO II
DAS EMENDAS DA LEI ORGÂNICA
Art. 41º - A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:
I – De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;
II – Do Prefeito Municipal;
III – Dos cidadãos, subscritas, por no mínimo, cínico por cento do eleitorado do Município.
§ 1º - A Lei Orgânica Municipal não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa,
estado de sitio ou intervenção no Município.
§ 2º - A proposta será discutida e votada em dois turnos considerando – se aprovada se
obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos membros da casa.
§ 3º - A emenda à Lei Orgânica do Município será promulgada pela Mesa da Câmara com
o respectivo número de ordem.
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§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I – Integração do Município à federação brasileira;
II – O voto direto, secreto, universal e periódico;
III – A separação dos poderes.
§ 5º - A matéria constante de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
SEÇÃO III
DAS LEIS
Art.42º - As Leis complementares exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria
absoluta dos membros da Câmara.
Parágrafo Único – São Leis complementares as concernentes às seguintes matérias:
I – Código Tributário do Município;
II – Código de Obras ou de Edificações;
III – Estatuto dos Servidores Municipais;
IV – Plano Diretor do Município;
V – Zoneamentos Urbanos e direitos suplementares de uso e ocupação do solo;
VI – Concessão de direito de uso;
VII – Alienação de bens imóveis;
VIII – Aquisição de bens imóveis por doação com encargos;
IX – Autorização para obtenção de empréstimo de particular;
Art. 43º - As Leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável de maioria
simples dos membros da Câmara Municipal.
Art. 44º - A votação e a discussão da matéria constante da ordem do dia só poderão ser
efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.
Parágrafo Único – A aprovação da matéria colocada em discussão dependerá do voto
favorável da maioria dos Vereadores presentes à sessão, ressalvados os casos previstos em
Lei.
Art. 45º - A iniciativa das Leis complementares e ordinárias cabe ao Prefeito, a qualquer
membro ou comissão da Câmara e aos cidadãos observando o disposto nesta lei e artigo
62º inciso VII parágrafo VII da Constituição do Estado.
Art. 46º Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos da lei que disponham
sobre:
I – Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta ou autárquica;
II – Fixação ou aumento de remuneração dos serviços;
III – Regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores;
IV – Organização administrativa, matéria tributaria e orçamentária, serviços públicos e
pessoais da administração;
V – Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal.
Art. 47º - É da competência exclusiva da Câmara a iniciativa dos projetos de lei que
disponham sobre:
I – Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos de seus serviços;
II – Fixação ou aumento de remuneração de seus servidores;
III – Organização e funcionamento dos seus serviços.
Art. 48º - Não será admitido aumento da despesa prevista:
I – Nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito;
II – Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal.
Art. 49º A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal, de
projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% (cinco por cento) do eleitorado municipal.
§ 1º - A proposta popular deverá ser articulada, exigindo – se, para seu recebimento, a
identificação dos assinantes, mediante indicação do número do respectivo titulo eleitoral.
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§ 2º - A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas
ao processo legislativo estabelecidas nesta lei.
Art. 50 º - O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa,
considerando relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias.
§ 1º - Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no “capit” deste artigo, o projeto será
obrigatoriamente, incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando –
se a deliberação quantos aos demais assuntos, com exceção do disposto no parágrafo 2º, do
artigo 52º.
§ 2º - O prazo referido neste artigo não corre nos períodos de recesso da Câmara e não se
aplica aos projetos de codificação.
Art. 51º - O Projeto aprovado em 03 (três) turnos de votação será, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, enviado pelo Presidente da Câmara ao Prefeito que, concordando, o sancionará e
promulgará, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Parágrafo Único – Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis o silêncio do Prefeito
importará em sanção.
Art. 52º - Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário
ao interesse público, veta – lo – à total ou parcialmente, no prazo de 15(quinze) dias úteis,
contados da data do recebimento e comunicará, dentro de 48(quarenta e oito) horas, ao
Presidente da Câmara os motivos do veto.
§ 1º - O veto deverá ser sempre justificado e, quando parcial, abrangerá o texto integral de
artigo, de parágrafo, de inciso, ou de alínea.
§ 2º - As razões aduzidas no veto serão apreciadas no prazo de 30(trinta) dias, contados do
seu recebimento em uma única discussão.
§ 3º - O veto somente poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos Vereadores, realizada
a votação em escrutínio secreto.
§ 4º - Esgotado, sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, o veto será
colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua
votação final, ressalvadas as matérias de que trata o parágrafo 1º do artigo 50.
§ 5º - Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao Prefeito em 48(quarenta e oito)
horas, para promulgação.
§ 6º - Se o Prefeito não promulgar a lei em 48(quarenta e oito) horas, nos casos de sanções
tácitas ou rejeição de veto, o Presidente da Câmara a promulgará e, se este não fizer, caberá
ao Vice – Presidente, em igual prazo, faze – lo.
§ 7º - A lei promulgada nos termos do parágrafo anterior produzirá efeitos a partir de sua
publicação.
§ 8º - Nos casos de veto parcial, as disposições aprovadas pela Câmara serão promulgadas
pelo Presidente, com mesmo número da lei original, observado o prazo estipulado no
parágrafo 6º.
§ 9º - O prazo previsto no parágrafo 2º não corre nos períodos de recesso da Câmara,
§ 10º - A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara.
§ 11º - Na apreciação do veto a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no
texto aprovado.
Art. 53º - A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto
de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos
membros da Câmara.
Parágrafo Único – O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de iniciativa do
Prefeito, que serão sempre submetidos à deliberação da Câmara.
Art. 54º - O projeto de lei que receber quanto ao mérito, parecer contrario de todas as
Comissões, será tido como rejeitado.
Art. 55º - O projeto de decreto legislativo é a proposição destinada a regular a matéria de
competência exclusiva da Câmara, que produza efeitos externos, não dependendo, porém,
sanção do Prefeito.
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Parágrafo Único – O decreto legislativo aprovado pelo Plenário, em dois turnos de votação,
será promulgado pelo Presidente da Câmara.
Art. 56º - O projeto de resolução é a proposição destinada a regular matéria político –
administrativa da Câmara é de sua competência, e não depende de sanção do Prefeito.
Parágrafo Único – O projeto de resolução aprovado pelo Plenário, em dois turnos de
votação, será promulgado pelo Presidente da Câmara.
CAPÍTULO VI
DO PODER EXECUTIVO
SEÇÃO I
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
Art. 57º - O Poder executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários.
Art. 58º - O Prefeito e o Vice – Prefeito, registradas as respectivas candidaturas
conjuntamente, serão eleitos, simultaneamente, por eleição direta, em sufrágio universal e
secreto, até 90(noventa) dias antes do término do mandato do seu antecessor, dentre
brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos e no exercício de seus direitos políticos.
Parágrafo Único – Será considerado eleito Prefeito, até que o Município conte com
duzentos mil eleitores, o candidato que, registrado por partido político, obtiver maioria
simples dos votos, não computados os em brancos e os nulos.
Art. 59º - O Prefeito e o Vice – Prefeito poderão tomar posse no dia 1º de janeiro do ano
subseqüente ao da eleição, em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de:
MANTER, DEFENDER E CUMPRIR as Constituições da República e do Estado e a Lei
Orgânica do Município, observar as leis, promoverem o bem geral, sustentar a união, a
integridade e o desenvolvimento do Município.
§ 1º - Se, decorridos 10 (dez) dias da data fixada para a posse e salvo motivo de força
maior comprovado, o Prefeito ou o Vice – Prefeito não tiver assumido o cargo, este será
declarado vago pela Câmara Municipal.
§ 2º - Enquanto não ocorrer à posse do Prefeito, assumirá o Vice – Prefeito, e, na falta ou
impedimento deste, serão chamados ao exercício da Chefia do Poder Executivo,
sucessivamente, o Presidente e o Vice – Presidente da Câmara Municipal.
§ 3º - No ato da posse e ao término do mandato, o Prefeito e o Vice – Prefeito farão
declaração pública de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando de ata e
seu resumo.
Art. 60º - O Prefeito não poderá, desde a posse, sob pena de perda de cargo:
I – Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
II – Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja
demissível “ad nutum” nas entidades constantes do inciso anterior, ressalvada a posse em
virtude de concurso público;
III – Ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo;
IV – Patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades já referidas;
V – Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de
contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada.
Art. 61º - Será de 04 (quatro) anos o mandato do Prefeito e do Vice – Prefeito, a iniciar –
se no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição.
Art. 62º - É inelegível para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Prefeito, o Vice –
Prefeito, e quem os houverem sucedido ou substituído nos seis meses anteriores à eleição.
Art.63º - Para concorrem a outros cargos eletivos, o Prefeito e o Vice – Prefeito devem
renunciar aos mandatos até 06 (seis) meses antes do pleito.
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Art. 64º - O Vice – Prefeito substitui o Prefeito em caso de licença ou impedimento, e o
sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação.
§ 1º - O Vice – Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei,
auxiliará o Prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais.
§ 2º - O Vice – Prefeito não poderá recusar a substituição sob pena de extinção do
respectivo mandato.
§ 3º - O Vice – Prefeito pode, sem perda de mandato e mediante autorização da Câmara,
aceitar e exercer cargo ou função de confiança Municipal, Estadual ou Federal.
Art. 65º - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice – Prefeito, assumirá o Presidente
da Câmara, e, impedindo este, o Vice – Presidente.
Parágrafo Único – Enquanto o substituto legal não assumir, responderão pelo expediente
da Prefeitura, sucessivamente, o Secretário do Governador Municipal, e o Secretário de
Finanças.
Art.66º - Vagando os cargos de Prefeito e Vice – Prefeito, far – se – à eleição 90 (noventa)
dias depois de aberta a última vaga.
§ 1º - Ocorrendo a vacância nos 02 (dois) últimos anos do mandato, a eleição para ambos
os cargos será feita pela Câmara Municipal, 30 (dias) depois da última vaga, na forma da
lei.
§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus
antecessores.
SEÇÃO II
DA LICENÇA
Art. 67º - O Prefeito não poderá, sem licença da Câmara, ausentar – se do Município ou
afastar – se do cargo por mais de quinze dias, sob pena de perda do mandato.
§ 1º - O Prefeito terá direito a perceber o subsidio e a verba de representação quando:
I – a serviço ou em missão de representação do Município; e
II impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença, devidamente comprovada.
§ 2º - O Prefeito licenciado para tratar de interesse particular perderá a remuneração.
§ 3º - O disposto neste artigo aplica – se ao Vice – Prefeito, quando no exercício do cargo
de Prefeito.
SEÇÃO III
DOS SUBSIDIOS E DA REPRESENTAÇÃO
Art. 68º - A remuneração do Prefeito compreende subsídio e representação, e será fixada
pela Câmara Municipal por Decreto Legislativo.
Art. 69º - A verba de representação do Prefeito e Vice – Prefeito não excederá de 2/3 (dois
terços) do valor do subsidio, na forma do artigo 68.
Parágrafo Único – A verba de representação do Vice – Prefeito não poderá exceder a
fixada para o Prefeito.
SEÇÃO IV
DA PERDA E SUSPENSÃO DO MANDATO DO PREFEITO
Art. 70º - A extinção ou cassação do mandato do Prefeito e do Vice – Prefeito, bem como a
apuração dos crimes de responsabilidade do Prefeito ou seu substituto, ocorrerão na forma
e nos casos previstos nesta Lei Orgânica e na Legislação Federal.
SEÇÃO V
DA ATRIBUIÇÃO DO PREFEITO
Art. 71º - Compete privativamente ao Prefeito:

Página 20 de 36

I – Exercer a direção superior da administração municipal, nomear e exonerar os
Secretários Municipais ou Diretores equivalentes, assim como, os subprefeitos para os
Distritos do Município.
II – Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição Estadual e
nesta Lei Orgânica;
III – Sancionar, promulgar e fazer publicar as Leis, expedir decretos e regulamentos para a
sua fiel execução;
IV – Vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
V – Dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração
municipal;
VI – Prover os cargos e funções públicas e municipais, na forma da Constituição Estadual e
das leis;
VII – Celebrar convênios, acordos, contratos e outros ajustes do interesse do município;
VIII – Enviar à Câmara Municipal, observado o disposto nas Constituições Federal e
Estadual, projetos de lei dispondo sobre:
a) Plano plurianual;
b) Diretrizes orçamentárias
c) Orçamento anual;
d) Plano diretor;
IX – Remeter mensagem a Câmara Municipal por ocasião da abertura da sessão legislativa,
expondo a situação do Município e solicitando as providências que julgar necessária;
X – Apresentar as contas ao Tribunal de Contas do Estado, sendo os balancetes mensais em
até quarenta e cinco dias contados do encerramento do mês e as contas anuais até sessenta
dias após a abertura de Sessão legislativa, para o parecer prévio deste e posterior
julgamento da Câmara Municipal;
XI – Prestar contas da aplicação dos auxílios federais ou estaduais entregues ao Município
na forma da Lei;
XII – Fazer a publicação dos balancetes financeiros municipais e das prestações de contas
de aplicação de auxílios federais ou estaduais recebidos pelo Município, nos prazos e na
forma determinada da lei;
XIII – Colocar, à disposição da Câmara, até o dia vinte de cada mês, o duodécimo de sua
dotação orçamentária nos termos da lei complementar prevista no art. 165, parágrafo 9º da
Constituição da República;
XIV – Praticar os atos que visem a resguardar os interesses do Município, desde que não
reserve à Câmara Municipal;
XV – Decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social;
XVI – Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos, por terceiros;
XVII – Promover os serviços e obras da administração pública;
XVIII – Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da
receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias
ou dos créditos votados pela Câmara;
XIX – Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê – las quando impostas
irregularmente;
XX – Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem
dirigidas;
XXI – Oficializar, obedecidas às normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros,
mediante denominação aprovada pela Câmara;
XXII – Convocar, extraordinariamente, a Câmara quando for interesse da administração
exigir;
XXIII – Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento
ou para fins urbanos;
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XXIV – Apresentar, anualmente, à Câmara, o relatório circunstanciado sobre o estado das
obras e dos serviços municipais, bem como o programa da administração para o ano
seguinte;
XXV – Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as
verbas para tal destinadas;
XXVI – Contrair empréstimos e realizar operações de créditos, mediante prévia
autorização da Câmara;
XXVII – Providenciar sobre a administração dos bens do Município e sua alienação, na
forma da lei;
XXVIII – Organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do
Município;
XXIX – Desenvolver o sistema viário do Município;
XXX – Estabelecer a divisão administrativa do Município, de acordo com a lei;
XXXI – Solicitar o auxilio das autoridades policiais do Estado para garantir o cumprimento
de seus atos;
XXXII – Solicitar, obrigatoriamente, autorização à Câmara para ausentar – se do
Município por tempo superior a 15 (quinze) dias;
XXXIII – Adotar providencia par a conservação e salvaguarda do patrimônio Municipal;
XXXIV – Decretar o estado de emergência quando for necessário preservar ou
prontamente restabelecer, em locais determinados e restritos do Município, a ordem
pública ou a paz social;
XXXV – Exercer outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica ou exigidas pelo exercício
do cargo na forma da lei.
Parágrafo Único – O Prefeito poderá delegar, por decreto, aos Secretários Municipais,
funções administrativas que não sejam de sua competência exclusiva.
SEÇÃO VI
Da Responsabilidade Do Prefeito
Art. 72º Perderá o mandato, o Prefeito, se assumir outro cargo ou função da
administração pública, ressalvadas a posse em virtude de concurso público e observado o
disposto na Constituição Estadual ou se vier ausentar – se do município, sem licença da
Câmara Municipal, por período superior a 15 (quinze) dias.
Art.73º - São crimes de responsabilidade os atos do Prefeito que atentarem contra
esta Lei Orgânica e especialmente:
I – a existência da União, do Estado e do Município;
II – O livre exercício do Poder Legislativo;
III – O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
IV – A probidade na administração;
V – A Lei Orçamentária;
VI – O cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Art. 74º - Depois que a Câmara Municipal declarar a admissibilidade da acusação contra o
Prefeito, pelo voto de dois terços de sues membros, será ele submetido a julgamento
perante o Tribunal de Justiça do Estado.
Art. 75º O Prefeito ficará suspenso de suas funções:
I – nas infrações penais comum; se recebida à denúncia ou queixa – crime pelo Tribunal de
Justiça do Estado;
II – nos crimes de responsabilidade, após instauração de processo pelo Tribunal de Justiça
do Estado.
§ 1º - Se, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o julgamento não tiver concluído,
cessará o afastamento do Prefeito, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.
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§ 2º - Enquanto não sobreviver sentença condenatória nas infrações comuns, o Prefeito não
estará sujeito à prisão.
§ 3º - O Prefeito, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos
estranhos ou exercício de suas funções.
Art. 76º - O Prefeito será julgado pela prática de crime de responsabilidade, perante o
Tribunal de Justiça do Estado, e pela prática de infrações político – administrativas, perante
a Câmara Municipal.
Art. 77º - Extingue – se o mandato de Prefeito e assim, deve ser declarado pelo Presidente
da Câmara de Vereadores quando:
I – ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação
por crime funcional ou eleitoral;
II – deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara dentro do prazo
estabelecido por lei;
III – incidir nos impedimentos para o exercício do cargo, estabelecidos em lei, e não se
desincompatibilizar até a posse, e nos casos supervenientes, no prazo que a lei fixar.
Parágrafo Único – A extinção do mandato independente de deliberação do Plenário e se
tornará efetiva desde a declaração do fato ou ato extintivo pelo Presidente e sua inserção
em Ata.
CAPÍTULO VII
SEÇÃO I
DOS AUXILIARES DIRETO DO PREFEITO
Art. 78º - São auxiliares diretos do Prefeito os Secretários Municipais, ou autoridades
equivalentes, e os Subprefeitos.
Art. 79º - Lei Municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito,
definindo – lhes a competência, deveres e responsabilidades.
Parágrafo Único – A competência dos Secretários Municipais, ou autoridades equivalentes,
abrangerá todo o território do Município, nos assuntos pertinentes às respectivas secretarias
ou órgãos da mesma finalidade; a dos Subprefeitos limitarem – se aos Distritos.
Art. 80º - Os auxiliares diretos do Prefeito serão sempre nomeados em comissão,
apresentando declaração de bens por ocasião da posse e do afastamento do cargo.
Art. 81º - Salvo o Distrito da sede, todos os demais poderão ser administrado por
Subprefeitos.
Parágrafo Único – Os Subprefeitos exercerão funções meramente administrativas.
SEÇÃO II
DOS SERVIDORES PUBLICOS
Art. 82º - O Município instituirá regime jurídico e planos de carreira para os servidores da
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
§ 1º - A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimento para
cargo de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores dos
Poderes Executivos e Legislativos, ressalvadas, as vantagens de caráter individual e as
relativas à natureza ou ao local de trabalho.
§ 2º - Aplica – se a esses servidores o disposto no art. 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX da Constituição Federal.
Art. 83º - A primeira investidura em cargo ou emprego público depende sempre de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O
prazo de validade do concurso será de até 02 (dois) anos prorrogável por uma vez, por
igual período.
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Art. 84º - São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em
virtude de concurso público.
§ 1º - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial
transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que se seja assegurada
ampla defesa.
Art. 85º - A remuneração aos servidores do município será efetuada até o dia 05 (cinco) do
mês subseqüente em caso de atraso de pagamento, o mesmo será corrigido de acordo com a
infração do período.
§ 2º - Invalidade por sentença judicial a demissão do servidor estável, será, ele reintegrado,
e o eventual ocupante de vaga conduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.
§ 3º - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
TÍTULO III
DAS NORMAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 86º - A administração Municipal competente:
I – Administração Direta: Secretarias ou órgão equivalentes;
II – Administração indireta ou fundacional entidades dotadas de personalidade jurídica
própria: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.
Parágrafo Único – As entidades compreendidas na Administração indireta serão criadas ou
autorizadas por lei especifica, e vinculadas às Secretarias ou órgão equiparados, em cuja
área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.
Art. 87 º - A Administração Municipal, direta ou indireta, obedecerá dentre outros
princípios de direto público, os da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, e,
ainda, o que consta dos itens e parágrafos do artigo 37º da Constituição Federal.
§ 1º - Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados, no prazo da lei e sob
pena de responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo ou
geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, nos casos referidos na
Constituição Federal.
§ 2º - O atendimento à petição formulada em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou
abuso de poder, bem como a obtenção de certidões junto a repartições públicas para defesa
de direitos e esclarecimentos de situações de interesses pessoais, independerá de
pagamento de taxas.
§ 3º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos ou
entidades municipais terão caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolo ou imagem que caracterizam promoção pessoal de
autoridade ou funcionários públicos.
Art. 88º - A publicidade das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial do
Município, e enquanto não existir, em placar apropriado e especifico.
§ 1º - A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida.
§ 2º - OS atos de efeitos externos só entrarão em vigor após a sua publicação.
Art. 89º - O Município, para aproximar a administração dos seus munícipes e com a função
descentralizadora, dividir-se – à territorialmente em subprefeituras para cada distrito que
houver.
CAPÍTULO II
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO
Art. 90º - O Município deverá organizar a sua administração, exercer suas atividades e
promover sua política de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento
permanente, atendendo aos objetivos de diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e
mediante adequado Sistema de Planejamento.
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§ 1º - O Plano Diretor é o instrumento orientador e básico dos processos de transformação
do espaço urbano e de sua estrutura territorial, serviço de referência para todos os agentes
públicos e privados que atuam na cidade.
§ 2º - Sistema de Planejamento é o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e
técnicos voltados à coordenação da ação planejada da Administração Municipal.
§ 3º - Será assegurada, pela participação em órgãos componente do Sistema de
Planejamento, a cooperações de associações representativas legalmente organizadas, com o
planejamento municipal.
Art. 91º - A delimitação da zona urbana será definida por lei, observado o estabelecimento
no Plano Diretor.
CAPÍTULO III
DOS BENS PATRIMONIAIS
Art. 92º - Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações
que, a qualquer titulo, pertençam ao Município.
Art. 93º - Caberá ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a
competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços.
Art. 94º - A alienação de bens municipais, subordinadas à existência de interesse público
devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes
normas:
I – quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada estas
nos seguintes casos:
a) doação constando da lei e da escritura pública os encargos do donatário, o prazo de seu
cumprimento e a cláusulas de retrocessão, sob pena de nulidade do ato;
b) permuta:
II – quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:
a) Doação, que será permitida, exclusivamente, para fins de interesse social;
b) Permuta;
c) Venda de ações, que será, obrigatoriamente, efetuada em Bolsa.
§ 1º - O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará
concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. A
concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar a concessionária de
serviço público, a entidade assistencial, ou quando houver relevante interesse público,
devidamente justificado.
§ 2º - A venda aos proprietários de imóveis vizinhos de área urbanas remanescentes e
inaproveitáveis para edificação, resultantes de obras públicas, dependerá apenas de prévia
avaliação e autorização legislativa. As áreas resultantes de modificação de alinhamento
serão alienadas nas mesas condições, quer sejam aproveitáveis ou não.
Art. 95º - A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia
avaliação e autorização legislativa.
§ 1º - a concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominais dependerá
de lei e concorrência e far – se – à mediante contato sob pena de nulidade do ato. A
concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar a
concessionária de serviço público, a entidade assistências ou quando houver interesse
público relevante, devidamente justificado.
§ 2º - A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será outorgada
mediante autorização legislativa.
§ 3º - A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título
precário, por decreto.
§ 4º - A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por portaria,
para atividades ou uso especifico e transitório, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias,
salvo quando para o fim de formar canteiros de obras públicas, caso em que o prazo
corresponderá ao da duração da obra.
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Art. 96º - Poderá ser permitido a particular, a título oneroso ou gratuito, conforme o caso, o
uso do subsolo ou o espaço aéreo de logradouros públicos para construção de passagens
destinada à segurança ou conforto dos transeuntes e usuários ou para outros fins de
interesses urbanísticos.
CAPÍTULO IV
DAS NORMAS REGULAMENTARES DOS ATOS MUNICIPAIS
Art. 97º - Os atos administrativos de competências do Prefeito devem ser expedidos com
obediência às seguintes normas:
I – Decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos:
a) regulamentação de lei;
b) instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes de lei;
c) regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal;
d) abertura de crédito especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como
de crédito extraordinários;
e) declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de
servidão administrativa;
f) aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que compõe a administração
municipal;
g) permissão de uso dos bens municipais;
h) medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
i) normas de efeitos externos, não privativos da lei;
j) fixação e alteração de preços.
II – Portaria, nos seguintes casos:
a) Provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais;
b) Lotação e relotação nos quadros de pessoal;
c) Abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais
atos individuais de efeitos internos;
d) Outros casos determinados em lei ou decreto.
III – Contrato, nos seguintes casos:
a) Admissão de servidores para serviços de caráter temporário, nos termos desta lei
orgânica;
b) Execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei;
Parágrafo Único – Os atos constantes dos itens II e III deste artigo poderão ser delegados.
Art. 98º - A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que
requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou
servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo que deverão atender as
requisitações judiciais se outro não for fixado pelo juiz.
Parágrafo Único – As certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelo
Secretário ou Diretor da Administração da Prefeitura, exceto as declaratórias de efetivo
exercício do Prefeito, que serão fornecidas pelo Presidente da Câmara.
CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
Art. 99º - São tributos municipais os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria,
decorrentes de obras públicas, instituídos por lei municipal, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributários.
Art. 100º - São competência do município os impostos sobre:
I – propriedade predial e territorial urbana;
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II – transmissão, inter vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza ou acessão, física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem
como cessão de direitos a sua aquisição;
III – vendas a varejo de combustível liquido e gasoso, exceto óleo diesel;
IV – serviço de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado,
definidos na lei complementar prevista no art. 146 da Constituição Federal.
§ 1º - O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos da lei, de forma a
assegurar o cumprimento da função social.
§ 2º - O imposto previsto no inciso II não incide sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a
transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de
pessoa jurídica, salvo se, nesses casos a atividade preponderante do adquirente for à
compra e venda desses bens e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento
mercantil.
§ 3º - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos a cerca dos
impostos previstos nos incisos III e IV.
Art. 101º - As taxas só poderão ser instituídas por lei, em razão do exercício do Poder de
Polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou posto à disposição pelo Município.
Art. 102º - A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis
valorizados por obras públicas municipais, tendo como limite total a despesa realizada e
como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel
beneficiado.
Art. 103º - Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à Administração Municipal,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificarem, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
SAÇÃO II
DA RECEITA E DA DESPESA
Art. 104º - A receita Municipal constituir – se – à da arrecadação dos tributos municipais,
da participação em tributos da União e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de
Participação dos Municípios e da utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros
ingressos.
Art. 105º - Pertencem ao Município:
I – O produto da arrecadação do imposto da União sobre rendas e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pela administração
direta, autarquia e fundações municipais;
II – cinqüenta por cento (50%) do produto da arrecadação do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no Município;
III – cinqüenta por cento (50%) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a
propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal;
IV – vinte e cinco por cento (25%) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte intermunicipais de comunicação.
Art. 106º - A fixação dos preços públicos, devidos pela utilização de bens, serviços e
atividades municipais, será feita pelo Prefeito mediante edição de decreto.
Parágrafo Único – As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir os seus custos, sendo
reajustáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes.
Art. 107º - Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado
pela Prefeitura, sem prévia notificação.
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§ 1º - Considera – se notificação a entrega do aviso de lançamento no domicilio fiscal do
contribuinte, nos termos da legislação federal pertinente.
§ 2º - Do lançamento do tributo cabe recursos ao Prefeito, assegurando para sua
interposição e o prazo de 15 (quinze) dias, contado da notificação.
Art. 108º - A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição Federal
e às normas de direito financeiro.
Art. 109º - Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que existam recursos
disponíveis e crédito votado pela Câmara, salvo a que ocorrer por conta de crédito
extraordinário.
Art. 110º - Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela conste e
indicação do recurso para atendimento do correspondente a cargo.
Art. 111º - As disponibilidades de caixa do Município, de suas autarquias e fundações e
das despesas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais,
salvo os casos previstos em lei.
CAPÍTULO VI
DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E SUA EXECUÇÃO
Art. 112º - Leis de iniciativas do Poder Executivo estabelecerão:
I – O plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais;
§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes,
objetivos e metas da Administração para as despesas de capital e de outras dela
decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada;
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da
administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente,
orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação
tributária.
§ 3º - O Poder Executivo publicará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º - Os planos e programas setoriais serão elaborados em consonância com o plano
plurianual e apreciados pela Câmara Municipal.
Art. 113º - A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes Municipais, fundos, órgãos e entidades da
Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público;
II – o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, quando houver.
III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas
vinculados, da Administração Direta ou Indireta, bem como fundos e fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público, quando houver.
§ 1º - O Projeto de lei orçamentária será instituído com demonstrativos setorizados do
efeito sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e
benefício de natureza financeira, tributária e creditícia.
§ 2º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivos estranho à previsão da receita à
fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos
suplementação e contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita
nos termos da lei.
Art. 114º - Os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao Plano Plurianual, às
diretrizes orçamentárias e os créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal
na forma de seu Regimento.
§ 1º - Caberá a uma Comissão especial designada:
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I – examinar e emitir parecer sobre projetos, planos e programas, bem assim sobre as
contas apresentadas pelo Prefeito.
II – exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.
§ 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão, que sobre elas emitirá parecer, e
apreciadas pela Câmara Municipal.
§ 3º - As emendas ao Projeto de lei do orçamento anual ou de créditos adicionais somente
poderão ser aprovadas quando:
I – compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de
despesas, excluídos os que incidem sobre;
a) Dotação para pessoal;
b) Serviços da divida;
III – relacionados com a correção de erros e omissões;
IV – relacionados com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias somente poderão ser
aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual.
§ 5º - O Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara para modificação nos Projetos
a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão Especial, da parte
cuja alteração é proposta.
§ 6º - Os projetos de lei do Plano Plurianual, o das diretrizes orçamentárias e do orçamento
anual serão enviados pelo Prefeito à Câmara Municipal, obedecidos os critérios a serem
estabelecidos em lei complementar.
§7º - Aplicam – se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto
neste capitulo, as demais normas relativas ao processo legislativo.
§ 8º - Os recursos que, em decorrência de veto emenda ou rejeição do Projeto de lei
orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados,
conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e especifica
autorização legislativa.
Art. 115º - São vedados:
I – o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II – a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais;
III – a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de
capital, ressalvadas as autorizações mediante crédito suplementares ou especiais, com
finalidade precisa aprovados pela Câmara por maioria absoluta;
IV – a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesas, ressalvada a
destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelecido
na Constituição Federal e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação
de receita;
V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes;
VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
VII – a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII – a utilização, sem autorização legislativa especifica, de recursos dos orçamentos
fiscais e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas,
fundações e fundos quando houver;
IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa;
§ 1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser
iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob
pena de crime de responsabilidade.
§ 2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que
forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 04 (quatro)
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meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, será
incorporado ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.
§ 3º - A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender as despesas
imprevisíveis e urgentes.
Art. 116º - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, inclusive crédito
suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, ser – lhes – ão entregue até o
dia 20 (vinte) de cada mês, na forma da lei complementar.
Art. 117º - A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder aos
limites estabelecidos em lei complementar.
Parágrafo Único – A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:
I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II – se houver autorização especifica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as
empresas públicas e as sociedades de economia mista.
CAPÍTULO VIII
DOS BALANCETES E BALANÇOS MUNICIPAIS
SEÇÃO I
DOS BALANCETES
Art. 118º - Os resultados da gestão financeira Municipal referentes a cada mês serão
obrigatoriamente consignados no balancete financeiro, no qual se deverão demonstrar
receita e a despesas orçamentárias no período, bem como os recebimentos e os pagamentos
de natureza extra – orçamentária nele efetivados, conjugados com os saldos em espécies,
provindo do mês anterior com os quais se transferem para o mês seguinte.
Parágrafo Único – Os balancetes financeiros mensais serão componentes obrigatórios das
contas anuais do Prefeito, como desdobramentos essenciais do balanço financeiro anual do
Município.
Art. 119º - Deverá o Prefeito apresentar à Câmara uma via do balancete mensal e remeter
outra ao Tribunal de Contas do Estado com os seguintes documentos:
I – demonstrativo analítico da receita e despesa, compreendendo o comparativo da receita
prevista com a arrecadada e os comparativos de despesas autorizadas com as realizadas;
II – comprovantes do recebimento do recolhimento, aos cofres Municipais, das receitas
arrecadadas pela União ou pelo Estado e transferidas ou entregues ao Município,
dispensada a inclusão desses documentos na via da Câmara.
III – quadro das rendas locais recebidas no mês, por gênero e espécie confeccionados de
modo a totalizar os conhecimentos da arrecadação;
IV – comprovantes de recolhimento de receitas extra – orçamentárias, decorrentes de
depósitos recebidos ou de outros créditos e valores de natureza financeira,
independentemente de autorização orçamentária;
V – exemplares de decretos de abertura de créditos adicionais e das leis que os tenham
autorizado, salvo se a autorização, quanto aos créditos suplementares, constar da própria lei
do orçamento, hipótese em que será anexada somente a cópia do decreto de abertura de
cada crédito;
VI – notas de empenho e de outras alterações de saldos emitidos no mês;
VII – ordens de pagamento e de adiantamento cumpridas no mês, com quitação passada
pelo credor, podendo ser substituídas, quando for o caso, por folhas de pagamentos
quitadas ou por recibos, dispensada a inclusão destes últimos na via da Câmara;
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VIII – comprovante da existência dos saldos firmados como transferidos para o mês ou
exercício seguinte.
§ 1º – Os comprovantes de que se tratam os itens II deste artigo deverão estar autenticados
pelo órgão federal ou estadual, conforme o caso que tiver efetivado a entrega do numerário
ao Município.
§ 2º - Os balancetes, com os documentos que deverão obrigatoriamente instruí – los
considera – se – ão apresentados, à Câmara e ao Conselho de Contas do Município no dia
em que os serviços de protocolo destes os tiverem recebido.
SEÇÃO II
DOS BALANÇOS
Art. 120º - As contas anuais do Prefeito deverão registrar minuciosamente os resultados
gerais do exercício, e consistirão:
I – no balanço orçamentário, que demonstrará as receitas e despesas previstas, em
confronto com a realidade;
II – no balanço financeiro, que demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como
os recebimentos e os pagamentos de natureza extra – orçamentária conjugados com os
saldos em espécie provindo do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício
seguinte;
III – na demonstração das variações patrimoniais, que evidenciará as alterações verificadas
no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o
resultado patrimonial do exercício;
IV – no balanço patrimonial, que demonstrará:
a) O ativo financeiro, compreendendo os créditos e valores realizáveis, independentemente
de autorização orçamentária e os valores numerários;
b) O ativo permanente, compreendendo os bens, créditos e valores cuja mobilização ou
alienação depende da autorização legislativa;
c) O passivo financeiro, compreendendo os compromissos exigíveis, cujo pagamento não
depende de autorização orçamentária;
d) O passivo permanente, compreendendo as divida fundado e outro que dependem da
autorização legislativa para mortizaçao ou resgate;
e) Saldo Patrimonial; e.
f) As contas de compensação, em que serão registrados os bens, valores, obrigações e
situações não compreendidas nas letras a e c, que medida e imediatamente, possam vir a
afetar o patrimônio.
Art. 121º - Os documentos das contas anuais do Prefeito, enumeradas no art. 119 deverão
ser apresentados à Câmara e, simultaneamente encaminhados ao Tribunal de Contas do
Estado dentro dos 04 (quatro) primeiros meses do que se seguirem ao do encerramento do
exercício financeiro.
Parágrafo Único – Os documentos das contas considerar – se – ão apresentados à Câmara e
encaminhados ao Tribunal no dia e pelo modo previsto no § 2º do art. 118.
CAPÍTULO VIII
DA FISCALIZAÇÃO CONTABIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL E
PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO.
Art. 122º - Observados os princípios e as normas das Constituições Federal e Estadual, no
que se refere ao orçamento público, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
patrimonial e operacional do Município e das entidades de sua administração direta,
indireta e fundacional será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal e pelo
sistema de controle interno de cada poder, na forma da lei.
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§ 1º - O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com o auxilio do
Tribunal de Contas do Estado, que emitirá parecer prévio, no prazo de 60 (sessenta) dias de
sua apresentação, sobre as contas mensais e anuais do Município.
§ 2º - Somente por decisão de dois terços, dos membros da Câmara Municipal deixará de
prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre as contas do
Prefeito.
§ 3º - As contas anuais do Município ficarão no recinto da Câmara Municipal durante 60
(sessenta) dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e
apreciação, o qual poderá questionar – lhe a legitimidade, nos termos da lei.
§ 4º - A Câmara Municipal não julgará as contas antes do Parecer do Tribunal de Contas
do Estado nem antes de escoado o prazo para exame pelos contribuintes.
§ 5º - As contas da Câmara Municipal integram obrigatoriamente as contas do Município.
Art. 123º - A comissão permanente a que a Câmara Municipal atribuir competência
fiscalizadora, diante dos indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob forma de
investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, solicitará à autoridade
municipal responsável que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste os esclarecimentos
necessários.
§ 1º - Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a Comissão
solicitará ao Tribunal de Contas do Estado pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no
prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2º - Se o Tribunal considerar irregular a despesa e a Comissão entender que o gasto possa
causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá sua sustação ao
Plenário da Câmara.
Art. 124º - Os Poderes Legislativos e Executivos manterão de forma integrada, sistema de
controle interno com a finalidade de:
I – Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos
programas de governo e dos orçamentos do Município;
II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal,
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direto privado;
III – Exercer os controles das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos
direitos e deveres do Município;
IV – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena
de responsabilidade solitária.
§ 2º - Qualquer cidadão, partido, associação ou sindicato é parte legitima para, na forma da
lei, denunciar irregularidades ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas do estado.
CAPÍTULO IX
DO MEIO AMBIENTE
Art. 125º - Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à saída qualidade de vida, impondo – se ao Poder Público
municipal e à coletividade o dever de defende – lo e preserva – lo para os presentes e
futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, cabe ao Poder Público municipal, no que
couber, o seguinte:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico
e ecossistemas;
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
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III – definir espaços territoriais e seus componentes a serem essencialmente protegidos,
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV – exigir, na forma de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que
se dará publicidade;
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco
sua função ecológica, provoque a extinção de espécies ou submetam os animais à
crueldade.
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei.
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Art. 126 º - Os imóveis rurais manterão, pelo menos, 20% (vinte por cento) de sua área
total com cobertura vegetal nativa para preservação da fauna e flora autóctones,
obedecendo ao seguinte:
I – As reservas deverão ser delimitadas e registradas junto ao órgão Executivo, na forma da
lei, vedada à redução e o remanejamento, mesmo no caso de parcelamento do imóvel;
II – O Poder Público realizará inventários e mapeamentos necessários para atender as
medidas preconizadas neste artigo.
Art. 127º - O município criará unidades de conservação destinadas a proteger as nascentes
e cursos de mananciais que:
I – Sirvam ao abastecimento público;
II – Tenham parte do seu leito em áreas legalmente protegidas por unidade de conservação
federal, estadual ou municipal;
III – Constituam – se no todo ou em parte, e ecossistema sensíveis a critérios do órgão
estadual competente.
§ 1° - A lei estabelecerá as condições de uso ocupação, ou sua proibição, quando isto
implicar impacto ambiental negativo, das planícies de inundação ou fundos de vales,
incluindo as respectivas nascentes e as vertentes com declives superiores a 45 (quarenta e
cinco por cento).
§ 2º - A vegetação das áreas marginais dos cursos d’água, nascente e margem de lago e
topo de morros, numa extensão que será definida em lei, e é considerada de preservação
permanente, sendo obrigatória a recomposição, onde for necessário.
§ 3º - E vedado o desmatamento até a distância de 20m (vinte metros) da margem do rio,
córregos e cursos d’água.
CAPÍTULO X
DA FAMÍLIA E DA EDUCAÇÃO
SEÇÃO I
DA FAMÍLIA
Art. 128º - O Município dispensará proteção especial ao casamento e assegurará condições
morais, físicas e sociais indispensável ao desenvolvimento, segurança e estabilidade da
família.
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§ 1º - Serão proporcionadas aos interessados todas as facilidades para a celebração do
casamento.
§ 2º - A lei disporá sobre a assistência aos idosos, a maternidade e aos excepcionais.
§ 3º - Compete ao Município suplementar a legislação federal e a estadual dispondo sobre
a proteção à infância, à juventude e as pessoas portadoras de deficiência, garantindo – lhes
o acesso a logradouros, edifícios públicos e veículos de transporte coletivo.
§ 4º - Para a execução do previsto neste artigo, serão adotados, entre outras, as seguintes
medidas:
I – amparo às famílias numerosas e sem recursos;
II – ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família;
III – estímulos aos pais e as organizações sociais para formação moral, cívica e intelectual
da juventude;
IV – colaboração com as entidades assistenciais que visem a proteção e educação da
criança;
V – amparo às pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo
sua dignidade e bem – estar e garantindo – lhe o direito à vida;
VI – colaboração com a União, com o Estado e com outros Municípios para a solução dos
problemas dos menores desamparados ou desajustados; através de processos adequados de
permanente recuperação.
SEÇÃO II
DA EDUCAÇÃO
Art. 129º - O dever do Município com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem
acesso na idade própria;
II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III – atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV – atendimento em creche e pré – escola às crianças de 0 (zero) a 06 (seis) anos de idade;
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criança artística, segundo a
capacidade de cada um;
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas
suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direto público subjetivo, acionável
mediante mandado de injunção.
§ 2º - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo município, ou sua oferta irregular,
importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educando no ensino fundamental, fazer –
lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.
Art. 130º - O sistema de ensino municipal assegurará aos alunos necessitados de condições
de eficiência escolar.
Art. 131º - O ensino oficial do Município será gratuito em todos os graus e atuará
prioritariamente no ensino fundamental e pré – escola.
§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários das
escolas oficiais do município e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do
aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou por seu representante legal ou responsável.
§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em Língua Portuguesa.
§ 3º - O Município orientará e estimulará, por todos os meios, a educação física, que será
obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e nos particulares que recebem
auxilio do Município.
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Art. 132º - Os recursos do Município serão destinados ás escolas públicas, podendo ser
dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei federal
que:
I – comprovem finalidade não – lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em
educação;
II – assegurem à destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou
confessional ou ao município no caso de encerramento de suas atividades.
§ 1º - Os recursos de que trata este artigo serão destinados a bolsas de estudos para o
ensino fundamental, na forma de lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos,
quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência
do educando, ficando o município obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua
rede na localidade.
Art. 133º - O Município manterá o professorado municipal em nível econômico, social e
moral à altura de suas funções.
Art. 134º - O Município aplicará, anualmente nunca menos de vinte e cinco por cento
(25%), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIA
Art. 135º - O Prefeito e os Vereadores do Município prestarão compromisso de manter,
defender e cumprir esta Lei Orgânica no ato e na data de sua promulgação.
Art. 136º - O Município não poderá dar nomes de pessoas vivas a bens e serviços públicos
de qualquer natureza.
Parágrafo Único – Para os fins deste artigo, somente após um ano do falecimento poderá
ser homenageada qualquer pessoa, salvo personalidades marcantes que tenham
desempenhado altas funções na vida a administrativa do Município, do Estado ou do País.
Art. 137º - Os cemitérios do Município serão administrados pela autoridade municipal,
sendo permitido a todas as confições religiosas praticar neles os seus ritos.
Parágrafo Único – As Associações religiosas ou os particulares poderão, na forma da lei,
manter cemitérios próprios, fiscalizados, porém, pelo Município.
Art. 138º - Qualquer cidadão será parte legitima para pleitear a declaração de nulidade ou
anulação dos atos lesivos ou patrimônio municipal.
Art. 139º - Até a promulgação da lei complementar referida no art. 196 – da Constituição
Federal é vedado ao Município dispender com pessoal mais do que 65% (sessenta e cinco
por cento) do valor da receita corrente limite este a ser alcançado no máximo, em 05
(cinco) anos, a razão de um quinto por ano.
Art. 140º - Incumbe ao Município:
I – Tomar medidas para assegurar a celeridade na tramitação dos expedientes
administrativos, punindo, disciplinarmente, nos termos da lei os servidores faltosos;
II – Facilitar pelos meios de comunicação social, a difusão de transmissões de interesse
educacional do povo;
III – Facilitar aos partidos políticos, às associações culturais, cientifica, desportivas,
recreativas, educacionais e de classe o uso gratuito de parques, estádios, ginásios, e outros
logradouros adequados, de sua propriedade;
Parágrafo Único – Aos contratos firmados pelo Município, antecederá, obrigatoriamente,
licitação, nos termos da lei.
Art. 141º - Dentro de 180 (cento e oitenta) dias a Câmara Municipal adaptará o seu
regimento Interno e a sua Lei Orgânica Administrativa as disposições dessa Lei.
Art. 142º - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contatos da data da publicação desta lei,
o Prefeito encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei que ajuste a legislação
municipal às suas disposições, especialmente:
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I – o código tributário do município;
II – o código de obras e edificações;
III – os estatutos dos funcionários públicos municipais;
IV – a lei de organização administrativa da Prefeitura;
V – a lei estabelecendo o regime jurídico dos serviços administrativos em serviços de
caráter temporário ou contratos para funções de natureza ou especializada.
Art. 143º - Esta Lei Orgânica, aprovada e assinada pelos integrantes da Câmara Municipal,
será promulgada pela Mesa e entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas as
disposições em contrário.
Câmara Municipal de Nova Rosalândia – TO; aos 05 dias do mês de abril de 1990.
Edson Parente de Souza - Presidente
Sebastião Jacinto Sobrinho - Vice – Presidente
Maria Inês de Amorim da Silva - 1ª Secretária
Felix Gomes de Souza - 2º Secretário
Alcides Alves da Luz
Mauro Ferreira Lelis
Joaquim Campelo da Silva
Raimundo Dias da Cunha
Adonias da Silva Almeida
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